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Förord
Styrelsen för Svenska Fäktförbundet beslutade i februari 2002 att tillsätta en
arbetsgrupp, som bl.a. skulle lämna förslag till vision, mål, värderingar och
handlingsplaner för Svenska Fäktförbundet.
Om arbetet skrev förbundsstyrelsen följande:
”Arbetsgruppen bör ta initiativ till konferenser i klubbar och SDF under arbetets gång
samt initiera kortare rådslagsmaterial under någon period i arbetet. Också
diskussionsgrupper på hemsidan bör aktualiseras under hela processen.
Det skall i princip vara möjligt för alla aktiva inom svensk fäktning att på olika sätt
komma med i diskussionen.”
I den andan diskuterade föreningskonferensen, i samband med årsmötet den 20 april
2002, framtidsprogrammet.
I december 2002 skickade arbetsgruppen ut materialet ”Fäktningen inför framtiden rådslagsmaterial till SDF, föreningar och enskilda” till SDF och klubbar med
önskemålet att få in synpunkter senast den 10 februari 2003.
Tre SDF, 22 klubbar och fyra privatpersoner besvarade denna remiss.
Under sommaren 2003 sammanställdes synpunkterna och skickades ut som
information.
Styrelsen utarbetade därefter ett förslag till program som skickades till klubbarna för
en bred remiss i december 2003. Sex klubbar, två SDF och en privatperson hade
lämnat synpunkter på styrelsens förslag vid remisstidens utgång.
Styrelsen lämnade därefter programförslaget ”Fäktningen inför framtiden” för
behandling och beslut vid förbundsmötet 2004.
Förbundsmötet gjorde några smärre justeringar i förslaget.
Styrelsen fick dessutom i uppdrag ”att ta fram ett förslag till strategi för
elitverksamheten, att föreläggas nästa förbundsmöte”.
Vid förbundsmötet 2005 lämnade styrelsen förslaget till sammanhållet
handlingsprogram, där också elitverksamheten ingick. Förslaget antogs av
förbundsmötet, sedan en del av dagen ägnats åt diskussion om elitverksamheten.
Vid förbundsmötet 2008 kompletterades programmet med avsnitten om
ungdomsfäktningen och jämställdhet, sedan en bred diskussion om de båda ämnena
förekommit inom Svenska Fäktförbundet.

