Verksamhetsplan STHIF 2015
Vision:
I STHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling.

Strategiska mål
STHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan
Beckis – idrottscenter för personer med funktionsnedsättning är
-

möjligheternas hus
en plattform för föreningarna
ett utbildnings- och utvecklingscenter

Övergripande mål för Handikappidrotten i Sverige
Vid förbundsmötet i maj 2013 beslutades om integrering och inkludering. Det innebar att en
arbetsgrupp tillsattes för att utreda hur SHIF/SPK ska arbeta proaktivt med frågan om samarbete
med andra SF samt utreda SHIF/SPKs framtida roll beträffande idrott för personer med
funktionsnedsättningar.

Planens struktur
Under respektive rubrik beskrivs området kortfattat och därefter beskrivs de långsiktiga målen och
sedan vad som ska genomföras under 2015.

Ekonomi i balans
Vi har under flera år arbetat med vår ansträngda ekonomi, vi kan nu se framåt med förhoppningar
om en bättre ekonomi. De långsiktiga målen är att arbeta med sponsring och att hitta nya inkomster
till förbundet:
•
•

Ett nytt sponsorföretag per verksamhetsår i 5 år
Två nya former av inkomster till STHIF på 5 år.

Under 2015 ska vi:
•
•
•

Fortsätta sponsorarbetet
Hitta huvudsponsor till Stockholm Paragames
Följa åtgärdsplanen för ekonomiarbetet

Föreningarna
Vårt arbete gentemot föreningarna ska fokusera på att få fler föreningar att vara röstberättigade.
Att skapa fler möjligheter för möten mellan föreningarna och förbundet är viktigt för utvecklingen av
verksamheten.
Vi vill även nå föreningar som bedriver eller startar verksamhet för personer med
funktionsnedsättning, och erbjuda dem vårt kunnande och även medlemskap i förbundet.
Efter att Ungdomsspelen lagts ned har vi initierat kontakter med Stockholms Skolidrottsförbund, vår
ambition är att vara ett stöd i deras arbete med att skapa skolidrottsföreningar och verksamhet för
elever med funktionsnedsättning.
Våra långsiktiga mål är att
•
•
•

75 % av de röstberättigade föreningarna ska närvara på årsmötet senast 2017
Alla medlemsföreningar ska ha haft ett personligt möte inom fyra år med STHIF
(2015-2018).
Fram till 2019 årligen erbjuda minst en förening stöd med hur man ska öka
föräldramedverkan i föreningens verksamhet.

Under 2015 ska vi:
•

•
•

Starta Framtidstouren, som innebär att alla föreningar ska få ett besök av förbundet
för att diskutera framtiden, utvecklingsmöjligheter och svårigheter, och vad
förbundet kan bidra med.
Skapa nya forum för möten mellan föreningar och förbundet.
En del av forumveckorna ska handla om föräldramedverkan i föreningslivet.

•
•
•
•

Ta reda på varför föreningar inte kommer på årsmötet
Klargöra för föreningar som är med i flera förbund hur man redovisar i Idrottonline,
så de får rösträtt till vårt årsmöte.
Nå nya föreningar som startar/bedriver idrottsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning
Erbjuda utbildning till föreningar som startar verksamhet för personer med
funktionsnedsättning, ”En introduktion till handikappidrotten”

Rekrytering
En av våra viktigaste uppgifter är att arbeta för att få fler att börja idrotta. Vi har de senaste åren
byggt upp en struktur för detta, återkommande forumveckor, samarbete med andra organisationer
och med närliggande distrikt inom SHIF. Forumveckor har etablerat sig, blivit kända och fungerar
bra. Dessa kan utvecklas ytterligare och vi ska arbeta för att förbättra dessa ytterligare.
Vi har en idrottskonsulent för respektive målgrupp; personer med synnedsättning,
rörelsenedsättning, utvecklingsstörning samt de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Idrottsskolor är en bra metod att fånga upp intresserade. Vi använder oss av den kontinuerligt när
det gäller personer med synnedsättning, där vi konstaterat att det fungerar mycket bra. För övriga
grupper startar vi idrottsskolor när vi bedömer det vara lämpligt.
Vi har sett en nedgång i ledarförsörjningen, här måste vi arbeta mer mot föräldrar och andra
potentiella ledare.
Våra långsiktiga mål är:
•

