INTERNATIONELL STRATEGI
Internationell strategi för Svenska Skyttesportförbundet (SvSF).

Syfte
Skyttesport är en sport som finns representerad i alla världsdelar och därför behöver
Svenska Skyttesportförbundet förhålla sig till det som händer i omvärlden och som på
sikt kan påverka eller redan nu faktiskt påverkar vår sport i Sverige.
Syftet med SvSF:s internationella strategi är att genom representation på hög nivå i de
internationella förbunden Europeiska Skyttefederationen (ESC) och Internationella
Skyttesportfederationen (ISSF), aktivt påverka skyttesporten internationellt och nationellt. Detta gör vi genom påverkansarbete och att ha representanter från SvSF i dessa organisationer som är viktiga besluts-, påverkans- och samverkansorgan.

Mål för det internationella arbetet
Svenska Skyttesportförbundet arbetar internationellt för att:
• Vidareutveckla skyttet som en global sport där alla har rätt att vara med – oavsett
etnicitet, religion, ålder, kön eller sexuell läggning.
• Öka jämställdheten i beslutande organ i skyttets europeiska och internationella
förbund.
• Skyttet internationellt bedrivs på ett för miljön ansvarsfullt sätt.
• Styrelse- och kommittéarbeten bedrivs på ett demokratiskt sätt.
• Göra Sverige attraktivt som evenemangsland.

Hur vi når målen
För att nå de övergripande målen behöver vi öka andelen svenska representanter i styrelser och kommittéer inom Internationella Skyttesportfederationen (ISSF) och Europeiska Skyttefederationen (ESC).
Vägen dit går via:
• Att internationella frågor presenteras och beslutsunderlag tas fram av arbetsgruppen som hanterar det internationella arbetet för beslut vid förbundsstyrelsemöten.
• Påverkansarbete i kommittéer och styrelser.
• Lobbyarbete vid internationella mästerskap och generalförsamlingar.
• Personliga kontakter med särskilt utvalda personer i organisationerna.
• Att ta fram och följa en successionsordning för att säkerställa kontinuitet i det internationella arbetet.
• Mentorskap där dagens internationella representanter stöttar nya ledamöter.
• Utökat samarbete med de nordiska länderna i dessa frågor.
• Att utbilda internationella coacher, framför allt kvinnliga, som genom inflytande
vid stora evenemang kan bedriva lobbyarbete för sportens vidareutveckling.
• Juryarbete på OS/VM/EM och världscuper.
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Visionen är att vi ska ha svensk representation i alla internationella styrelser och kommittéer av vikt.

Nuläge 2017
Inom ISSF har SvSF en svensk representant i styrelsen samt representation i form av
ledamöter i tre kommittéer: domarkommittén, viltmålskommittén och i den medicinska
kommittén. Ledamöterna är valda till ISSF generalförsamling 2018.
Inom ESC har vi en ledamot i styrelsen, två kommittéledamöter i den tekniska kommittén och en ledamot i en underkommitté (lagstiftnings- & miljökommittén). Ledamöterna
valdes in 2017 på en period av fyra år.
Inom NSR (Nordic Shooting Region) har vi två representanter. Inom det nordiska nationella samarbetet är SvSF delaktiga i forum för ordförande och generalsekreterare
samt tekniska kommittéer för skjutbane- och vapentekniska frågor.
Vi har totalt 15 licensierade internationella domare varav några arbetar regelbundet vid
stora internationella tävlingar. Vi har fler personer som är utbildade men utan domarlicens som arbetar på tävlingar som arrangeras i Sverige.

Handlingsplan
Prioritering
För att nå förbundsstyrelsens vision om att ha svensk representation i alla internationella styrelser och kommittéer av vikt krävs lång och målmedveten satsning på den internationella spelplanen. Detta för att bibehålla de positioner vi har idag samt för att öka
representationen och mångfalden.

Lobbyarbete – påverkan i styrelser och kommittéer
SvSF ska genom påverkansarbete i de internationella styrelserna och kommittéerna arbeta för en ökad jämställdhet och transparens i de beslutande organen i de internationella och europeiska organisationerna. SvSF ska vidare genom påverkansarbete i dessa
forum arbeta för att det internationella skyttet bedrivs på ett för miljön ansvarsfullt sätt.
Detta arbete ska genomföras baserat på en detaljerad årlig plan.

Lobbyarbete – påverkan i styrelser och kommittéer
SvSF ska genom påverkansarbete i de internationella styrelserna och kommittéerna arbeta för att skyttet vidareutvecklas som en global sport där alla har lika värde och alla
oavsett etnicitet, religion, ålder, kön eller sexuell läggning har rätt att vara med. Detta
arbete ska genomföras baserat på en detaljerad årlig plan.

Lobbyarbete – vid generalförsamlingar och mästerskap
Det är viktigt att de som kandiderar till olika positioner finns på plats på möten såsom
generalförsamlingar för att få en effektiv lobbying och presentation av våra kandidater.
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För att kunna bli inröstad i de internationella kommittéerna krävs i flera fall att personen har internationell domarlicens, att man har visat att man är beredd att jobba hårt på
stora tävlingar samt att man kan skyttesporten.
SvSF behöver därför satsa kraft, tid och pengar på att få ut våra nyutbildade oerfarna
internationella domare på tävlingar, där de ges möjlighet att visa sina färdigheter. Konkurrensen är dock hård på de få domaruppdrag som delas ut under ett år vilket gör det
svårt att få den erfarenhet som krävs för att komma i fråga. Därför behöver vi se till att
våra oerfarna internationella domare dels får jobba på våra egna internationella tävlingar och på nordiska tävlingar. Dessa måste synliggöras för att längre fram kunna bli kandidater till internationella kommittéer.

Personliga kontakter
För att stärka Sverige och Norden som skytteregion krävs en stark nordisk samverkan
där vi stöttar varandra i val och viktiga frågor. De personliga kontakterna är avgörande
vid lobbying av nya kandidater till de olika kommittéerna, och här måste ett aktivt mentorskap bedrivas av de erfarna internationella representanterna gentemot de som finns i
successionsordningen.

Successionsordning och mentorskap
SvSF ska jobba för att kunna skapa en stark successionsordning, dvs. hitta personer som
är intresserade och lämpade att fortsätta det internationella arbetet och ge dessa erfarenhet och låta dem bygga upp sina egna nätverk under mentorskap av erfarna internationella representanter.

Kontakt med andra SF
SvSF kommer att försöka ta del av andra förbunds erfarenheter, detta genom deltagande
i RF-baserade konferenser tillsammans med personer från andra förbund.

Internationellt stimulansstöd
För att delfinansiera våra internationella ambitioner kommer SvSF årligen att ansöka
om internationellt stimulansstöd, samt även söka internationellt stimulansstöd för specifika personvalskampanjer vid generalförsamlingar.

Uppföljning
SvSF internationella strategi och handlingsplan kommer att revideras årligen för att säkerställa att vi nått de effekter som vi planerat för.
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