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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
•
•
•
•
•
•

Mål

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

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

Dec 2019

3

SBFs utbildningsmaterial ska innehålla inkludering

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

Mar 2019

Nuläge, mål och plan

Nuläge
•
•
•
•
•
•

Mål

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

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

3

Arvoderade ledare:
- steg 2
- Förbundskaptener
- HTU
- Domare
Fler (egna) anläggningar

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
2025

Nuläge, mål och plan
Nuläge
•
•
•
•
•
•

Mål

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
Leverabler

Färdigställandedatum

1

Arvodering av elittränare och landslagsledare

Jan 2019

2

Kravprofil alla grenar

3

Pool av elittränare

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
Dec 2019

Nuläge, mål och plan

Nuläge
•
•
•
•
•
•

Mål

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

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

Appendix - detaljering

Prioritering av aktiviteter sid 1(2)
Svårt
Avlönade FU/SL/FT.

”Tränarröret” 100% implementerad

Ge landslag ekonomiska förutsättningar.

Föryngring i styrelser och kommitéer

100% nöjda medlemmar. Ta tillvara alla medlemmars kompetens.
Digitaliserad verksamhet, kansli
Intern utbyte olika ”nivåer” och inriktning.

Utbilda i starta förening
Utveckla förening.

Utvecklingstrappa

IT utbildning ex Ianseo, FB mm. Konsulenter förening/distrikt.

Genomförbarhet

Ett års mandat för en person i styrelsen.

Välutbildade ledare.
Utbildningsmaterial på alla nivåer

50-50 landslagsutveckling
Satsning damskyttar.

Få ut vår målsättning

Lågt hängande frukter prio 1
Glädje

Event/tävlingsutbildning.

Ny i styrelsen?
-styrelseutbildning

Konferens enligt dagens upplägg gärna mer komb.
50/50
Digitalt utbildningsnätverk
Ha en strategi för att nå målet 50/50

Lätt

Hög

Effekt

Låg

Prioritering av aktiviteter sid 2(2)
Svårt

Tränarutbildning
Steg 1
Steg 2
HTU
Internationell
Ökade ekonomiska resurser till landslagen

Webbutbildningar
-tillgängliga på medlemmens villkor
Utvecklingstrappan - webb

Genomförbarhet

Riktlinjer för att nå 50/50
Förankra med distrikt/förening
Morötter

Stödpersoner för digitalisering

Bra utbildningar

Nyfiken på bågskytte översatt flera språk t ex arabiska

Utveckla/utbilda valberedningar
Utbildning i bemötande

Utbilda tränare som kan andra språk
Ha roligt utan tvång

För att få nöjda medlemmar rekommenderas klubbarna at utse
”entré” personer för bra mottagning

Trivsamma anläggningar
Trivseltips
Utveckla instinktivskyttet för motionärer

Lathund på utbildning nöjda medlemmar
Engagera motionsskyttar
+ medföljande
Ungdomsstyrelse
Tränarkonferens
-ungdom
- Ledare ”Allt i ett”

Lågt hängande frukter prio 1
Utbildade domare som kan vara Teknik. Ombud

Utvecklingsdag SBF + SDF
Tydlig landslagstrategi
Telemöte/web på Ianseo

Lätt

Hög

Effekt

Låg

