SAF verksamhetsberättelse 2019
2019 kommer vi minnas som en prövningarnas tid i klubbens historia, men kanske även som en vändpunkt.
Efter flytten 2018 gick vi in i året med en försvagad ekonomi och betydligt färre medlemmar än innan
flytten. Budgeten var förhoppningsfull och löste ekonomin med hjälp av generösa bidrag från våra
sponsorer, framförallt Consilium, som hjälpt oss många gånger genom åren. När Consiliums egen ekonomi
svajade till drog de sig ur sponsringen, och vår likviditetskris var ett faktum i maj 2019. Vi kunde inte betala
hyran för maj och juni.
Samtidigt spirade verksamheten inom klubben. Saleks engagemang, goda humör och givande samtal om
fäktning fyllde fäktsalen med energi. Våra ungdomar utvecklades snabbt och började bjuda motstånd, både i
fäktsalen och på tävlingspisterna. SAFs veteranfäktning höll fortsatt hög klass med Annica de Grootes SMguld och medaljer i nordiska mästerskapen. Våra veteraner hävdar sig även internationellt med goda insatser
på EM och VM. Barn- och ungdomsverksamheten har utvecklats, bla genom att ”Albano Cup” återuppstått
under det nya namnet, ”SAFT-pokalen”. Ett flertal deltävlingar har hållits och lockat barn och ungdomar
från flera andra mindre klubbar, som Knivsta, Vallentuna, Saltsjöbaden mfl. Hösten 2019 hölls ett mycket
uppskattat träningsläger under en helg, även det med inbjudna från andra klubbar. ”SAFTpokalen”
kompletteras av den interna träningstävlingen Blåkulla cup, som hålls under träningstid och ger lite extra
kämpaglöd till fäktningen. Vi har varit flitigt representerade på St Erikscupen och några av de äldre
ungdomarna provade framgångsrikt på det tuffare motståndet Örebro masters, i en trevlig resa med flera
föräldrar och Celina som chefscoach.
Det finns ett växande föräldraengagemang på klubben, vilket är mycket glädjande. 2019 hölls två
föräldramöten, ett på våren och ett på hösten, med ett begränsat men engagerat deltagande. Föräldramötena
är en uppskattad och nödvändig kommunikationskanal mellan klubben och föräldrarna. Föräldrafäktning
har erbjudits vid två tillfällen. Under 2019 har ett stort fokus legat på att rekrytera medlemmar. Flera
uppsökande aktiviteter har genomförts, bla på Skytteholms IP och Vallentuna IP. Flertalet prova-på-dagar
har erbjudits och lockat många nya fäktare till sporten. Bring-a-friend veckan hölls i november och var
mycket trevlig och uppskattad. Dessa aktiviteter har burit frukt, medlemsantalet har stadigt ökat, med
stigande medlemsintäkter och mer aktivitet i salen som följd! En trend som håller i sig och förstärks även
under innevarande år, se nedanstående diagram som visar antal medlemmar och medlemsintäkter 20112020. Våren 2019 antog styrelsen en handlingsplan för klubbens tillväxt, som beskriver mål för hur många
medlemmar vi behöver vara. Detta arbete skall vi fördjupa och vidareutveckla under 2020.
Under 2019 förnyades styrelsen genom att Annica de Groote och Celina Zander kom in och direkt bidrog
med engagemang, gott humör samt goda idéer och initiativ. Erik Torvén blev ny ordförande, medan Robert
Rehbinder återgick i rollen som kassör, vilket garanterade kontinuitet och kompetens i skötsel av

föreningens ekonomi. Robert insjuknade dock i juni 2019, och kunde inte längre utföra sina sysslor som
kassör. Engagerad in i det sista gav han goda råd och konterade betalningar från sjuksängen, men tvingades
avsäga sig kassörskapet i augusti 2019. Andreas Beccau åtog sig då att vikariera som kassör tills årsmötet
2020. Roberts sjukdom förvärrades och han avled i december 2019. En stor förlust såväl socialt som
kompetensmässigt för föreningen och fäktsverige, och en stor personlig förlust för många av oss som jobbat
nära honom i arbetet med klubben och lärt oss uppskatta hans mod, engagemang och humor. Robert har
genom åren gjort ovärderliga insatser för föreningen, utan honom är det tveksamt om SAF hade överlevt. Nu
gäller det för oss andra att förvalta hans arv och få klubben att blomstra igen till 100-årsjubileet 2021.
49:e SAF-pokalen avhölls i september, med rekordstort deltagande, ett positivt resultat och en omsättning på
nästan 170 000:-. Arbetet leddes skickligt av Erika Ornstein och arrangemanget har fått mycket beröm. 2020
är det 50-årsjubileum för SAF-pokalen, och då skall vi se till att göra ett ännu bättre arrangemang!
Hur gick det med ekonomin?
I maj insåg styrelsen att vi stod inför ett troligt underskott för 2019 i storleksordningen 150 000:-. På Roberts
initiativ inställdes hyresbetalningarna till Rikshem med hänvisning till den fördröjda inflyttningen och de
luktproblem som inledningsvis försämrade miljön i lokalen. Förhandlingar inleddes, som avslutades i
december 2019. Resultatet av förhandlingarna är en skuld till Rikshem på två månadshyror, totalt 93 613:-,
som skall avbetalas månadsvis under 2020 och 2021.
Föreningen har även en skuld till Stff på 15 000:- för hallhyran under SM att betala under 2020. I övrigt har
föreningen klarat alla sina ekonomiska åtaganden och likviditeten över årsskiftet 19/20. En starkt
bidragande orsak till detta var medlemssponsringen under hösten, som gav över 30 000:-. Tack alla
medlemmar som bidrog! Tack vare detta slutade resultatet 2019 preliminärt på -118 520:-, dvs lägre än
befarat. Detta innebär dock att vi hamnar på negativt eget kapital, och en ekonomisk återhämtning är
nödvändig de närmaste åren. Mot bakgrund av detta togs beslut på en extrastämma 16/12 om att höja
medlemsavgifterna med ca 17%. Bedömningen är att detta fortfarande ger en konkurrenskraftig avgift
jämfört med andra klubbar och med andra sporter. Under året har vi haft två hyresgäster, Tomasz Gorals
klubb Solna fäktakademi och Solna fäktgymnasium. Under 2019 tecknades avtal med ”platssamverkan
Hagalund”, som innebär 43 752:- i hyresintäkt per år from 2020. Platssamverkan hyr endast loungen, och vi
har fri tillgång till denna då de inte använder den. Tyvärr valde Tomasz Goral att lägga ned Solna
Fäktakademi from 2020, vilket innebär en minskad hyresintäkt med 32 000:- per år.
Året har varit turbulent och bjudit på både sorg och glädje - och mycket fäktning. De höga
hyreskostnaderna och de skulder vi ådragit oss kommer vi att kämpa med även framöver. Men vi lämnar
2019 bakom oss med en starkare verksamhet och en bättre utgångspunkt för ekonomin än vi hade vid årets
början!
Stockholm 2020-03-15 / Erik Torvén, för styrelsen

Medlemsavgifter per termin, 2011-2020

Termin

Antal idrottsutövande medlemmar

Ht -16
Vt -17
Ht -17
Vt -18
Ht -18
Vt -19
Ht -19
Vt -20

84 st
82 st
81 st
47 st
53 st
64 st
74 st
92 st

Antal idrottsutövande medlemmar per termin 2016-2020, exklusive stödmedlemmar.

