
STF och SIF årsmöte 2016

http://www.itfsverige.se/news/sif_2016/sif_2016.html[2017-03-29 17:08:28]

www.itfsverige.se

Historiska årsmöten för STF och SIF
Malmö, 24 april 2016

Text: Swavek Dydiszko
Foto: Robert Andersson

Söndagen den 24 april 2016 kommer utan tvekan gå till historien som en mycket speciell dag, i alla fall för de personer som tränar ITF
Taekwon-Do i Sverige. Efter flera års kamp för officiellt erkännande lyckades vi äntligen driva igenom förslaget där ITF kan existera
som ett oberoende och självständigt förbund. 

Som det rapporterades om tidigare beslutade årsmötet för Svenska TKD-förbundet den 24/4 i Malmö att TKD verksamheten i förbundet
fortsättningsvis ska bedrivas i två separata och oberoende grenförbund för respektive ITF och WTF. I klarspråk betyder detta att tidigare ”ITF-sektion”
upphör och ett förbund med namnet ”Svenska ITF Förbundet” tar fortsättningsvis rollen för ITF:s verksamhet i Sverige. Detta är ett stort steg för ITF
som både ger oss fler möjligheter för utveckling men också ställer på oss högre krav på olika nivåer vilket är en naturlig konsekvens av att driva ett
förbund.

Med anledning av omstruktureringen av STF genomförde också Svenska ITF Förbundet sitt första tillika historiska årsmöte där man enhälligt beslutat
att överföra de beslut som fattades under årsmötet för ITF-sektionen i februari att gälla i sin helhet för innevarande verksamhetsår för det nybildade
Svenska ITF Förbundet. 

Vad händer nu?
Egentligen kommer de flesta medlemmarna i vårt förbund inte märka några större förändringar. Riktlinjer för framtiden som vi kom överens om
tidigare inom ITF-sektionen gäller fortfarande så verksamheten kommer att inte förändras dramatiskt på något sätt. Däremot måste vi anpassa oss till
gällande regler som gäller för ett förbund. En av de saker som vi måste justera i första hand är våra föreningars status för medlemskap. Samtliga
föreningar som var medlemmar i ITF-sektionen har erbjudits medlemskap i SIF och de flesta föreningar har också redan skickat sin ansökan och
beviljats medlemskap i det nya förbundet. 

Slutligen passar jag på att tacka alla ITF-föreningar och deras ledare för allt engagemang i samband med denna historiska händelse. Ett extra tack och
uppskattning vill jag ge till mina kamrater i den arbetsgrupp som kämpade bokstavligen 24 timmar/dygnet under 3 års tid med ofta mycket
påfrestande arbete på olika nivåer. ”Ingen nämnd, ingen glömd” men faktum är att utan de personerna denna framgång hade varit omöjlig att uppnå. 

Vill också skicka ett elektroniskt tack även till våra förbundskamrater från WTF med nuvarande STF:s ordförande Jacob Asp i spetsen som banade väg
för en ny modern framtid för TKD i Sverige.

Något trött men mycket stolt,
Master Swavek Dydiszko
TAEKWON!
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