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Styrdokument för ansökande om
arrangemang med utländsk internationell instruktör
Internationella bestämmelser
Genomförande av ett seminarium eller träning/träningar med en utländsk internationell instruktör
får inte genomföras i något ITF medlemsland utan att reglerna fastställda av ITF följs.
Godkännande för seminarium/träning/träningar måste finnas från tre parter: ITF, den nationella
organisationen där aktiviteten genomförs samt från den nationella organisationen som den
internationelle instruktören är medlem i.
Nedan följer en beskrivning om hur man kan bjuda in en utländsk instruktör för att leda
seminarium/träning/träningar i Sverige.
Sanktionsansökan
Första steget för att påbörja processen att planera ett seminarium/träning/träningar med en
internationell instruktör i Sverige är att fylla i och skicka in sanktionsansökningsblanketten till SIF.
Obs! Ansökan till SIF skall göras innan man tillfrågar och gör eventuella avtal med den
internationella instruktören.
En beviljad sanktionsansökan är första steget som måste tas innan kontakt med den internationelle
instruktören.
Observera att ansökt datum för arrangemanget kan modifieras i efterhand efter ok från styrelsen
om den inbjudna internationella instruktören inte har möjlighet någon av de önskade datumen.
Inbjudan av internationell instruktör
Efter beviljad sanktionsansökan kan förening/instruktör bjuda in den internationelle instruktören för
att leda seminarium/träning/träningar i Sverige. Personen/föreningen som bjuder in instruktören
uppmanas vara noggrann i sin information om vem som bjuder in samt alla detaljer kring
arrangemanget. Om instruktören tackat ja till inbjudan skall personen ansvarig för inbjudan be om
ett godkännande från instruktörens nationella organisation att leda seminariet/träning/träningarna i
Sverige under den aktuella tidpunkten.
Godkännandet från den internationelle instruktörens nationella organisation skall skickas via e-post
till SIF.
Samtliga godkännanden
Efter godkännande från den internationelle instruktörens nationella organisation skickar SIF en
förfrågan om godkännande av arrangemanget till ITF. Om ITF godkänner arrangemanget så är det
ok att genomföra.
Inbjudan
Arrangören ansvarar för att producera material för inbjudan som kan publiceras på SIF:s hemsida
och FB-sida för att sprida information om arrangemanget. Materialet skickas färdigbehandlat via
e-post till SIF.
Rapportering
Arrangören ansvarar för att arrangemanget dokumenteras och att eventuellt reportage skickas till
SIF för publicering snarast efter genomfört arrangemang. Texten skall vara färdigbehandlad och
foton i högupplöst format. Det ska tydligt framgå vem som är textförfattare och vem som varit
fotograf.
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