Att årligen erbjuda våra föreningar minst 50 st forum för
rekrytering

•

Att forumveckorna är årligen återkommande med ett innehåll där
det erbjuds något för alla och söndagen alltid är en prova på dag

•

5 nya föreningar på 5 år

Under 2015 ska vi:
o
o

Genomföra ett ledarforum tillsammans med Mälardistrikten.
Genomföra följande rekryteringsforum:
1.
Forumveckor
RH, Syn, U
2.
Vinterkul
RH
3.
Idrottsskola
Syn
4.
Friluftsdagar/prova på
RH, Syn, U
5.
Föräldramöten
RH, Syn, U
6.
Kontaktpersonsträffar
RH, Syn, U
7.
Besök skolor
RH, Syn, U
8.
Gym och gruppträning
RH, Syn, U

Simsatsning
Vår bästa rekryteringsverksamhet är simskolan, dels lär sig barn att simma och dels får vi fler nya
idrottare. Vi har dock fortfarande en lång kö till simskolan.
Vi kommer att ha en mer aktiv roll gentemot simkommittén (SHIF) och vara ett stöd i viss
utsträckning.
Våra långsiktiga mål är:
a. Ha en självfinansierande simskola om 5 år
b. Ingen kö till simskolan om 5 år

Under 2015 ska vi:
•

Påbörja arbetet med att vara ett stöd till simkommittén vad avser bredd och
nationell verksamhet

Idrottspolitisk påverkan
Vårt verksamhetsområde omfattar 22 kommuner, vi har hittills varit fokuserade på Stockholms stad
när det gäller att påverka politiska beslut. Vi vill höja ambitionsnivån när det gäller det
idrottspolitiska arbetet. De frågor vi fokuserar på är 0-taxa för handikappidrotten och att
handikappidrotten ska vara prioriterad när det gäller bokningar av idrottsanläggningar.
Våra långsiktiga mål är att:
a. Ta reda på förhållanden
b. Träffa beslutfattare i alla kommuner, med kraven:
• 0-taxa
• Prioritet för handikappidrottsföreningar i anläggningar

Under 2015 ska vi:
Inhämta kunskap om hur det ser ut i kommunerna när det gäller 0-taxa och prioritering av
handikappidrotten i anläggningar.

Tävlingar
Vi arrangerar/är med och arrangerar, serier, DM och eventuella nationella och internationella
mästerskapstävlingar samt Stockholm Paragames. Vi ser också gärna att det arrangeras
skolidrottstävlingar där elever med funktionsnedsättning kan delta. Detta är dock ett ansvar för
skolidrottsförbundet.
Våra långsiktiga mål är att:
a. Stockholm Paragames ska ha 10 idrotter senast 2017
b. Medverka till att skolidrottstävlingar för elever med funktionsnedsättning
genomförs

Under 2015 ska vi:
•
•

Arbeta enligt inriktningsbeslut (140407) om Stockholm Paragames för att fortsätta
utveckla tävlingen
Fortsätta dialogen med skolidrottsförbundet kring framtida skoltävlingar.

Information/Kommunikation
För att uppnå framgång i de olika delarna av verksamhetsplanen behöver vårt informationsarbete
utvecklas. Den kommunikationsplan som styrelsen antog 2012(?) behöver ses över och uppdateras.
För att sprida kunskap om vår verksamhet behöver vi synas mer i media.
Våra långsiktiga mål är att:
 Synas i media minst 25 gånger/år

Under 2015 ska vi:



Revidera kommunikationsplanen
Utarbeta kommunikationsplaner för Forumveckorna och Stockholm Paragames

