Svenska Volleybollförbundet
Volleyboll är en idrott med två grenar – volleyboll och beachvolley
Volleyboll är en fantastisk idrott. Den är jämställd, våldsfri och samarbetsinriktad.
Volleyboll är utmanande både fysiskt och mentalt.
Volleyboll kräver både kraft och smidighet och är en lagidrott utan kroppskontakt.
Även om volleyboll förutsätter individuell skicklighet, finns det få idrotter som är så beroende
av samarbete och lagets gemensamma förmåga.
Volleyboll är en stor internationell idrott. Det ger stora möjligheter till en vidare karriär
utomlands – för spelare, ledare, domare och funktionärer.
Vision
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.
Mål
2014 fanns det cirka 9000 utövare i Sverige. 2020 ska antalet utövare vara minst 12000.
Våra seniorlandslag - herr och dam, volleyboll och beachvolley, ska under perioden förbättra
sin internationella ranking.
Vi ska utveckla fler spelare med internationell kapacitet. Säsongen 14-15 var de 2 kvinnor och
3 män som hade en internationell transfer och spelade volleyboll i olika länders högsta
divisioner. 2015 var det ett damlag som regelbundet spelade på FIVB World Tour i
beachvolley. Under perioden ska vi få fler spelare som spelar utomlands på högsta nivå.
Värdegrund
Vi är nytänkande och samspelande. Därigenom skapar vi resultat.
Framgångsfaktorer
En viktig faktor för att nå denna vision är ledarna. Klubbarna behöver fler ledare; fler yngre
ledare, fler engagerade föräldrar, fler utbildade ledare, fler betalda ledare och fler bättre
betalda ledare. Svensk Volleyboll måste också bejaka friare former för organisationer,

lag, tävlingar och spelare.
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Samspel
För att lyckas med vår vision och målsättning måste summan av medlemsföreningarnas mål
för antalet spelare i respektive förening överensstämma med förbundets. Varje klubb bör ha
som mål att öka antalet spelare med minst 33 procent, samt öka antalet ledare!
Även distriktens roll i detta arbete är av yttersta betydelse.
Svensk volleyboll inser att för att lyckas med detta kommer avsevärda insatser behöva göras
på samtliga nivåer. Detta särskilt med beaktande att de ekonomiska resurserna är begränsade.
Svensk volleyboll bör därför i samråd med de expansiva föreningarna som lyckats väl, besluta
hur de begränsade medlen ska användas på effektivast sätt.
Verksamhet
Svensk volleyboll ska ha ett brett utbud av aktiviteter, i alla former av volleyboll och
beachvolley, anpassat efter var och ens förutsättningar, så att vi skapar ett livslångt intresse för
volleyboll och ett aktivt liv.
Vi ska ge alla möjlighet att spela en form av volleyboll anpassat för deras nivå, utan fokus på
ålder och kön. Bland annat bör svensk volleyboll aktivt satsa på befintliga och nya former av
volleyboll för unga spelare.
För att öka antalet volleybollspelare måste vi ge många en möjlighet att hitta till vår idrott.
Detta kräver att vi excellerar kommunikativt. Genom aktiv kommunikation i många kanaler
sprider vi goda exempel och visar upp vår verksamhet. Det kan ske via mun-till-mun, sociala
medier, smart PR och bra evenemang. Vi är övertygade om att om fler få testa volleyboll
kommer vi att kunna nå vår vision.
Våra landslag och internationell sportslig framgång är viktiga för att lyckas bli fler. De skapar
stolthet, gemenskap, utgör förebilder och genererar medial bevakning.
I detta arbete är föreningarnas engagemang och arbete helt avgörande. Ledar- och
föreningsutveckling och stöd till medlemsföreningarna är därför Svenska Volleybollförbundets
och distriktens viktigaste uppgift.
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Ekonomisk plan 2018
Riksidrottsförbundets revisorer rekommenderar att specialförbundens egna kapital bör
motsvara dess kostnader för till exempel hyror och personal i sex månader. För Svenska
Volleybollförbundet innebär det att det egna kapitalet bör vara ca 4 miljoner kronor.
Ambitionen är att Svenska Volleybollförbundet ska nå 4 miljoner kr i eget kapital år 2025.
För att nå dit bör Svenska Volleybollförbundet eftersträva årliga resultat på minst 200 000 kr
och förhoppningsvis kan Sveab under perioden betala tillbaka 2 miljoner kr av de villkorade
aktieägartillskott som bolaget erhållit.
I perioden 2016-2020 kommer en årlig uppräkning av avgifterna i de ekonomiska
bestämmelserna att genomföras.
År 2018 är det troligt att Svenska Volleybollförbundet förfogar över ca 11,5 miljoner kr till sin
verksamhet. Intäkterna beräknas komma från RTC ca 1,5 miljoner kr, RF-bidrag ca 5 miljoner
kr och övriga intäkter på ca 5 miljoner kr.
För att genomföra de återkommande basaktiviteterna och göra insatser
mot fokuserade områden föreslås att pengarna ska fördelas som nedan.
Ram för utgifter 2018
Utveckling
Samspelet med distrikten och
utveckling av PopVolley och
ledarutbildningar

2 300 000 kr

Nationell tävling
Administration och utveckling av
den nationella tävlingsverksamheten

1 400 000 kr

Landslag o RTC
Organisation, utveckling och
aktiviteter för de olika
seniorlandslagen och
verksamheten vid
volleybollgymnasiet

3 400 000 kr

Central administration
Organisationsutveckling, kansli,
möteskostnader, kommunikation

4 200 000 kr

Svenska Volleyevent AB
Grand Prix, Swedish Beach Tour,
Beachvolley SM, ungdomstävlingar,
landslagsevenemang
Totalt
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0 kr

11 300 000 kr

