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Strategiplan för MNSF 2018-2025  

De övergripande långsiktiga målen för MNSF baseras på SSF fyra strategiska områden för 2018-2015 

enligt bilden.  
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Svensk Simidrott – för alla  

Målbild 2025  
Inom svensk simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka 

gemensamma mål och värden vi har.  
Vår verksamhet och våra ledare gör så att alla känner sig inkluderande, kan utvecklas, känner 

glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap.  

• Övergripande mål 2025  
Tränings- och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas förmåga och 

möjlighet att delta.  

• Det är enkelt att engagera sig och medlemmarna känner sig delaktiga och är stolta 

över att vara en del av sin förening och av Svensk Simidrott.  

• Inom Svensk Simidrott ger vi alla samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, 

etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller 

ekonomiska förutsättningar eller ålder.  

• Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som 

människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom.  

 

 

 

Tillsammans utvecklar vi svensk simidrott  

Målbild 2025  
Alla inom svensk Simidrott är delaktiga och samarbetar mot gemensamma mål med 

simidrottaren i centrum.  

Mångfalden i våra simidrotter lockar människor i alla åldrar och med skilda idrottsintressen 

till att vara aktiva hela livet.  

Övergripande mål 2025  

• Medlemmarna, föreningarna, distrikten och förbundet har tydliga roller, är engagerade 

och tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans utveckla Svensk Simidrott.  

• Fler föreningar erbjuder fler simidrotter och det finns en bra struktur för samarbete 

mellan simidrotterna.  
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Livslång simidrott  

Målbild 2025  
Svensk Simidrott har en verksamhet där du oavsett ålder kan och vill vara delaktig i under 

hela livet. Den aktiva ges även möjlighet att utöva andra idrotter. Det är naturligt att lära sig 

simma i våra föreningar och simkunnigheten öppnar dörrar till fortsatt simidrottande och 

gemenskap i och kring vatten.  

Fler börjar och stannar i vår verksamhet där alla utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

och kan välja att simidrotta för att det är roligt, för att må bra eller för att satsa och nå den 

yttersta eliten.  

Övergripande mål 2025  

• Vår simundervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög kvalitet 

som lockar till deltagande och engagemang oavsett ambitionsnivå eller ålder.  

• Svensk Simidrott har nått fler framgångar internationellt och skapat en bredare 

nationell elit i respektive simidrott.  

• Fler föreningar erbjuder vattenvaneverksamhet och simundervisning oavsett ålder.  

 

 

Simidrotten och samhället  

Målbild 2025  
Svensk simidrott harmonierar med utvecklingen i samhället och har en attraktiv verksamhet. 

Vi har goda relationer och samverkar med omvärlden vilket gör att vi ses som en självklar 

samarbetspartner och samhällsaktör.  

Övergripande mål 2025  

• Svensk Simidrotts verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring 

och utveckling.  

• Genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme har vi 

bättre förutsättningar till livslångt idrottande.  

• Svensk Simidrott har förbättrat förutsättningarna för att bedriva simundervisning i 

förening.  

• Svensk Simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl nationellt som 

internationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling. 
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Verksamhetsinriktning MNSF 2022-2023 

 

MNSF verksamhetsinriktning baseras på SSF fem verksamhetsområden som återfinns i den 

inre cirkeln i bilden och som i sin tur baseras på SSF fyra strategiska långsiktiga mål som är 

den yttre cirkeln i bilden nedan. 
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Undervisning, träning och tävling  

Undervisning, träning och tävling är kärnverksamheten i vilken simidrottaren och personen i 

simundervisningen är aktiva. Kärnverksamheten består av regelverk, arrangemang, 

träningsupplägg, utvecklingstrappor mm. SSF  

SSF Övergripande mål för verksamhetsområdet  

• Undervisning och träning.  

• Fler föreningar erbjuder fler simidrotter och det finns en bra struktur för samarbete 

mellan simidrotterna. 

• Både vår simundervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög 

kvalitet som lockar till deltagande oavsett ambitionsnivå eller ålder.  

• Svensk Simidrott har nått fler framgångar internationellt och skapat en bredare elit i 

respektive simidrott nationellt.  

• Fler föreningar erbjuder vattenvaneverksamhet och simundervisning, oavsett ålder.  

• Svensk Simidrotts verksamheter och organisation möter omvärldens krav på 

förändring och utveckling. 

SSF Prioriterat 

 

MNSF Prioriterat 

• Simundervisning i världsklass 

• Träningsformer anpassas efter allas 

förmåga att delta 

• Idrottsvänliga utvecklingsmiljöer 

• Simidrotternas utvecklingstrappor 

 

• Informera kring och samordna nya 

tävlingsformer  

• Öka deltagandet i parasimning  

• Genomföra distriktstävlingar  

• Stödja och sprid goda exempel från 

föreningarnas verksamhet 

• Utveckla samarbete med lärosäten i 

distriktet 
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Organisation 

En väl fungerande organisation behövs i förening, distrikt och förbund för att kunna bedriva 

en kvalitativ verksamhet (organisations och föreningsutveckling). SSF Övergripande mål för 

verksamhetsområdet  

SSF Övergripande mål för verksamhetsområdet  

• Inom Svensk Simidrott har alla samma möjligheter, oavsett könsidentitet, etnisk 

bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska 

förutsättningar eller ålder.  

