Verksamhetsinriktning 2018-2019
VÄSTSVENSKA SIMFÖRBUNDET
en del av svensk simidrott

Verksamhetsinriktning 2018-2019
Västsvenska simförbundet (VSSF) är ett SDF i Svenska simförbundet (SSF) och våra
åligganden framgår av våra stadgar. Vi ska verka för att varje förening inom distriktet har
bästa möjliga stöd och hjälp att utföra sin verksamhet
Under perioden 2018-2019 kommer VSSF tillsammans med våra föreningar att arbeta med
aktiviteter som främjar utveckling av vårt distrikt och svensk simidrott. Strategi 2025 och
Verksamhetsinriktning 2018-2019 för svensk simidrott ligger som grund för våra
verksamhetsmål men präglas av de behov som är viktiga lokalt för våra föreningar och
simidrottare.
Kärnverksamhet
VSSFs uppdrag som SDF är att samordna och utföra aktiviteter för föreningarna i vårt distrikt.






Vi ska arrangera distriktstävlingar på olika nivåer, DM, JDM, SumSim Region samt Våroch Höstsimiaden.
Vi ska samordna och hantera sanktion för alla tävlingar som genomförs i distriktet och
säkerställa en god tävlingsplanering för våra simidrotter.
Vi ska tillhandahålla utbildning efter våra föreningars behov och säkerställa en god
utbildningsplanering för alla simidrotter.
Vi ska tillhandahålla funktionärsutbildning och hantera funktionärslegitimation för
simning samt verka för väl fungerande tävlingsarrangemang i vårt distrikt.
Vi ska på uppdrag av våra föreningar genomföra olika satsningar för att utveckla våra
simidrottare på olika nivåer. Exempel på dessa är Team Future och Team West för
simmare.

Strategi 2025
Verksamhetsinriktningen för 2018-2019 tar sikte på vår vision ”Svensk simidrott i världsklass i
ett Sverige där alla kan simma” och utgår från det åttaåriga strategidokumentet "Vision 2025".
Yttercirkeln i bilden visar de strategiska områdena som svensk simidrott tillsammans arbetar
mot. Föreningarnas verksamhet är inte uppdelade i dessa strategiska områdena men alla
föreningar har några grundläggande verksamhetsområden som är konstanta över tid,
föreningens byggstenar.
Byggstenarna eller de grundläggande verksamhetsområdena är innercirkeln i bilden. För att
tydliggöra föreningarnas utmaningar inom dessa grundläggande verksamhetsområden tar
Verksamhetsinriktningarna sin utgångspunkt i dem.
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Prioriterade områden 2018-2019
Under de kommande åren är vår ambition att fokusera på och utveckla följande områden.
Undervisning, träning, tävling
Undervisning, träning och tävling är kärnverksamheten där simidrottaren och personen
i simundervisningen är aktiva och består av regelverk, arrangemang, träningsupplägg,
utvecklingstrappor med mera.





Tävlingsplanering 2019 ”Simiaden till Elit”
Utveckling konstsim, simhopp, vattenpolo
Behålla simidrottare i distriktet upp i åldrarna
Utveckla och bredda Team West och Team Future

Organisation
Organisationen som förening, distrikt, förbund behöver för att bedriva en kvalitativ
verksamhet (organisations- och föreningsutveckling)





Utveckla konceptet, bredda innehållet och öka deltagandet på Simidrottsforum Väst
Erfarenhetsutbyte och samverkan med övriga distrikt
Ny hemsida med mer innehåll och beskrivning av verksamheten
Ökad närvaro i sociala medier för bättre kommunikation och samverkan med och
mellan våra medlemmar

Värderingsstyrd verksamhet
Värdegrund och värderingar som gör verksamheten attraktiv för simidrottaren
(värdegrundsarbete, inkludering, delaktighet m.m.)


Simidrott för alla. Inspireras och ta fram ett stöd till föreningarna hur de kan arbeta i
frågan.

Anläggning
Anläggningstillgång är en grundförutsättning för att bedriva kärnverksamheten
(bassängutnyttjande, bassängtider, renovering, ombyggnation, nybyggnation m.m.)




Inbjuda till dialog med kommuner och andra intressenter
Verka för fler och bättre anläggningar i distriktet
Från badhus till simidrottsanläggning – verka för ökad kunskap om våra behov

Ledare och anställda
Kompetenta ledare och anställda som driver verksamheten och möter de aktiva.
Utveckling genom bland annat utbildning och kompetensutveckling.




Behålla och utveckla ledare på alla nivåer
Behovsanpassa utbildningsplanen utifrån våra föreningars önskemål
Introducera BAS-utbildning för våra föreningar
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