Förslag till verksamhetsinriktning 2019 för
Skånes Volleybollförbund
Samverkan
Skånes Volleybollförbund vill vara med och förverkliga Svenska Volleybollförbundets vision:
Volleyboll ska bli den idrott som ökar antalet utövare mest i Sverige. Alla ska känna någon som
spelar volleyboll och antalet lag och serier ska öka. Visionen är att volleyboll är en tillgänglig idrott
som man ser utövas på stränder, i parker, trädgårdar och sporthallar.
Verksamhetsidé
Genom utbildning, rekrytering, samverkan och god ekonomi ska vi vara ett stöd till våra föreningar
i distriktet så att nya och befintliga spelare, ledare och verksamheter utvecklas.
Vision
En flexibel organisation med visionen att bli ”Sveriges mest offensiva och expansiva distrikt med
Sveriges mest offensiva och expansiva föreningar.”
Verksamhetsinriktning
Vi vill tillvarata och fånga upp engagemanget från individer och föreningar som vill utveckla vår
idrott.
Utbildning
- Erbjuda föreningarna grenspecifik utbildning inom volleyboll och beachvolley för aktiva, tränare,
domare.
- Samverka med SISU Idrottsutbildarna i allmän idrottskunskap för aktiva, tränare, föräldrar
och styrelser.
Rekrytering
- Vi fokuserar på att rekrytera fler aktiva spelare och gärna fler föreningar.
Samverkan
- Skapa goda relationer med idrottsorganisationer, kommuner och andra intressenter för att
få volleybollen att växa.
- Vi ska stimulera utvecklingen av föreningarnas verksamhet.
- Våra föreningar ska utvecklas i samverkan med SISU-idrottsutbildarna.
- Vi ska hjälpa föreningarna att samverka och dela med sig av goda erfarenheter för att skapa en
god struktur.
- Vi ska delta i diskussionerna om en ny distriktsorganisation inom Svensk volleyboll.
Vi ska ha goda ekonomiska förutsättningar
- Vi ska varaktigt verka för en ekonomi i balans.
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EKONOMISK PLAN 2019
Skånes Volleybollförbund bör sträva efter årliga positiva resultat och att ha ett eget kapital på ca
200 000 kr. Det finns anledning att tro att ökad verksamhet kommer att ge ökad omsättning de
kommande åren. Det är troligt att Skånes Volleybollförbund förfogar över ca 150 000 kr till sin
verksamhet 2019. Intäkterna beräknas komma från tävlingsverksamhet och avgifter, DF-bidrag och
övriga intäkter.
För att genomföra de återkommande basaktiviteterna och göra insatser mot de fokuserade
områdena bedömer styrelsen att pengarna ska fördelas som nedan:
Tävling
Utveckling
Gemensamma kostnader
Totalt

60 000 kr
60 000 kr
30 000 kr
150 000 kr
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