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Verksamhetsinriktning 2022-2023

Du läser just nu i SweSports 
Verksamhetsinriktning 2022-2023. 
Den första verksamhetsinriktningen
av totalt fyra inom ramen för Strategi 
2029. 
Verksamhetsinriktning 2022-2023 tar 
avstamp i SweSports vision samt 
Strategi 2029 som bygger på de 
prioriterade områdena som stämman 
beslutande om 2021:
• Anläggning
• Förbundsledningsutveckling
• Föreningsutveckling
• Utbildning
• Träning, tävling och friluftsliv hela livet

Verksamhetsinriktningen beslutas av 

förbundsmötet och anger vilka delar av 

de prioriterade områden arbetet ska 

fokuseras på de kommande två åren. 

Den ger styrelse och förbundskansli 

en konkret riktning för att leda och 

prioritera verksamheten under den 

kommande tvåårsperioden. 





Verksamhetsinriktning 2022-2023

Anläggning
SweSports ska verka för att föreningar har god tillgång till 
ändamålsanpassade och säkra anläggningar och tillgänglig 
natur för att bedriva träning, tävling och friluftsliv i sitt 
närområde.

Förbundsledningsutveckling
SweSports ska var en effektiv organisation och ett stöd till 
föreningar för att stärka alla våra idrotter.

SweSports ska ha en hållbar ekonomi.

Föreningsutveckling
Väl fungerande föreningar erbjuder och bedriver 
verksamhet som möjliggör att medlemmarna kan ha 
roligt, må bra, prestera och utvecklas under hela livet. Vi 
växer i antal föreningar och medlemmar.

Träning, tävling och friluftsliv hela livet
Vi möjliggör en attraktiv verksamhet där människor oavsett 
förutsättningar, ambitionsnivå eller syfte med sitt 
deltagande vill engagera sig i förening året runt, hela livet.

Aktiva och ledare får verka i en miljö präglad av utveckling, 

nytänkande och professionalism där alla kan nå sin fulla 

potential.

Utbildning
Kompetenta ledare skapar förutsättningar för att utveckla 
verksamhet och aktiva på alla nivåer. Att vara ledare ses 
som en attraktiv roll. 



2022-05-23 Namn/ämne 6



Verksamhetsinriktning 2022-2023

VI 22-23 VI 24-25 VI 26-27 VI 28-29

Strategi 2029

2021 2030

Revidering av Strategi 2029

Verksamhetsplaner

Verksamhetsinriktning & 
ekonomiska planer

Strategi 2029

Vision
Idrott och friluftsliv för dig hela 

livet
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Verksamhetsinriktning 2022-2023

Anläggning

• Förbundets stöd till föreningar och andra anläggningsägare i 
processen att skapa tillgång till anläggningar för våra idrotter 
genom att tillsätta personella resurser.

• Förbundets påverkansarbete mot politik, myndigheter, 
kommuner, regioner, näringsliv, och beslutsfattare.

Förbundsledningsutveckling

• Organisation och arbetssätt för att säkerställa effektivitet på 
alla nivåer samt väl fungerande föreningsservice. 

• Digitala processer som effektiviserar arbetet för förening och 
förbund. 

• Arbetssätt och rutiner för en hållbar ekonomi. 

• En ökad självfinansieringsgrad genom ny struktur för 
sponsring och samarbeten för att bli en attraktiv partner till 
näringslivet samt stärka varumärket SweSports. 

Föreningsutveckling 

• Förbundets stöd till föreningar i deras utvecklingsarbete kopplat 

till organisation, administration och idrottsverksamhet.

• Samverkan mellan förbund, SDF och RF-SISU distrikt för att stärka 

föreningarna. 

Träning, Tävling och Friluftsliv - hela livet

• Målgruppsanpassade former för träning, tävling och friluftsliv för 

att möjliggöra och erbjuda engagemang hela livet.

• Utvecklingsmodell för SweSports samtliga idrotter. 

• En ny organisation för elit- och utvecklingsarbete med tillhörande 

verksamhet

Utbildning 

• En nationell utbildningsstruktur för tränare, ledare och 

funktionärer. 

• Den digitala utbildningsplattformen. 
• Upplysa föreningar om utbildningsmöjligheter via RF-SISUs 

utbildningsstruktur. 
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Verksamhetsinriktning 2022-2023

SweSports (eller Svenska Skridsko- Kälk- och Rullidrottsförbundet som är 
vårt juridiska namn) är ett idrottsförbund som gillar mångfald! Vi är det 
samlande organet för elva olika idrotter i Sverige. 

SweSports möjliggör träning, tävling, motion, rörelseglädje 

och engagemang i idrott och friluftsliv året runt.

2021 hade SweSports 87 medlemsföreningar som i sin tur samlade 16 323 

individuella medlemmar 
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