FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSINRIKTNING 2020 FÖR
STOCKHOLM-GOTLANDS 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 har 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 Svensk volleyboll 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 2020 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 beachvolley och volleyboll.
- Vi ska arbeta för att stödja de nyetablerade klubbarna söder om Stockholm och verka för
bildandet av fler klubbar
- Vi ska arbeta med att sprida konceptet ”Skolmästerskap i Kidsvolley” till fler klubbar.
Utbildning
- Vi ska vårda vår utbildningsverksamhet
- Vi ska samverka med SISU Idrottsutbildarna i allmän idrottskunskap, föreningsutveckling och
utbildning för aktiva, tränare, föräldrar och styrelser.
- Vi ska fortsatt stödja distriktets NIU
Tävling
- Vi ska erbjuda seriespel och sammandrag i volleyboll för vuxna, ungdomar och barn.
- Vi ska inspirera föreningar att arrangera beachvolleytävlingar för barn och ungdomar.
- Vi ska arbeta för fler 4-plansarenor i distriktet där det går att genomföra tävlingar i
beachvolleyboll
Kommunikation
- Vi ska genomföra breddarrangemang för ungdomar från olika klubbar vilket skapar mötesplatser
där man ses, umgås och spelar volleyboll/beachvolleyboll tillsammans
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- Vi ska skapa goda relationer med stödorganisationer, kommuner och andra intressenter för att få
volleybollen att växa.
- Vi ska kommunicera via mail, webbplats och Facebook.
- Vi har en Strategigrupp med en representant per klubb för utvecklingen av volleyboll och
beachvolleyboll i distriktet. Med denna grupp vill vi etablera nära kontakt mellan distriktsstyrelsen
och klubbarna och stärka klubbarnas påverkan och engagemang i distriktets verksamhet och
utveckling.
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EKONOMISK PLAN 2020
Stockholm-Gotlands Volleybollförbund bör sträva efter årliga positiva resultat och att ha ett
eget kapital på ca 100 000 kr. I och med att principerna för beräkning av SDF-bidraget är under
revidering, är det oklart vilken storlek stödet kommer att ha under 2020. Under antagandet att
omfattningen inte avsevärt kommer att påverkas, och givet det befintliga kapitalet föreslås att
budgeten omfattar samma storleksordning som 2019, och i det fall att bidraget minskar så nyttjas
delar av det egna kapitalet för 2020. I och med att kapitalet överstiger budgeten medför detta inga
ekonomiska risker.
För att genomföra göra insatser mot de i verksamhetsinriktningen utpekade områdena
bedömer styrelsen att pengarna ska fördelas som nedan:
Breddverksamhet 40 000 kr
Gemensamma kostnader 9 000 kr
Totalt 49 000 kr
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