SAF:s verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2021

När pandemin slog till 2020 sjönk medlemsintäkterna och vi fick svårt att klara ekonomin.
Slutsatsen var att föreningen inte kunde bära den höga hyresnivån för lokalen på
Hagalundsgatan 19. Kontraktet, som löpte till 2025, hade blivit en ekonomisk strypsnara för
oss. I september 2020 inleddes därför förhandlingar med Rikshem. Förhandlingarna
avslutades i början av 2021 och resulterade i ett utträdesavtal, som innebar att vi fick en rejäl
hyresrabatt på ca 30 000:-/månad from nov 2020 tom juni 2021 mot att vi betalade av våra
skulder till Rikshem och lämnade lokalen senast 30/6 2021. Avtalet innebar en ekonomisk
lättnad och var en god förutsättning för återhämtning av klubbens ekonomi. Under 2021 har
vi därför kunnat betala av skulden till Rikshem, och vi har fått skulden till Gustaf Rhentzog på
50 000:- efterskänkt som sponsring. Detta, tillsammans med tilldelat Coronastöd, har gjort att
föreningens resultat för 2021 är +183 tkr, vårt egna kapital har gått från -100 tkr till +83 tkr,
medan skulderna gått från 194 tkr till 62 tkr. Tack Gustaf för ditt generösa bidrag! Vi fick
under 2021 ett stöd på 37 000:- från Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas
Minnesfond, som gick till inköp av ny låneutrustning för att underlätta rekrytering av nya
medlemmar ifrån närområdet.
Däremot saknade vi återigen lokal from 1/7 2021. Förhandling med Rikshem fördes om att
skriva ett nytt hyresavtal på en för föreningen hanterbar hyresnivå. Men Rikshem fick i slutet
på maj napp på en hyresgäst med högre betalningsförmåga och vi tvingades därför lämna
lokalen 30/9. Då vidtog ett rekordsnabbt sökande efter en ny lokal, vilket resulterade i det
andrahandskontrakt på Hagalundsgatan 21 där vi nu bedriver verksamheten. Lokalen är
mindre, med plats för 4-5 pister och endast ett fullvärdigt omklädnadsrum. Standarden är
dock hög och lokalen fungerar bra. Hyreskostnaden ligger på ca 15 000:-/månad, istället för
ca 45 000:-/månad i Rikshems lokal. Två av våra andrahandshyresgäster, Samverkan
Hagalund och Solna FC har flyttat med oss och bidrar tillsammans med ca 5000:-/månad.
Samverkan använder en del av foajén och förrådet, och Solna FC bedriver
kickboxningsträning för tjejer på lördagar. Båda hyresgästerna använder lokalen på tider då
vi inte är där. Pandemin och flytten har gjort att vi åter tappat medlemmar, se diagram nedan.
Glädjande är dock att vi tappat något färre denna gång jämfört med flytten 2018, och att det
för vt 2022 anas en svag uppgång. Till skillnad från 2018 är föreningens kostnader betydligt
lägre, och vi har därför ekonomisk balans trots de lägre intäkterna.
Styrelsen har under året bestått av: Erik Torvén, ordförande, Niklas Agerberg, kassör, Martin
Danielsson, sekreterare, Annica de Groote, ledamot, Jan Backman, ledamot, Baron
Hasslinger, ledamot, Henric Enstedt, ledamot, Celina Zander, suppleant, Fredrik Sjödahl,
suppleant och Salek Altauz, Fäktmästare, adjungerad. Huvudfrågorna under året har varit

förhandling om nytt lokalkontrakt med Rikshem och därefter det rekordsnabba sökande efter
en ny lokallösning och flytt till den nya lokalen i Hagalundsgatan 21. Efter flytten till nya
lokalen var styrelsen ganska trött och styrelsearbetet har gått på sparlåga. Frågor om hur vi
bedriver träningen, rekryterar och utvecklar verksamheten har därför detta år fått stå tillbaka.
Trots detta har vår fäktkultur genererat en viss medaljskörd under året. På veteransidan är vi
både svenska och nordiska mästare genom Martin Danielsson och flera medaljplatser för
övriga:
SM 29/8 2021:




VH50/60 Guld Martin Danielson
VH50/60 Silver Fredrik Sjödahl
VH50/60 Brons Johan Javeus

Malmö International – Nordic Championship 4-5/9 2021:




VH50 Guld Martin Danielson
VH50 Silver Fredrik Sjödahl
VD50 Silver Annica de Groote

På juniorsidan har vi fina placeringar i St Erikscupen:




Del 1 9/10 2021: VH U13 Guld Casper de Groote
Del 2 30/10 2021: VH U13 Brons Casper de Groote
Del 2 30/10 2021: VH U20 Guld Felix Eriksson

Klubbmästare 2021 blev Fredrik Sjödahl.
2021 skulle SAF-pokalen firat 50 år. Vi trodde i det längsta att tävlingen skulle kunna
genomföras som en FIE satellit med högt internationellt deltagande. I augusti 2021 stod det
dock klart att restriktionerna gjorde att tävlingen inte kunde genomföras på planerat sätt och
den ställdes därför helt in. 50-årsfirandet av SAF-pokalen, liksom 100-årsfirandet av SAF,
återstår därför och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under 2022!
Stockholm 2022-03-20 / Erik Torvén, för styrelsen
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