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VERKSAMHETSPLAN 2018
Målsättning för 2018
1. Fungerande kommunikation på hemsidan
2. Att rätt kontaktuppgifter är registrerade i IOL så att information kommer fram till
föreningarna
3. Fortsätta erbjuda utbildning till föreningstränare och biträdande föreningstränare
4. Bedriva den operativa verksamheten genom grenledare och sektionsansvariga
5. Genomföra föreningstränarträffar

Värdegrund
Långsiktiga mål:
Styrelsen och föreningarna ska känna till innehållet i SvSF:s dokument om skyttets värdegrund och
verksamhetsidé, ”Skyttesporten vill”.
Värdegrund: Gemenskap – Ansvar – Rättvisa – Demokrati – Jämlikhet
Verksamhetsidé:
• Vi arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.
• Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.
• Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.

Tävlingsverksamhet
Långsiktiga mål:
De grenar som finns i SvSF regelverk ska finnas tillgängliga och ha utövare.
Öka deltagarantalet i distriktets ungdomstävlingar dvs våra rekryteringsgrenar.
StSF ska tillhöra den svenska eliten i flertalet grenar, individuellt såsom i lag.

Ledar- och tränarutveckling
Långsiktiga mål:
Att styrelse och grenledare inom StSF har en hög kompetensnivå.
StSF har breddtränare som alla föreningar känner till.
Breddtränare erbjuder utbildning av föreningstränare och biträdande föreningstränare.
Föreningstränare vidareutbildar skyttar inom den egna föreningen.

Stockholm Skyttesportförbund
Kontakt: c/o Per Jonasson, Björsta 31, 148 91 ÖSMO
Fakturor: c/o Inger Blockmar, Ingrid Bergmans väg 9, 169 40 Solna
Hemsida: www.stockholm.skyttesport.se
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Förbunds- och Föreningsutveckling
Långsiktiga mål:
StSF:s föreningar är det självklara valet för personer som vill bedriva skyttesport i Stockholms län.
StSF ska föra en dialog med samtliga grenar/sektioner och, indirekt eller direkt, dess föreningar.
Grenar/sektioner och föreningar ska känna till vårt utbud, våra samverkansformer, våra utbildningar
och på vilket sätt vi kan vara en resurs för dem.

Ekonomi
Långsiktiga mål:
Stockholms Skyttesportförbund (StSF) har en ekonomi i balans
StSF upplevs som en generös partner vid utveckling av skyttets infrastruktur inom distriktet.

