VERKSAMHETSPLAN 2017
En attraktiv verksamhet med utövaren i centrum
Fokus ska ligga på att utforma verksamhet som är öppen för alla och som
upplevs som attraktiv och välkomnande för varje enskild individ.

Idrottslyftet 2016 – 2019 är styrande och
vägledande i vår utveckling av barn och
ungdomsverksamhet.
Barn och ungdomsidrott
Syfte och mål Syftet med Idrottslyftet 2016-2019
Vi har i uppdrag att utveckla vår verksamhet så att
barn och unga i åldern 7-25 å väljer att idrotta i
förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i
föreningsidrotten.
Målet är att vi utefter våra unika behov vid
periodens slut har utvecklat vår verksamhet för ban
och unga mellan 7-25 år. Utvecklingsinsatserna ska
var i linje med RF:s anvisningar för barn- och
ungdomsidrott och leda till att svensk idrott i sin
helhet utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrott i en
förening.

Vuxna och motionärer –
Från triangel till rektangel
I Svensk Idrotts Strategi 2025 så går
vi från den traditionella synsättet
Pyramid – bredd för att få elit till
framtidens synsätt
Rektangel – bredd och elit
I detta arbeta handlar det inte bara
om att rekrytera utan att behålla de
utövare som idag finns i vår
verksamhet.

Vad har vi mer att förhålla oss till?
Svensk idrott idag – vision, verksamhetsidé, värdegrund
Dessa tre grundfundament fastställdes av RF – stämman 2013 och gäller
fortfarande
Vision; Svensk idrott – världens bästa. Det handlar om att välkomna alla in i
idrottsrörelsen där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse
med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar en
grund för en idrott i världsklass. Svensk idrott vill bli bäst i världen, för alla på alla
nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det
bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och
föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.
Verksamhetsidé; Vi bedriver idrott i föreningar för att må bra, ha roligt och
utvecklas under hela livet.
Värdegrund; 1. Glädje och gemenskap 2. Demokrati och delaktighet 3. Allas rätt
att vara med 4. Rent spel
Följande mål fastställdes på RF-stämman 2015 för en 10-årsperiod.
Livslångt idrottande – Svensk idrott ska vidareutvecklas så att barn, unga, vuxna
och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet. Svensk idrott ska nå fler
idrottsliga framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka – Alla lever och leder enligt svensk idrotts
värdegrund.
Idrott i förening – Svensk idrott ska vidareutvecklas med andra aktörer och ge
goda möjligheter att idrotta i förening.
Idrotten gör Sverige starkare – Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör

Idéförklaring
”Making a Better Skating Nation”
Att skapa en bättre skridskonation ”Making a Better Skating Nation” MBSN är
arbetsnamnet för den process som ska ta oss som är engagerade i skridskosporten mot en
ljusare framtid. Vi behöver generellt bättre villkor
för vårt engagemang.
Villkor som gör det möjligt för fler att komma till oss och på ett enklare sätt beredas
möjligheten att bidra. ”Making a Better Skating Nation” är ett sätt att belysa den
verksamhet som bedrivs.
Inom ramen för SSF görs fantastiska insatser för att alla våra idrotter ska leva och utvecklas.
Det finns dock en del frågor som ständigt lyfts och diskuteras ute i landet. För varje del av
SSF:s verksamhet så varierar frågorna som är viktiga. Short Track, Hastighet, Långfärd,
Roller Derby och Inline har inom ramen för sina verksamheter frågor som de kämpar med.
SSF är ett förbund som har många idrotter som sprungit ur den klassiska skridskoåkningen
på sjöisar. Att den sedan har utvecklats så att hjul och andra banor kommit in och breddat
verksamheten är både positivt och komplicerat. Positivt på så sätt att fler intresserade kan
finna glädje i skridskoåkning. Komplicerat på så sätt att vi får fler viljor, fler att
kommunicera olika information med och därmed mer att organisera. Därför vill vi samla
kraft under den här gemensamma rubriken, ”Making a Better Skating Nation”. Samla kraft
för att hjälpa varandra att hitta lösningar på frågor och att samordna där det är möjligt.
Making a Better Skating Nation
Projektet ska pågå under åren 2016 och 2019 och tanken är att det bl a ska utmynna i att vi
blir bättre och att fler deltar vid våra aktiviteter och arrangemang. Med aktiviteter och
arrangemang avser vi ledarutbildningar, funktionärsutbildningar, lägerverksamhet, tävlingar
mm. Arrangemang i regi av Svenska Skridskoförbundet, distriktsförbund och föreningar.
Första steget på MBSN togs vid förbundsmötet 2015 och sedan dess har vi på förbundsnivå
arbetat kontinuerligt med detta.
Vi startar nu upp det hela genom att ta reda på vad våra medlemmar tänker och vill med sitt
engagemang. Under vecka 19, 2016 skickar vi därför ut en "engagemangsenkät" till våra
föreningar. Ytterligare enkäter skickas till ett bredare klientel.
Vi gör detta för att sen kunna sätta agendan för vad vi centralt och lokalt ska/bör fokusera på
för att nå visioner och ambitioner. Vilka är rätt frågor för att driva verksamheten framåt mot
en ljusare framtid och för att bli en bättre skridskonation?

