Undervisning, träning och tävling
Övergripande mål 2025
Tränings och tävlingsverksamhet samt mötesformer anpassas efter allas förmåga och
möjlighet att delta.
Fler föreningar erbjuder fler simidrotter och det finns en bra struktur för samarbete mellan
simidrotterna
Både vår undervisning och våra simidrotter erbjuder en verksamhet med hög kvalité som
lockar till deltagare oavsett ambitionsnivå eller ålder.
Distriktets simidrott når fler framgångar internationellt och skapar en bredare elit i respektive
simidrott nationellt.
Fler föreningar erbjuder vattenvaneverksamhet och simundervisning oavsett ålder.
Distriktets verksamheter och organisation möter omvärldens krav på förändring och utveckling

Att utveckla 2018-2019


Arbeta för att integrera parasimning som en naturlig del av distriktets tränings, och
tävlingsverksamhet.



Anpassning och framtagning av tränings- och tävlingsformer för olika ambitions- och
utvecklingsnivåer.



Arbeta och verka för att elitidrottare i distriktet ska kunna kombinera sin idrott med högre
utbildning.



Verka för ökat samarbete mellan distriktets föreningar samt samarbetet mellan simidrotterna i
tränings- och tävlingssammanhang.

Basverksamhet


Sanktionera och samordna distriktstävlingar



Tillsätta tävlingsfunktionärer



Genomföra distriktstävlingar



Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

Orgänisätion
Övergripande mål 2025
Inom distriktets simidrott har alla samma möjligheter, oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnisk
bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska
förutsättningar.
Distriktets verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring och utveckling.

Distriktet har förbättrat förutsättningarna för att bedriva simundervisning i förening.
Distriktets simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl regionalt som
nationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling.

Att utveckla 2018-2019


Verka för att utveckla simkunnighetsarbetet inom distriktet.



Arbeta och verka för att fler föreningar får möjlighet att bedriva skolsim samt öka kvalitén på
den befintliga skolsimsverksamheten.



Verka för att förankra den strategiska planen 2025 hos distriktets föreningar samt vara stöd i
deras vidare utvecklingsarbete.



Arbeta för en ökad transparens mellan förbund, distrikt och förening.

Basverksamhet


Genomföra gemensamma konferenser.



Ekonomi- och budgetarbete.



Ge stöd till föreningar i verksamhetsutveckling.

Ide och värderingsstyrd verksämhet
Övergripande mål 2025
Det ska vara enkelt att engagera sig och föreningarna samt deras medlemmar känner sig
stolta över att vara en del av sin förening samt Skånes Simförbund.
Inom distriktets simidrott har alla samma möjligheter, oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnisk
bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska
förutsättningar.
Medlemmar, föreningar, distrikt och förbund är engagerade och tar ett gemensamt ansvar för
att utveckla Svensk Simidrott och då även distriktets verksamhet.

Att utveckla 2018-2019


Arbeta tillsammans med Svenska Simförbundet för att inkludera fler ledare och aktiva med
olika etnisk bakgrund.



Stödja föreningar i arbetet kring integration.



Översyn, utveckling samt framtagning av befintliga samt nya policys och styrdokument.



Stödja distriktets föreningar i deras värdegrundsarbete.

Basverksamhet


Vara sakkunnig i simidrottsrelaterade samhällsfrågor lokalt.

Anläggning
Övergripande mål 2025
Genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme har vi bättre
förutsättningar till livslångt idrottande.
Distriktets simidrott har breddat sin plattform för externa relationer såväl regionalt som
nationellt och skapat resurser för fortsatt verksamhetsutveckling.

Att utveckla 2018-2019


Verka som stöd åt föreningarna i deras arbete med anläggningsfrågor.



Arbeta för att öka föreningarnas kunskap inom kommunalpolitik och juridik samt bidra med
regional statistik gällande anläggningsområdet.



Stödja föreningarna i deras arbete med att bättre kunna optimera bassängutnyttjande.



Samarbeta tillsammans med Svenska Simförbundet för att strategiskt kunna arbeta med
anläggningsfrågor både nationellt och regionalt samt ta del av nationell kunskapsbank i
anläggningsfrågor.

Basverksamhet


Ge stöd i anläggningsfrågor lokalt.

Ledäre och änställdä
Övergripande mål 2025
Distriktets Simidrott har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som
människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom.
Distriktets verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring och utveckling.

Att utveckla 2018-2019


Arbeta för att öka kompentensen i föreningarnas styrelser gällande arbetsgivaransvar samt
arbetsmiljöfrågor.



Skapa mötesplatser och nätverk som möjliggör kompetensutveckling hos olika roller inom
förening.



Verka för att förankra Svenska Simförbundets utbildningsstruktur hos föreningarna i distriktet.



Genomföra utbildningar utanför Svenska Simförbundets utbildningsstruktur för att uppnå
övergripande målen för strategi 2025.



Arbeta tillsammans med Svenska Simförbundet för att utveckla den befintliga
utbildningsstrukturen.

Basverksamhet


Initiera och genomföra utbildningar enligt nuvarande utbildningsstruktur för ledare, gäller både
simlinjeassistent- samt siminstruktörsutbildningar.



Utbilda funktionärer.



Kontinuerlig uppföljning med distriktets kursledare för att bibehålla kvalitén på utbildningarna i
distriktet.

