VERKSAMHETSPLAN 2019-2021
MBSN 2025 förbundets strategidokument (diskuteras under föreningsträffen i
samband med årsmötet 2019) är avsedd att vara vägledande och styrande för
verksamheten såväl centralt som ute i föreningarna under perioden fram till 2025.
Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar och långsiktig verksamhet.

I vårt arbeta med att nå målen för MBSN 2025 så
har vi bl a att förhålla oss till
•
•
•
•
•
•

Strategidokumentet MBSN 2025
verksamhetsplan för Idrottslyftet kopplat
till barn- och ungdomsverksamhet
förbundsstyrelsen beslut avseende elit- och utveckling, där fokus ska ligga på
utveckling
utbildningsplaner mm
verksamhet ska gå från triangel till rektangel
centralt ska vi verka för att Svensk Skridsko bedriver en jämställd verksamhet

Vi har en nu utvecklingsresa att göra tillsammans
Svensk idrott har gemensamt beslutat om strategiska områden som ska ta hela
idrottssverige till målen för Strategi 2025.
Vi som förbund har valt att dela upp denna strategi enligt följande:
Fokus på UTVECKLINGSRESA

Den moderna och inkluderande föreningen engagerar
STRATEGISKA OMRÅDEN, för att nå detta till 2025 är
• Stärkt ledarskap
• Ny syn på träning och tävling
• Inkluderande idrott
• Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Mer om detta och hur det ska gå till finns att läsa i dokumentet MBSN 2025

PRIORITERING PERIODEN 2019 - 2021
Sponsorer och samarbetspartners
Vi behöver öka vår egenfinansiering för att bibehålla och öka vår verksamhet
framöver. Vid RIM i maj 2019 kommer RS att föreslår förändringar i
anslutningsformer och bidragsfördelning. Beslut i dessa ärenden kommer att påverka
vår verksamhet och de bidrag vi tilldelas.
Mötesplatser, kommunikation och information
Med fem olika idrotter att hantera inom samma organisation så är det ibland svårt att
se helheten. Vi som förbund önskar skapa mötesplatser för att skapa förståelse, för att
fler ska bli involverade, för att fler bidrar och för att fler möjligheten att påverka.
Vi måste hitta och fastställa former för hur vi inom Svensk Skridsko ska mötas,
kommunicera, informera och förhålla oss till varandra och våra olika uppdrag och
verksamheter.
Utbildning
För att fortsätta och för att utvecklas så krävs det utbildningsinsatser inom alla våra
idrotter. Förbundsstyrelsen beslutade i mars 2019 om att vi i ett samarbete med ett
antal andra förbund går igång med en utbildningsplattform. Det finns idag en hel del
färdigt utbildningsmaterial och insamling av material pågår för publicering på
plattformen.
Föreningsutveckling
Fungerande föreningar är en förutsättning för att nå målen i Strategi 2025.
Det är i föreningarna som:
• verksamheten ska bedrivas
• rekrytering är möjlig
• utbildade ledare, tränare och funktionärer ska finnas
Vi som förbund är skridskosportens samlade organisation med
uppgift att stödja, utveckla, företräda och leda våra idrotter i
gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
För att nå MBSN 2025 så är det en förutsättning att vi hjälps åt.
Barn och ungdomsverksamhet
Här har vi ett stort ansvar, ett ansvar att förstå och följa riktlinjer för barn och
ungdom att ha koll på barnkonventionen och att skapa verksamhet som fokuserar
mer på rörelse och glädje än på tävling och prestation,

Mer detaljerade planer för 2019 – 2021 kopplat till MBSN 2025 har vi för avsikt att
sätta efter dialoger vid mötesplatser vi bjuder in till.