Styrelsen säger om MBSN
- MBSN är mer en ett projekt
- allt vi gör och allt vi utvecklar gör vi under MBSN-flagg
- vi är tydliga med att verksamheten ska gå från triangel till rektangel
- att vi centralt verkar för att vi totalt inom Svensk Skridsko bedriver en jämställd
verksamhet
- föreningarna ska uppmuntras att utvecklas och växa i en riktning som bidrar till det
centrala målet

Bakgrund till årets verksamhetsplan 2017
1) Hur kom vi fram till de områden som vi prioriterat?
- Enkätundersökning till samtliga föreningar
- Enkätundersökning till förbundsstyrelsen
- Enkätundersökning medlemmar och andra intresserade
- Arbetsmöten – personal och styrelse
- Konferens med föreningsordförande
- Utbyte av erfarenheter

2) Vilka kopplingar finns det till annat utvecklingsarbete som pågår inom
förbundet
- Making a better Skating Nation = MBSN
- Projekt – Från triangel till rektangel
- Projekt – återskapa och stärka strukturen i organisationen,
Förbund- SDF-föreningar-medlemmar
- Projekt – Skridskobanor.se

PRIORITERADE OMRÅDEN/UPPDRAG 2017

Administration och Organisation
Verksamhetsplan
Sponsorer

Ansvarig
AU/Roger

Uppdrag

Tidsplan

Analys av Svensk
Skridsko

Anne

Läget i föreningarna,
funktionärsinventering mm

Augusti

Internationellt
utvecklingsarbete

AU/Anne

Skapa en strategi

Juni

MBSN

Sebastian

Ansvarig

Funktionärer

Åke Falk

Inhämta information, skapa register,
och uppstart av en funktionärsgrupp

Maj

Mötesplatser

Anne

Ordförandekonferens
MBSN
Förbundsmöteshelg
SDF konferens

September
Mars o April
April
Augusti

Ekonomi

Anne

Utveckla ekonomisystem, rapporter
och budgetarbete

2017 -

Idrott och Förening
Verksamhetsplan
IL utvecklingsplan

Ansvarig
Barn o ungdom

Uppdrag

Tidsplan

Utbildningsplan och
utbildningsmaterial

Sofia och Bento

-Skapa utbildningsplan
-Framtagande av utbildningsmaterial
- Implementera LUP:en
- öka SISU timmar
- skapa exempel och intstruktioner
via text och film

Februari
20172017 -

Från triangel till
rektangel

Sofia/Bento

SDF och dess roll

Sofia/
Göran van der Poel

Öka aktiviteten på SDF nivå
Aktiva SDF

2017April

Attraktiva föreningar Sofia/Bento
Sofia/Sebastian

Ta fram filmer, idéer och texter som
vägledning

Utveckla Barn och
ungdomsverksamhet

Sofia

Roller Derby

2017-

Anläggningar

Sofia/arbetsgrupp

Skapa en strategi och plan

2017 -

Elit och Tävling
Verksamhetsplan
LUP:en och
kravanalyser

Ansvarig
Mattias/Bento

Tävlingsreglementen Mattias
Alla våra idrotter

Hemsida

Mattias

Bento
Sofia

Uppdrag
Uppdatering, skapande och
implementering
LUP:en uppdateras
Kravanalyser

Tidsplan

April
Maj

Översyn och nya förslag
lämnas
Inline
Hastighet
Short track

April
Augusti
September

Genomgång och uppdatering
av information:
Nationell tävling Inline
Övriga idrotter
Elitverksamhet
För förening
Skolaktivitet
Utbildning

Maj
Oktober
Oktober
Maj
September
2017 -

Antidopingpolicy

Mattias/Helena

Skapa en policy

September

Nya
verksamhetsformer
för barn och
ungdom

Sofia

Teknikbanan – förslag till nya
tävlingsformer

Augusti

