Verksamhetsinriktning 2020–2022

Svenska Konståkningsförbundet inledde år 2016 ett omfattande strategiarbete. Ett arbete som ledde fram till en ny vision och
värdegrund - en plattform med strategier som ska ta Svensk Konståkning in i framtiden. Verksamhetsinriktningen för 2020 – 2022
baseras på denna plattform, strategier och de planer som beskrivs nedan.
Världen förändras ständigt med nya krav och precis som alla
andra möter vi inom konståkningen nya utmaningar. Därför är
det viktigt att vi tillsammans enas om vägval och vad vi behöver
fokusera på de närmaste åren. Kort sagt - vi inom svensk konståkning måste tillsammans peka ut vår riktning in i framtiden.

Vi ska tillsammans arbeta mot dessa sex områden. Varje förening
och varje distrikt väljer själva vilka områden de vill prioritera
under kommande verksamhetsperiod. Men alla måste prioritera
att skapa trygga och inspirerande idrottsmiljöer för våra åkare.

Verksamhetsinriktningen är till för alla som bedriver konståkningsverksamheten - från föreningar och distrikt till personal.
Den ska peka ut riktningen för oss alla inom konståkningen. Och
den utgår ifrån vår verksamhetsidé, kärnvärden och självklart vår
vision. Genom att alla strävar mot samma mål bygger vi ett starkt
Konståkningssverige

I varje förening och distrikt bör en verksamhetsplan tas fram.
Planen fokuserar på just det som den enskilda föreningen eller
distriktet ser som de allra viktigaste för dem.
På förbundet kopplar vi Förbundsutvecklingsplanen till våra prioriterade områden. Samtidigt är det viktigt att understryka att det
finns en stor basverksamhet som vi gör och måste göra även
framöver.

6 fokusområden

Sund utveckling

Med vår gemensamma vision och vägen dit beslutade vi på förra
förbundsmötet om sex särskilt viktiga strategiska områden de
kommande åren. Det är fokusområden som var och en för sig
omfattar en stor del av vår verksamhet.
— Svensk konståkning ska välkomna alla
— Vi ska fortsätta att utveckla vår idrott och skapa framgångar
på alla plan genom fortsatt hållbar sportslig utveckling
— Vi ska fortsätta att arbeta mot trygga inspirerande idrottsmiljöer
— Vi ska ha en sund ledarkultur
— Vi ska stärka varumärket Skatesweden, ökat värde och intresse
— Vi ska ha en tydligare plats på idrottsarenan genom bl.a. att
skapa samarbeten

För att lyckas är det viktigt att alla inom Konståkningssverige jobbar
fokuserat och långsiktigt:
— Söka samverkan före konflikt och konfrontation
— Att tillsammans utveckla föreningarna att kunna möta och
klara av de mål och krav som vi själva beslutar om
— Att genom ständiga förbättringar skapa bästa möjliga förutsättningar för sportslig utveckling i en trygg idrottsmiljö med
hänsyn tagen till varje individs unika förutsättningar
— Att aktivt verka för att behålla och skapa fler isytor och
anläggningar så att fler kan vara med
— Att utveckla vår verksamhet och leva efter våra värderingar
för att fler ska vilja vara med
— Att tillsammans öka Svensk konståknings värde och skapa ett än
större intresse för konståkning i nya och befintliga målgrupper

Förbundsutvecklingsplan och handlingsplan
Vår gemensamma strategi har konkretiserats och tydliggjorts
med Förbundsutvecklingsplanen och en handlingsplan för ytterligare
stöd till våra föreningar som gör att vi rör oss mot vår vision.
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