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Bakgrund

Västergötlands Handikappidrottsförbund (VHIF) är ett
specialdistriktsförbund inom Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittè (SHIF/
SPK. VHIF omfattar ett 52 föreningar i 28 kommuner
inom Västergötland. Vi förenar omkring 4500 medlemmar i 18 olika idrotter.
VHIF arbetar aktivt för ett aktivt föreningsliv, där förbundet är den samlande länken. Idrotten är viktig för alla
oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning och som vi
utför för att ha roligt, må bra och prestera mera.

Vision

VHIF målsättning är att vara ett av Sveriges ledande specialdistriktsförbund med en glädje, gemenskap och total
integration.

Vid förbundets framtids- och utvecklingskonferens i
Vänersborg har riktlinjer utarbetats för kommande års
verksamhet, där målområden definieras och prioriteras.
Mål och verksamhetsplanen har sedan slutbehandlas och
förankrats i styrelsen.

Värdegrund

VHIF verkar enligt värdegrund:
• Aktivt liv – En lönsam investering för individ och samhälle
• Demokrati och delaktighet
• Allas rätt att vara med
• Rent spel
• Idrott åt alla – hela livet
• Ständig utveckling – idrott i rörelse
• Tillsammans är vi starka
• Unik kompetens
• Ansvar
• Attityder
• Respekt
• Professionalism
• Acceptans
• Förebilder

Verksamhetsidé
VHIF skall verka efter sina stadgar som understödjer
Svenska Handikappidrottsförbundets och Sveriges Paralympiska kommittés stadgar och verka såsom SHIF/SPKs
regionala organ som främst inriktas på de idrotter som
organiseras och administreras av SHIF/SPK.

VHIF har även till uppgift
Att genom samarbete med idrottsrörelsen och dess föreningar, andra folkrörelser och samhälleliga organ verka
för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad
kontakt, gemenskap och solidaritet med enskilda individer. (VHIFs stadgar 1 kap 1§ Uppgift/Ändamål)

VHIFs värdegrund innefattar att alla ska kunna utöva idrott
hela livet. Genom ständig utveckling får vi idrotten för
personer med funktionsnedsättning att utvecklas genom
att tillvarata individens unika kompetens. Det uppnår vi
genom gemensamt arbete och där acceptans och attityd
är viktiga områden.

Prioriterade områden

Inför 2015-2016 kommer VHIF att kraftsamlas kring
följande prioriterade områden:
1)
2)
3)
4)
5)
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Ekonomi
Utbildning - Information
Tävling - Tävlingsverksamhet
Rekrytering - Aktiva och ledare
Föreningsutveckling - Föreningsarbete
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1. Ekonomi

- Stödja föreningar med att arrangera öppet hus verksamhet i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
- Förmedla goda exempel på rekryterings åtgärder på
hemsida och i Västgöten.
- Upplysa om möjligheterna att söka Idrottslyftet för 		
rekryteringsåtgärder.
- I samverkan med föreningar och SISU Idrottsutbildarna
arrangera föreningsdagar för ungdomar, för att öka 		
intresset för förtroendeuppdrag.

Målsättning
- Vi bedömer att Västergötlands Handikappidrottsför-		
bund huvudsakligen kommer att vara anslagsfinansierat
under de närmaste åren. Vi vill säkerställa och öka de
offentliga anslagen till att omfatta 2,0 tjänst på för-		
bundets kansli.

Hur ska vi uppnå målen
- Genom att övertyga våra bidragsgivare om vår verksamhetsomfattning och kvallité.

4. Utbildning
Målsättning

2. Föreningsutveckling

- Att alla ledare erbjuds utbildning i förbundets utbildningsstege i samverkan med SISU Idrottsutbildarna:
• Plattformen
• Basen ledarutbildning
• Grundtränarutbildning
• Idrottsspecifik utbildning
- Att alla VHIFs funktionärer och föreningsledare erbjuds
utbildning i administrationsverktyget IdrottOnline i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
- Öka antalet prenumeranter på tidningen Västgöten,
besökare på förbundets sidor och på sociala medier.

Målsättning
- Vi vill att fler anslutna föreningar i distriktet väljer att
samverka med SISU Idrottsutbildarna och med förbundets fadderverksamhet i sin utveckling av föreningen.

Hur ska vi uppnå målen
- Genom att i förbundets tidning Västgöten och hemsida
informera om fadderverksamheten i förbundet.
- Förbundets faddrar genomför personliga träffar med
föreningen för att utbilda kring samverkan med SISU
Idrottsutbildarna.
- Uppmana föreningarna att arbeta med ”Idrotten vill”
som grund vid utvecklingsarbete i föreningen.
- Initiera projekt kring Idrottslyftet där det finns möjlighet
att utveckla föreningen.
- Upplysa föreningarna om nyttan med IdrottOnline. 		
Genom utvecklad digital teknik vill vi skapa ytterligare
möjligheter för kunskapsinhämtning, kommunikation
och lärande processer.

Hur ska vi uppnå målen
- Synliggöra utbildningsstegen genom förbundets 		
informationskanaler.
- Att utbildningsdagarna genomförs i samverkan med
SISU Idrottsutbildarna och Vara Folkhögskola.
- Att i samband med aktiviteter/arrangemang informera
om tidningen Västgöten och sociala medier, där utbildningsinbjudningar finns.

5. Tävling

3. Rekrytering

Målsättning

Målsättning

- Arrangera fler tävlingar
- Synliggöra tävlingsverksamheten mer på hemsida och i
Västgöten
- Kvalitetssäkra den tävlingsverksamhet som bedrivs idag
samt arrangera fler mästerskap.

- Vi behöver fler aktiva till våra föreningar. För att vi i 		
framtiden skall kunna ha en elitverksamhet, måste vi
fostra en bredd.
- Vi behöver också fler unga ledare som engageras i 		
styrelse och framförallt ungdomsutskottet.

Hur ska vi uppnå målen

Hur ska vi uppnå målen

- Att i samband med rekryteringstävlingar informera 		
tävlande/ledare om kommande tävlingar
- Att arbetet med en aktivitetskalender påbörjas.
- Att informera om SHIF/SPKs allmänna tävlingsbestämmelser, samt tillse att den efterföljs.

- Genom samverkan med skolor arrangera ungdoms-		
spel i idrotter som friidrott, bordtennis, showdown och
innebandy.
- Genom samverkan mellan föreningar och SHIF/SPKs
idrottskommittéer arrangera läger/prova på dagar för
att behålla och rekrytera fler.
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