Till Svenska Fäktförbundets
föreningar
Lidingö den 3 november 2015

Mot gemensamma mål
Svenska Fäktförbundet har under den senaste tioårsperioden haft en positiv utveckling.
Efter vår förra diskussion om framtidsprogrammet ”Fäktningen inför framtiden”
beslutade förbundsmötet 2009, att vi skulle sätta mål för olika nyckeltal. Vi tog sikte på
2014, fem år framåt. I tabellen här nedanför ser Du hur det har gått.
Nyckeltalen 2008 samt mål och resultat för 2014
Mål

2008

Mål
2014

Resultat
2014

43

50

52

4 300

5 000

4 938

851

1 000

925

Lokalt aktivitetsstöd
- deltagartillfällen
- sammankomster

80 049
10 014

100 000
11 500

99 732 *)
11 131

Studietimmar i SISU-regi

346

800

1 816

Antal föreningar
Antal medlemmar
Antal licenser

*) I jämförbar ålder. 105 167 totalt, sedan också åldrarna 21 – 25 får stöd från och med 2014.

Vi åkte hem från årsmötet 2009 med olika grader av optimism men fast beslutna att göra
vårt bästa, hålla ihop och arbeta mot gemensamma mål. Nu ser vi hur fint vi lyckades.
Med näst intill magisk precision har vi nästan nått eller överträffat målen.
Nu tar vi nya tag för att nå de mål för 2019, som årsmötet i våras ställde upp.

Föreningsmaterial och konferenser
Vi har under två år haft en fin dialog med remisser och konferenser om vårt nya program
”Fäktningen inför framtiden”, som vi antog vid förbundsmötet i våras. Då beslutade vi
också, att vi ska försöka hålla ihop förbundets och föreningarnas planering, så att vi i
varje förening försöker ta ansvar för fler medlemmar, fler licenser och studietimmar samt
ännu fler aktiviteter för barn och ungdom. Samtidigt har vi de viktiga frågorna om
innehållet i ungdomsfäktningen, studiearbetet och tävlingsverksamheten. Av det skälet
har vi i styrelsen tagit fram ett material som stöd för föreningarnas
verksamhetsplanering. Vi kommer att titta på det vid konferenserna.
Vi bestämde också vid förbundsmötet att vi skulle träffas vid föreningskonferenser. Nu på
lördag är det dags för den första. Sydsvenska Fäktförbundet samlar föreningarna i
Helsingborg. Jag håller som bäst på och förbereder mig. Det ska bli riktigt roligt.
Nu ber jag er alla att planera in de här konferenserna, så att alla föreningar – utan
undantag – kommer med och tar ansvar för vår gemensamma utveckling. Det är genom
gemensamt engagemang vi har nått våra framgångar hittills.
Region
Syd
Väst
Norrland
Stockholm och Gotland
Mellansverige

Datum
7 november
28 november
16 januari
23 januari
30 januari

Styrelserepresentant
Lars Liljegren
Ulrika Tranaeus
Lars Liljegren
Lars Liljegren
Lars Liljegren

I Norrland respektive Mellansverige, där vi inte har SDF, svarar Patrik Joelsson,
Östersund, och Jonas Pettersson, Örebro, tillsammans med mej, för förberedelserna.
Kallelse med uppgift om plats m.m. går ut till föreningarna i Norrland,
Stockholm/Gotland och Mellansverige om några veckor. Men boka redan nu in datumet.
Föreningsbesök i vår
För några dagar sedan kom ett roligt besked från RF. Vi fick 104 000 kronor extra för en
verksamhet som vi kallar ”Från förankrat program till verklig förändring”.
Så här skrev vi bl.a. i ansökan till RF:
”För att få en verklig förankring för det förändringsarbete som har gjorts är det viktigt
att en konkret dialog om hur programmet kan göras till verklighet kommer till stånd i
varje förening genom ett samtal mellan en SF-företrädare och föreningens styrelse.
Styrelsen har gjort en fördelning av kontaktansvaret för landets fäktföreningar. Ett
förverkligande av planerna betyder konkret ca 50 möten inom svensk fäktning.”
Hur går det på pisterna då?
Hur går det då med de sportsliga framgångarna – det där som gör oss riktigt glada och
svetsar oss samman? Vi kan väl vara riktigt nöjda med 2015. Emmas silver i VM, Robins
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tredjeplats i världscupen liksom damvärjlagets världscupvinst i Barcelona är väl
höjdpunkterna i seniorklasserna.
Det är min fasta övertygelse, att sammanhållning, lojalitet mot fattade beslut, ordning och
reda också ger medaljer.
Tack för allt fint jobb vi har gjort tillsammans. Snart träffas vi i föreningarnas verklighet.
Arbetet för ett ännu starkare förbund tar inte paus.
Med vänliga hälsningar

Lars Liljegren
Ordförande i Svenska Fäktförbundet
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