• Svensk Simidrotts verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring 

och utveckling. 

• Svensk Simidrott har förbättrat förutsättningarna för att bedriva simundervisning i 

förening. 

• Svensk simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl nationellt som 

internationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling 

 

SSF Prioriterat 

 

MNSF Prioriterat 

• Simidrott i världsklass – där alla får kan 

och vill vara med 

• Varumärket Svensk Simidrott 

• Trygg idrott 

• Centralt arbete kring samarbete och 

påverkan 

• IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap 

• Genomföra gemensamma konferenser 

• Att verka för ett större samarbete mellan 

distriktets klubbar samt med Norrlands 

Simförbund 

• Stärka föreningars arbete för att skapa 

trygga idrottsmiljöer genom 

utbildningen Trygg idrott 

• Starta verksamhet inom en ytterligare 

simidrott 

• Höja kunskapen kring IOP och dess 

fördelar i distriktens föreningar 
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Idé och värdestyrd verksamhet  

Värdegrund och värderingar gör verksamheten gör verksamheten attraktiv för simidrottaren 

(värdegrundsarbete, inkludering, delaktighet mm).  

SSF Övergripande mål för verksamhetsområdet  

• Det är enkelt att engagera sig och medlemmarna känner sig delaktiga och är stolta 

över att vara en del av sin förening och av Svensk Simidrott.  

• Inom Svensk Simidrott har alla samma möjligheter, oavsett könsidentitet, etnisk 

bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska 

förutsättningar eller ålder.  

• Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt 

ansvar för att utveckla Svensk Simidrott. 

 

SSF Prioriterat 

 

MNSF Prioriterat 

• Värdegrund 

• Föreningsutveckling 

• Dialog och delaktighet 

• Vara sakkunnig i simidrottsrelaterade 

samhällsfrågor lokalt 

• Möta föreningar där deras behov är 

• Arbeta för okat deltagande på distriktens 

aktiviteter 

 

 

 

Anläggning  

Anläggningstillgång är en grundförutsättning för att bedriva kärnverksamheten 

(bassängutnyttjande, bassängtider, renovering, ombyggnation, nybyggnation med mera).  

SSF Övergripande mål för verksamhetsområdet  

• Genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme har vi 

bättre förutsättningar till livslångt idrottande.  

• Svensk simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl nationellt som 

internationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling. 

SSF Prioriterat 

 

MNSF Prioriterat 

• Aktivt påverkansarbete 

• Externa aktörer 

• Bassängutnyttjande 

• Ge stöd i anläggningsfrågor lokalt 
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Ledare och anställda  

Kompetenta ledare och anställda driver verksamheten och möter de aktiva. Utveckling genom 

bland annat utbildning och kompetensutveckling.  

SSF Övergripande mål för verksamhetsområdet  

• Svensk Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som 

människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom.  

• Svensk Simidrotts verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring 

och utveckling. 

 

SSF Prioriterat 

 

MNSF Prioriterat 

• Att lära för livet 

• Långsiktigt kvalitetsbyggande 

• Ledarskapet genom livet och livets alla 

faser 

• Utveckling webbutbildningar 

• Anordna och genomföra utbildningar för 

ledare och anställda 

• Skapa mötesplatser för ledare 

• Utbilda funktionärer 

• Uppmuntra och möjliggöra 

subventionerat deltagande på nationella 

utbildningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategiplan och Verksamhetsinriktning 

Mellannorrlands Simförbund  

2018 - 2025 

 

 

Verksamhetsplan MNSF 2022  

 

Verksamhetsåret 2022 kommer att innebära fortsatt arbete med ett utvecklat samarbete mellan 

föreningarna och arrangera aktiviteter som stödjer det arbetet. Särskild vikt kommer att läggas 

på att säkerställa att distriktets aktiviteter riktar sig även till de små och mellanstora 

föreningarna, vilka har stor nytta av samarbete.  

 

MNSF utvecklingskonsulent kommer att kunna ge stöd för att förstärka vårt arbete och 

följande är prioriterade arbetsuppgifter:  

• Stötta föreningar i utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i linje med Svensk 

Simidrotts inriktningsbeslut och nya tävlingsformer för barn.  

• Sätta sig in och hålla sig uppdaterad i hur stöd och verksamhet ser ut i de lokala RF-

SISU distrikt samt kommuner. Samordna det regionala stödet så att de kompletterar 

varandra.  

• Uppsökande verksamhet till distriktets föreningar inom ramar för uppdraget. 

• Information/stöd till föreningar gällande Projektstöd samt vara delaktig i 

beslutsprocessen.  
• Samordna och stötta distriktet i genomförandet av Simidrottsforum Norr tillsammans 

med Norrlands Simförbund.  

