Verksamhetsplan 2017–2018
Fler klubbar, fler tävlingar och fler aktiva
Förbundsstyrelsen har i år valt att skriva verksamhetsplanen som en koppling till svensk
idrotts Strategi 2025. Detta för att göra en tydlig koppling till målen vi har gemensamt med
resten av idrottsrörelsen men också för att visa på att vi arbetar i rätt riktning. Strategi 2025
antogs av Riksidrottsmötet 2015 och har sedan dess varit alla förbunds ledstjärna mot
framtiden.
Riksidrottsmötet 2015 beslutade om fem övergripande mål inom fyra strategiska områden:
De fyra strategiska områdena och fem övergripande mål:
Livslångt idrottande
1. Svensk idrott ska vidareutveckla
verksamheten så att barn, unga,
vuxna och äldre väljer att idrotta i
förening under hela livet.
2. Svensk idrott ska nå fler idrottsliga
framgångar internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka

Idrott i förening
4. Svensk idrott ska vidareutvecklas,
samverka med andra aktörer och
ge goda möjligheter att idrotta i
förening.
Idrotten gör Sverige starkare
5. Svensk idrott är en ännu starkare
samhällsaktör.

3. Alla lever och leder enligt svensk
idrotts värdegrund.

Målen bygger på varandra. För att nå målet om livslång idrott i förening, behöver svensk
idrott stärka arbetet med värdegrunden, vidareutveckla föreningsidrotten genom att sätta
fokus på engagemang och medlemskap. Sammantaget kommer det att göra Sverige starkare.

Svenska Racerbåtförbundet ska under 2017/2018 arbeta för att uppfylla de övergripande
målen, men för att göra detta har förbundsstyrelsen valt att sätta delmål – vilka ska arbetas
mot under 2017/2018.
Svenska Racerbåtförbundet kommer att göra en satsning på ryggraden i vår verksamhet –
funktionärerna. Vi vill stärka våra funktionärer, underlätta för föreningarna att hitta och
utbilda funktionärer samt öppna upp möjligheten för fler att bli funktionärer. Utbildade
funktionärer stärker kvaliteten i verksamheten, stimulerar till en bra idrott och bidrar till
utvecklingsarbetet mot 2025. För att kunna erbjuda, och locka människor till, livslångt
idrottande i förening måste det finnas utbildade ledare som kan bedriva verksamhet i linje
med svensk idrotts värdegrund och vidareutveckla verksamheten i linje med strategi 2025.

Detta knyter an till de strategiska områdena Livslångt idrottande och Idrottens värdegrund
är vår styrka.
Målen 2025 innebär att svensk idrott ska arbeta för livslång idrott i förening för alla. Vi är ett
förbund som lockar en homogen grupp av människor men däremot lockar vi både unga och
gamla. En av våra största båtklasser, Classic Offshore, är en klass där medelåldern ligger på
ungefär 50 år med ett åldersspann på 14–78 år. Alla åldrar får plats. Detta är en klass och
grupp av människor som inte prioriterats tidigare för att de inte tävlar, de har alltid varit
självgående och haft sina träffar lite vid sidan av. Under 2018 och 2019 ska vi satsa på denna
klass, lyssna på hur de vill utvecklas och vad som är deras framgångsnycklar för att kunna
implementera det i de andra klasserna.
Fler idrottsliga framgångar internationellt kommer med åren om verksamheten bedrivs på
rätt sätt. Samtidigt kommer vi att se över organisationen kring våra elitaktiva så att de kan
utvecklas i en stabil och trygg miljö.
Inom de strategiska områdena Idrott i förening och Idrotten gör Sverige starkare kommer
Svenska Racerbåtförbundet att ta fram ett utbildningsmaterial som riktar sig till de som idag
kanske inte är medlem i en idrottsförening idag men som kan lockas av vår verksamhet. Vi
vill göra en utbildningsinsats på området sjövett och sjösäkerhet och därmed också bidra till
folkhälsan. Vi kommer att arbeta tillsammans med andra aktörer som redan idag arbetar
med dessa frågor, både ideella och kommersiella aktörer. För att kunna göra detta söktes
stimulansmedel från Riksidrottsförbundet där vi beviljades en del av den summa som
ansöktes om, vilket möjliggör för denna typ av utbildningsprojekt.
För att kunna utveckla verksamheten och ta emot nya utövare måste det finnas föreningar
att bli medlem i. Efter Riksidrottsförbundets genomlysning av föreningarna måste förbundet
agera. En satsning på föreningsutveckling kommer att göras under 2017/2018 där kansliet
tillsammans med SISU Idrottsutbildarna ska göra insatser för att stärka föreningar anslutna
till Svenska Racerbåtförbundet.
Andra områden som kommer att prioriteras är en fortsättning av organisationsöversikten
som påbörjats under 2017 genom bl.a. stadgerevideringen och den ökade bemanning på
kansliet. Under 2017/2018 ska arbetsordningar och rollfördelningar tas fram för förbundets
samtliga funktioner.
Svenska Racerbåtförbundet fyller 70 år 2018 och jubileet kommer att uppmärksammas på
olika sätt och i olika sammanhang under årets gång.

