Anteckningar från föräldramöte 2019-06-13
Plats: Fäktsalen
Närvarande: Salek Altauz, Erik Torvén, samt ca tio fäktföräldrar.
Information om klubben, nuläge och planer framöver
Flytten innebar ett litet medlemstapp men nu är vi redo att växa igen! Vår ekonomi skulle må bra av
ytterligare 40-50 medlemmar. Dessa kan tas emot inom nuvarande lokal och träningsstruktur och på
sikt finns det utrymme att växa ytterligare. I nuläget klarar vi ekonomin med sponsring, uthyrning av
lokalen och att anordna event, men fler medlemmar skulle ge en långsiktigt stabil lösning och ge oss
en roligare verksamhet. För mer info, se bifogad handlingsplan.
Vad kan föräldrar göra? Sprida informationen i sina nätverk, bland barnens kompisar och på deras
skolor. SAF kan ta emot skolor på t ex idrottsdagar. Vi kommer ta fram nya affischer, tills dess kan vi
använda de vi har. (bifogas i pdf). Alla fäktföräldrar erbjuds också att bli stödmedlemmar i föreningen.
Vill ni bli det betalar ni in medlemsavgiften, som är 300:-/år, på samma pg konto som fäktavgiften,
451680-3, ange ert namn och ”stödmedlemskap”. Som stödmedlem kan ni komma på våra öppna
styrelsemöten och ni kan rösta på årsstämman, som hålls i mars varje år. De öppna styrelsemötena
annonseras på facebook: https://www.facebook.com/groups/stockholmfencing/
Tilläggsinformation efter mötet:
Vi har en nybildad rekryteringsgrupp, med Sten Wessman som sammankallande. Före sommaren
planerar vi två dagar med prova på fäktning på Skytteholms IP för skolorna i Solna (17/6 och 24/6)
samt en dag med fäktuppvisning och prova på i Hagalund (15/6). Vi kommer erbjuda öppen prova påfäktning i lokalen, ett datum i juni och ett i augusti.
Vill ni hjälpa till med rekrytering? Kontakta Annica de Groote, isaksson.annica@gmail.com eller Sten
Wessman, Sten.Wessman@swerim.se
Har ni idéer för hur vi kan få ytterligare intäkter? Kontakt Erik Torvén, erik.torven@white.se
Frågor från fäktföräldrarna
- Kan vi anordna gemensam resa till tävlingar utanför Stockholm?
Ja det vore roligt! I höst kan vi åka till någon av de tävlingar som ordnas i Linköping eller Uppsala. På
våren anordnas USM, som är en stor och rolig tävling att åka till. Salek samordnar.
-

Kan vi ordna ett träningsläger i sommar och kanske även bjuda in barn/ungdomar från andra
klubbar?
Ja det är en bra idé! Förslagsvis ordnas detta i augusti innan skolorna börjar. Annica de Groote
samordnar, med stöd av Gustaf Rentzhog.
- Kan vi ordna träning helgerna?
Ja det kan vi, tidigare har vi haft träning på lördagar kl 11. Vi gör ett test i höst! Salek ordnar.
-

Vilka skall åka till Gotland på träningsläger?

Några SAfare skall dit, bl a Hugo och Max. Lägret är mycket välorganiserat och uppskattat. Se mer på:

https://www.facebook.com/CampGotland/.

Anmälan görs individuellt via formulär på GoFK hemsida www.gofk.se .

Vad kan klubben erbjuda fäktföräldrar?
- Föräldrafäktning:
Intresse fanns bland flera närvarande föräldrar att prova fäktning. Vill man börja träna regelbundet
erbjuds familjerabatt på terminsavgiften.
Tilläggsinformation efter mötet:
Vuxna nybörjare tas emot på klubben måndagar och onsdagar 19.30, upp till 3 st prova på tillfällen för
100:-/gång. Enklast är att anmäla sig till info@fencing.se. Om det finns intresse bland fler föräldrar
vore det roligast att samordna ett datum, i så fall passar onsdagar bäst. Erik samordnar.

- Mekarkurs samt grundkurs i fäktkunskap
Intresse fanns bland de närvarande, vi ordnar ett tillfälle efter sommaren, inbjudan via mail.
- Domarkurs
Vid tävlingar behöver klubben ställa upp med ett antal domare. SvFF (Svenska fäktförbundet)
anordnar domarkurser med jämna mellanrum, som intresserade föräldrar kan anmäla sig till. Det kan
vara ett kul sätt att engagera sig i sporten och vara aktiv som medföljande förälder på tävling. Vi
håller utkik efter nästa tillfälle och skickar ut info. Så här gick det till senast:
http://www.fencing.se/aktuellt/distriktsdomarkurs-varja-i-stockholm-2/
Övrig info, tillägg efter mötet:
Terminsavslutning 4/6 kl 18 på fäktsalen. Föräldrar som vill hjälpa till hör av sig till Salek.
/Erik Torvén, 2019-05-19

