
Verksamhetsplan 2019
Förbundets Strategi 2020 med dess sju
fokusområden och med visionen " Bättre idrott för fler - tillsammans
skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med

funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva" ska utgöra grunden för distriktets
arbete. Vi kommer att prioritera punkterna 1, 3 och 7.

1. En stark förmåga att rekrytera och behålla
2. En effektiv organisation för parasport
3. En röst för anläggningar och redskap för alla
4. Ett starkt varumärke och en stark ekonomi
5. En garant för utveckling av parasport
6. En internationellt framgångsrik idrott
7. En stark position i samhället

 
• Under året ska alla av våra medlemsföreningar kontaktas via besök eller

telefon i syfte att följa upp och stimulera utveckling av verksamheten.
• Fortsatt arbete med inkludering. Minst 2 nya inkluderingsprojekt ska

genomföras. Ett närmare samarbete med Västerbottens Idrottsförbund och
dess SDF och SISU etableras.

• Kontakt med skolorna i länet kring elever med funktionsnedsättning. Minst 4
skolor ska ha kontaktats för information om parasport i syfte att rekrytera fler
deltagare och medlemmar.

• Information om handlingsplan mot sexuella trakasserier ska ingå i våra
utbildningar.

• Skoltävlingen Special Olympic Schoolday för länets särskolor är ett viktigt
arrangemang där många barn och ungdomar får möjlighet att prova olika
idrotter.

• Special Olympics ska fortsätta att utvecklas i distriktet genom att vara drivande
under skoltävlingen. Information om SO ska spridas till föreningar och nya
medlemmar.
Målet är på sikt att kunna genomföra någon form av skoltävlingar både i
Lycksele och Skellefteå och att Västerbotten deltar med minst en tävlande i
SO-games eller annat SO-arrangemang 2019.

• Under året ska minst 5 utbildningar/föreläsningar genomföras
• Sociala medier är viktiga för att nå ut med information om vår verksamhet.

Arbetet med att ständigt utveckla hemsidan och Facebook är därför viktig.
Våra medlemsföreningar uppmanas att förse förbundets hemside- och
facebookansvarige med löpande information om de aktiviteter de genomför.

• För att lyckas med att utveckla vår verksamhet har vi behov av att samverka
med andra organisationer och myndigheter. Under året ska minst 6 möten ha
genomförts med beslutsfattare i kommun och landsting, andra organisationer
och sponsorer.

• Förbundet har en svag ekonomi. En prioriterad uppgift är därför att söka
sponsorer för att säkerställa den löpande verksamheten och tillsammans med
våra föreningar söka projektbidrag för att möjliggöra utveckling av verksamhet
ute i kommunerna.

Det viktigaste arbetet är det arbete som sker ute i förbundets olika föreningar. Det är
därför viktigt att förbundet inom de ekonomiska förutsättningarna prioriterar sitt arbete
med att stödja befintlig verksamhet men också stimulera och stödja utveckling av ny
verksamt. Mer information om Strategi 2020: http://www.shif.se/Strategi2020/
I samband med förbundsmötet i maj 2019 kommer mötet att besluta om en reviderad
strategi, Strategi 2025, en revidering av nuvarande visionsdokument. Distriktets nya
styrelse får till uppgift att anpassa verksamheten till detta.