• Anläggningsläget, kontakter kommun, sponsorer, ledare, styrelse, nivå tävling/träning 

och LOK-stöd.  

• Informera om material/projekt och stöd som finns centralt med särskilt fokus på 

föreningsutveckling och uppstart av fler simidrotter.  

• Stödja och uppmuntra föreningarna gällande utbildning.  
• Samordna och stötta genomförandet av Utbildningsveckan tillsammans med Norrlands 

Simförbund.  

• Genomföra mötesplatser för distriktets föreningar så som träffar för unga ledare och 

Simkunnighetsnätverk.  

• Se över kommunikation till föreningarna, hur når vi ut med information. Säkra rätt 

kontakter i föreningen (styrelse vs tränare).  

• Agera stöd och sakkunnig i föreningars arbete kring att skapa trygga idrottsmiljöer och 

genomförande av webbutbildningen Trygg idrott – en idrott fri från kränkande 

handlingar.  
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Planerade aktiviteter 2022  

Nedan följer de planerade aktiviteterna kopplade mot Verksamhetsinriktningens mål: 

Område  Mål  Aktiviteter  
Undervisning, 

träning och 

tävling  

• Informera kring och samordna nya 

tävlingsformer  

• Öka deltagandet i parasimning  

• Genomföra distriktstävlingar  

• Stödja och sprid goda exempel 

från föreningarnas verksamhet 

• Utveckla samarbete med lärosäten 

i distriktet 
 

• Driva tävlingsplaneringsarbetet 

och sanktionera tävlingar i 

distriktet i samverkan med 

arrangörsföreningar, tränarrådet 

och Norrlands distrikt.  

• Stötta tränarrådet för att fortsätta 

utveckla tränings- och 

lägersamverkan, samt att 

information och samverkan därom 

sprids till alla föreningar.  

• Genomföra ett gemensamt 

Mästerskapsläger.  

• Genomföra ett breddläger som 

erbjuds alla distriktets simmare. 

• Genomföra läger för distriktets 

parasimmare 

• Stötta berörda klubbar i dialog med 

lärosäten   

 

Organisation  • Genomföra gemensamma 

konferenser 

• Att verka för ett större samarbete 

mellan distriktets klubbar samt 

med Norrlands Simförbund 

• Stärka föreningars arbete för att 

skapa trygga idrottsmiljöer genom 

utbildningen Trygg idrott 

• Starta verksamhet inom en 

ytterligare simidrott 

• Höja kunskapen kring IOP 

(Idéburet offentliga partnerskap) 

och dess fördelar i distriktens 

föreningar 
 

• Fortsätta utveckla och strukturera 

distriktets ekonomistyrning.  

• Aktivt samarbeta med SSF 

angående uppgifter och inriktning 

för distriktsutvecklingstjänsten och 

delge föreningarna information.  

• Regelbundna avstämningar med 

SSF.  

• Genomföra Simidrottsforum.  

• Att regelbundet genomföra 

styrelsemöten med tematiskt 

innehåll  

• Genomföra utbildningar inom 

webbplattformen Trygg idrott  

• Genomföra unga ledarturné med 

Rädda barnen 

• Simidrotterna som en temapunkt 

under Simidrottsforum. 

• Genomföra utbildningstillfälle 

inom IOP 

• Följa upp verksamhetsplanen 

under Q3 och stämma av 

verksamhetsplanen.  
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Ide och värderingsstyrd 

verksamhet  
• Vara sakkunnig i 

simidrottsrelaterade 

samhällsfrågor lokalt 

• Möta föreningar där 

deras behov är 

• Arbeta för ökat 

deltagande på distriktens 

aktiviteter 

 

• Vara föreningarna 

behjälpliga i sådana 

frågor som rör deras 

verksamhet.  

• Styrelsen pratar med alla 

distriktets föreningar 

under året. 

 

Anläggning  • Ge stöd i 

anläggningsfrågor lokalt  

 

• Stötta föreningar kring 

kontakter i 

anläggningsfrågor.  

 

Ledare och anställda • Anordna och genomföra 

utbildningar för ledare 

och anställda 

• Skapa mötesplatser för 

ledare 

• Utbilda funktionärer 

• Uppmuntra och 

möjliggöra 

subventionerat 

deltagande på nationella 

utbildningar 

•  

• Erbjuda utbildningen 

Simidrottsledare två 

gånger, samt att 

utbildningen 

Simlinjeinstruktör erbjuds 

vid ett tillfälle i 

samverkan med Norrlands 

Simförbund.  

• Att regelbundet erbjuda 

funktionärsutbildningar, 

både tävlingsfunktionär 

och distriktsfunktionär i 

enlighet med framtagen 

plan som innebär en god 

geografisk och tidsmässig 

spridning 

• Regelbundet anordna 

träffar för tränarråd i 

samband med tävlingar. 

• Skapa policy för 

subventionering av 

nationella utbildningar 

 

 


