Solna 2013-02-24

Förslag till Verksamhetsinriktning 2014 för
Nordsvenska Volleybollförbundet
Samverkan
Svenska Volleybollförbundets vision är att vara ”Sveriges mest offensiva och expansiva
idrott”.
Nordsvenska Volleybollförbundet vill vara med och förverkliga Svenska Volleybollförbundets
vision och därför prioriterat fram tre områden som vi vill jobba med i vårt distrikt.

Verksamhetsidé för Nordsvenska Volleybollförbundet
Genom samverkan och rekrytering ska vi vara ett stöd till föreningar och Svenska volleyboll så
att nya och befintliga spelare, ledare och verksamheter utvecklas.

Vision för Nordsvenska Volleybollförbundet
En professionell organisation med ett väl fungerande distrikt som organiserar en nytänkande,
attraktiv, synlig och offensiv verksamhet för både bredd och elit.

Verksamhetsinriktning 2014
Fler ska spela beachvolley och volleyboll
- Vi ska fortsätta utveckla Sverigeserien och speltillfällen för barn o ungdomar.
- Vi ska ha en väl fungerande organisation kring flickor och pojkar i distriktslaget.
- Vi ska verka för fler aktiva föreningar och ökad verksamhet i Kidsvolley.
Kompetensutveckling
- Vi ska kompetens utveckla våra ledare.
- Vi ska samverka med SISU Idrottsutbildarna i utbildningsfrågor.
Vi ska vara ledande inom organisationsutveckling
- Vi ska utveckla våra samverkansformer i alla led.
- Vår distriktsorganisation ska leda utvecklingen av föreningarnas verksamhet.
- Vi ska utveckla våra föreningar i samverkan med SISU-idrottsutbildarna.

Ekonomisk plan 2014
Nordsvenska Volleybollförbundet bör sträva efter årliga positiva resultat och att ha ett eget
kapital på ca 100 000 kr. Det finns anledning att tro att ökad verksamhet kommer att ge ökad
omsättning de kommande åren. Det är troligt att Nordsvenska Volleybollförbundet förfogar
över ca 250 000 kr till sin verksamhet 2014. Intäkterna beräknas komma från
utbildningsverksamhet och avgifter på ca 200 000 kr, DF-bidrag och övriga intäkter på cirka
50 000 kr.
För att genomföra de återkommande basaktiviteterna och göra insatser mot de fokuserade
områdena bedömer styrelsen att pengarna ska fördelas som nedan:

Utbildning
Tävling
Distriktsslaget
Gemensamma kostnader

80 000 kr
10 000 kr
60 000 kr
100 000 kr

Totalt

250 000 kr

