Strategiska mål 2025
Mål
Inkluderande bågskytte
Med fokuserad kraft och glädje så alla känner sig som en del av
gemenskapen

Vision:
Bågskytte för alla överallt alltid

Attraktivt bågskytte med välutbildade ledare
Inom bågskyttet har vi välutbildade ledare vilket ger väl fungerande
föreningar och distrikt

Värdering:
Fokuserad kraft med glädje och gemenskap

Konkurrenskraftigt landslag
Satsning på elitverksamhet ger ökad synlighet och intresse vilket möjliggör
även breddverksamheten

Goda ekonomiska förutsättningar
Livskraftig verksamhet som möjliggör långsiktig utveckling

Nuläge, mål och plan
Nuläge
Ökat medlemsantal sedan 2012 +60%

•
•
•
•
•
•

Stort intresse för bågskytte
Olympiskt lågprofilerat
Färre elitsatsande
Sämre ekonomiska förutsättningar
Enbart ideella ledare ofta med utbildningsbehov
Ojämställda styrelser och kommittéer
Behålla - Utmaning i att få medlemmarna att stanna.
Vill jobba för att bli fler
Svårigheter att få motorn att gå
Engagemang – svårt att få igång
Få människor som gör
Bågskytte växer men inte alla föreningar

Mål

Inkluderande bågskytte
Med fokuserad kraft och glädje så alla känner sig som en del av
gemenskapen

Plan
Prioriterade aktiviteter

Färdigställandedatum

1

Möjliggöra en jämn könsfördelning på alla nivåer inom beslutsforum, ledar- och tränarkollektivet

SBF klart, distrikt 2019, föreningar 2020

2

Valberedning ska vara utbildade

3

SBFs utbildningsmaterial ska innehålla inkludering

Mar 2019

4

Uppdatering av jämställdhetspolicyn

Jan 2019

5

Kvalitetssäkringssystemet av föreningar och bemötande av nya

Jun 2019

6

Utbildning av tränarna för att låta unga skyttar ha roligt utan tvång

Mar 2019

7
8

Mål

Dec 2019

Nuläge, mål och plan
-Nuläge
Ökat medlemsantal sedan 2012 +60%
- Stort intresse för bågskytte
- Olympiskt lågprofilerat
- Färre elitsatsande
- Sämre ekonomiska förutsättningar
- Enbart ideella ledare ofta med utbildningsbehov
- Ojämställda styrelser och kommittéer
• Behålla - Utmaning i att få medlemmarna att stanna.
• Vill jobba för att bli fler
• Svårigheter att få motorn att gå
• Engagemang – svårt att få igång
• Få människor som gör
• Bågskytte växer men inte alla föreningar

Mål

Attraktivt bågskytte med
välutbildade ledare

Inom bågskyttet har vi välutbildade ledare vilket ger väl
fungerande föreningar och distrikt

Plan
Prioriterade aktiviteter

Färdigställandedatum

1

Flera föreningar i storstäder

2025

2

Arvoderade ledare:
- steg 2
- Förbundskaptener
- HTU
- Domare

3

Fler (egna) anläggningar

2025

4

Licensiering av tränare

2020/2021

5

Implementera utvecklingstrappan

Sep 2019

6

Ta fram utbildningstrappa och karriärvägar för tränare (använda SISU-utbildningar mm) för att möjliggöra
implementering av utvecklingstrappa och kravprofil

Mar 2019

7

Registrera utbildningssteg per person i Idrottonline

Dec 2019

8

Mål

Jan 2019
Jan 2019
Klart
2022

Nuläge, mål och plan

•
•
•
•
•
•

Ökat medlemsantal sedan 2012 +60%
Stort intresse för bågskytte
Olympiskt lågprofilerat
Färre elitsatsande
Sämre ekonomiska förutsättningar
Enbart ideella ledare ofta med utbildningsbehov
Ojämställda styrelser och kommittéer
Behålla - Utmaning i att få medlemmarna att stanna.
Vill jobba för att bli fler
Svårigheter att få motorn att gå
Engagemang – svårt att få igång
Få människor som gör
Bågskytte växer men inte alla föreningar

Konkurrenskraftigt landslag
Satsning på elitverksamhet ger ökad synlighet och intresse vilket
möjliggör även breddverksamheten

Plan
Prioriterade aktiviteter

Färdigställandedatum

1

Arvodering av elittränare och landslagsledare

Jan 2019

2

Kravprofil alla grenar

3

Pool av elittränare

Dec 2019

4

Kompetenshöjning sponsring för skyttar

Dec 2019

5

Struktur/mall för individuella program för skyttarna utifrån kravprofil

Jun 2019

6

Internationellt utbyte tävlingar/träning

Löpande

7

Mentorupplägg uppdragsbeskrivning

Mar 2019

8
9
10

Mål

Dec 2018

Nuläge, mål och plan
•
•
•
•
•
•

Ökat medlemsantal sedan 2012 +60%
Nuläge

Mål

Stort intresse för bågskytte
Olympiskt lågprofilerat
Färre elitsatsande
Sämre ekonomiska förutsättningar
Enbart ideella ledare ofta med utbildningsbehov
Ojämställda styrelser och kommittéer
Behålla - Utmaning i att få medlemmarna att stanna.
Vill jobba för att bli fler
Svårigheter att få motorn att gå
Engagemang – svårt att få igång
Få människor som gör
Bågskytte växer men inte alla föreningar

Goda ekonomiska förutsättningar
Livskraftig verksamhet som möjliggör långsiktig
utveckling

Plan
Prioriterade aktiviteter

Färdigställandedatum

1

Utbildning och arbetssätt i sponsring (distrikt, förening och individer)

Dec 2019

2

Strategisk påverka utformning av SF-stödet

Maj 2019

3

Huvudsponsor för långsiktigt samarbete

Löpande

4

Reducera egenavgifterna för elit

Löpande

5
6

7
8

