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Vår verksamhetsplan är vår karta.

Verksamhetsplanen visar vårt mål och vilka vägar vi tar för att 
komma dit.

Vår verksamhetsplan börjar med frågan: Varför finns vi?
Vårt svar beskrivs under varje vägval.



MÅLBILD.
Målbilden beskriver VARFÖR vi finns.
Målbilden är långsiktig och sträcker sig över många år.

Målbilden beslutas på vårt årsmöte men ska vara
skriven så att målbilden inte måste förändras på
varje årsmöte. 



VÄGVAL.
Vägvalen beskriver HUR vi ska göra.

Vägvalen är det vi ska fokusera på för att komma 
närmare vår målbild. Detta beslutas på vårt 
årsmöte.



INITIATIV.
Initiativen beskriver VAD vi ska göra.

I varje vägval beskriver vi vad vi ska göra för att 
närma oss vår målbild. 



Målbild

UNGA 
LEDER 
RÖRELSEN

Skolidrottsförbundet i Skåne 
vill, tillsammans med 
Skolidrottsförbundet, att ni
barn och unga ska röra er i ett
sammanhang där ni själva har 
makten.
Hos oss leder ni unga genom att
engagera er på förbundsnivå, 
driva föreningar och vara ledare 
på aktiviteter. Ni som är aktiva hos 
oss skapar varje dag utrymme för 
andra barn och unga att utveckla 
sin rörelseförståelse, sitt eget 
ledarskap, sin kunskap om 
demokrati och gemenskapen i 
förbundet och er förening.
För oss är det självklart att ni
unga leder rörelsen.



Ett  
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för unga
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leder  
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ETT 
INKLUDERANDE 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

RÖRELSE,  
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FÖR UNGA

UNGA 
LEDER 
RÖRELSEN



Vägval

AV UNGA, FÖR UNGA.
Vi vet att ni unga är experter på att vara unga. Därför arbetar Skolidrottsförbundet i Skåne och 
föreningarna utifrån att ni som är ledare, sitter i styrelse och fattar beslut ska vara unga. Vuxna ska 
alltid finnas och stötta, men det är ni unga som ska leda föreningen och inom förbundet.

Skolidrottsförbundet i Skåne ska därför under 2023:
o Alltid arbeta utifrån unga som regel, ha unga i styrelse, ha unga ledare och unga

medlemmar. Både i föreningarna och i vårt förbund.

o Ge stöd och verktyg till alla PFU så de kan hjälpa er ledare och andra aktiva i
föreningen.

o Erbjuda utbildningar, läger och träffar där ni kan utveckla ert ledarskap samt utvecklas på
personlig nivå.

o Arbeta utifrån att unga lär unga som lär unga. (Ex ung utbildare som utbildar ung ledare
som är ledare för unga barn)



Vägval

EN SKOL-IF PÅ VARJE SKOLA.
Alla barn har rätt till hälsa, utveckling och en meningsfull fritid. Eftersom att alla barn i Sverige ska 
gå i skolan så får alla barn möjlighet att vara med i en förening när vi finns på alla skolor i hela 
Sverige.

Skolidrottsförbundet i Skåne ska därför under 2023:
o Söka olika projektmedel för att kunna skapa, stödja och utveckla skolidrottsföreningar.

o Ha bra kontakt med rektorer för att skapa en hållbarhet i föreningarna.

o Arbeta för att skapa kontakter i nya kommuner.

o Tydliggöra vad en skolidrottsförening är och vad det innebär för skolan att jobba nära
föreningen.



Vägval

Vi tycker att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse och att ledarskap och demokratiska värderingar är 
lika viktigt som matte. Därför arbetar Skolidrottsförbundet i Skåne och våra skolidrottsföreningar för att ni unga
ska få möjlighet att lära er och utveckla ert ledarskap, både hos oss och i era föreningar.

Skolidrottsförbundet i Skåne ska därför under 2023:
o Stärka er plats i samhället genom våra utbildningar.

o Vara tydliga med att vår idrott är ungt ledarskap.

o Skapa en struktur för att fortsätta utveckla ledarskapet efter er tid i en skolidrottsförening.

o Sträva efter att ha stor mångfald inom vår organisation.

RÖRELSE, LEDARSKAP 
OCH DEMOKRATI.



Vägval

Vi tycker att alla barn har rätt att vara den de själva vill och få finnas i en miljö där alla kan vara med precis så 
som de är. Därför arbetar Skolidrottsförbundet i Skåne och våra föreningar för att skapa inkludering.

ETT INKLUDERANDE 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Skolidrottsförbundet i Skåne ska därför under 2023:
o Låta alla delta på egna villkor.

o Sträva efter kostnadsfritt medlemskap i skolidrottsföreningarna.

o Arbeta för att blanda medlemmar över t.ex. ålder, kön och etnicitet i våra föreningars
verksamheter.

o Stärka ”Moroten” för att öka delaktigheten för alla aktiva i skolidrottsföreningen.
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