Förslag till verksamhetsinriktning 2017 för StockholmGotlands Volleybollförbund
SAMVERKAN
Svenska Volleybollförbundet antog på årsmötet 2015 en ny vision som lyder “Volleyboll ska
bli den idrott som ökar antalet utövare mest i Sverige. Alla ska känna någon som spelar
volleyboll och antalet lag och serier ska öka. Visionen är att volleyboll är en tillgänglig idrott
som man ser utövas på stränder, i parker, trädgårdar och sporthallar.”
Stockholm-Gotlands Volleybollförbund vill vara med och förverkliga Svenska
Volleybollförbundets vision och därför prioriterat fram områden som vi vill jobba med i vårt
distrikt.

VERKSAMHETSIDÉ FÖR STOCKHOLM-GOTLANDS
VOLLEYBOLLFÖRBUND
Genom rekrytering, föreningsutveckling, tävling, utbildning och kommunikation ska vi vara ett
stöd till föreningar och Svenska Volleybollförbundet så att nya och befintliga spelare, ledare
och verksamheter utvecklas.

VISION FÖR STOCKHOLM-GOTLANDS
VOLLEYBOLLFÖRBUND
En professionell organisation med ett väl fungerande samspel som organiserar en
nytänkande, attraktiv, synlig och offensiv verksamhet för både bredd och elit.

VERKSAMHETSINRIKTNING 2017 OCH FRAMÅT
Rekrytering
Få fler att spela beachvolley och volleyboll
- Vi ska hjälpa till att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan våra föreningar.
- Vi ska hjälpa föreningar och intresserade som vill spela beachvolley eller volleyboll.
- Vi ska samverka och förenkla för Nyanlända att kunna spela Beach- och Volleyboll.
- Vi ska arbeta för att få till en etablering av volleybollklubb söder om Stockholm
- Arbeta på att sprida konceptet ”Skolmästerskap i Kidsvolley till fler klubbar”
Utbildning
Vi ska vå rda vå r utbildningsverksamhet
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- Samverka med SISU Idrottsutbildarna i allmän idrottskunskap, föreningsutveckling och
utbildning för aktiva, tränare, föräldrar och styrelser.
- Vi skall stödja bildandet av NIU i distriktet.
Tä vling
- Vi ska erbjuda seriespel och sammandrag i volleyboll för vuxna, ungdomar och barn.
- Vi ska inspirera föreningar att arrangera beachvolleysammandrag för barn och ungdomar.
- Vi ska ha distriktslag.
- Vi skall arbeta med ”Spela match” konceptet
- Vi ska arbeta på att få till fler ställen där det går att genomföra Beachtävlingar.

Kommunikation
- Vi ska skapa mötesplatser och forum för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte
- Skapa goda relationer med idrottens stödorganisationer, kommuner och andra
intressenter för att få volleybollen att växa.
- Kommunicera via mail, hemsidan, nyhetsbrev och facebook.
- Vi ska inspirera föreningar att delge information och sprida vad som händer i
deras förening.

