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Förbundsstyrelsen för SWE3 ska till varje årsmöte presentera en tvåårig verksamhetsplan. 
Som grund för planen ligger förbundets verksamhetsinriktning 2022-2026 och den 
strategiska planen SWE3 2030 samt förbundets vision – Sveriges bästa idrottsgemenskap! 

Under föregående verksamhetsår genomfördes ett genomgripande arbete med att lägga 
grunden för det nya förbundet i arbetet med Vision 2030. Det arbetet ledde till en strategisk 
inriktning för förbundet att utgå ifrån under många år framöver och det är förbundsstyrelsens 
ambition att delarna som tagits fram i den processen ska genomsyra all verksamhet inom 
förbundet.  

Verksamheten kommer utgå från denna gemensamma grund och på så sätt sträva mot samma 
målsättningar, och förbundets värdegrund, vision och verksamhetsidé ska genomsyra all 
verksamhet inom förbundet. SWE3 verksamhetsplan för verksamhetsåren 2022-2024 är en 
del av arbetet med att detta ska ske. Verksamhetsplanen grundar sig i förbundets 
verksamhetsinriktning som sträcker sig 2022-2026 och de utpekade strategiska områdena 
som tagits fram inom ramarna för SWE3 2030. Verksamhetsplanen ger förbundsstyrelsen 
ledning för att prioritera, leda och styra verksamheten under de kommande två 
verksamhetsåren.

Verksamhetsplanen utgångspunkt i förbundets strategiska områden och inramningen av 
verksamhetsinriktningen skapar förutsättningar för en hög genomförbarhet såväl som 
spårbarhet i de mål som planen sätter upp. 

Nuläge & kommande verksamhetsår 

Verksamhetsplan 2022-2024 – Styrning mot målen

Förbundet går nu in i det första verksamhetsåret i det nya formatet. Samgåendeprocessen 
som inleddes under 2020 får ses som avslutad i och med att SWE3 lanserades under 2021. 

Fokus under det kommande året kommer att vara på att hitta arbetssätt och rutiner för att 
driva förbundet framåt och skapa de bästa förutsättningarna för alla idrotter i SWE3. En del av 
detta kommer utgöras av att sprida kunskap om förbundets värdegrund, strategiska inriktning 
och vision. Genom att förankra förbundets gemensamma riktning i alla förbund och bland 
medlemmarna är det förbundsstyrelsens förhoppnings att vi skapar en gemenskap som 
förbund och har en gemensam riktning och syfte att sträva mot. 

Det är inte bara förbundets nya identitet som kommer definiera det nya året. Påverkan av 
pandemin satte spår i verksamheten under föregående år och det återstår för förbundet att 
kartlägga eventuella bestående konsekvenser och hantera dessa. Målen i verksamhetsplanen 
2022-2024 syftar till att hantera efterdyningar av de tuffa år som verksamheten har bakom sig 
och det första året efter samgåendet. Förbundet vill med de antagna målen skapa 
förutsättningar och arbeta för att nå förbundets vision.   



Ledarskap Förening Synlighet

Öppenhet

Tillsammans i ett aktivt förbund skapar vi förutsättningar
för individen, föreningen och våra idrotters utveckling. 

Vi ingår i internationella sammanhang samtidigt som vi är
starkt rotade i den svenska idrottsrörelsens värderingar. 

Gemenskap Respekt

Sveriges bästa
idrottsgemenskap!

Prioriterade
områden

Kontinuerlig
utveckling

Växa och
behålla

Värdegrund, vision & 
verksamhetsidé

Vision

Verksamhetsidé

Värdegrund

Vision: Sveriges bästa idrottsgemenskap! 
Vi vill vara ett öppet förbund där alla idrotter och utövare är välkomna. Vi ska verka för en 
gemenskap där vi tydligt satsar både på bredd och elit för att växa inom samtliga förbundets 
idrotter tillsammans. Vår målbild är att du, oavsett ålder, kan vara aktiv inom någon av våra 
idrotter på ett tryggt och enkelt sätt på den nivå du själv bill på din egen hemmaplan.

Värdegrund: Gemenskap
Vi har välkomnande och trygga miljöer där alla får vara med. Vi samarbetar och hjälps åt. Vi 
strävar efter jämställdhet och mångfald.

Värdegrund: Respekt
Vi kör rent spel. Vi värdesätter varandras åsikter och olikheter. Vi tar ansvar och bidrar aktivt.

Värdegrund: Öppenhet 
Vi är transparenta och ärliga i vårt agerande. Vi delar med oss av vår kunskap och inspireras av 
varandra. Vi är nyfikna på andras idéer och perspektiv.

Värdegrund: Kontinuerlig utveckling
Vi vågar tänka nytt och arbeta i förändring. Vi siktar långt framåt och orkar hålla i. Vi värderar och 
främjar varje individs unika utveckling.

SWE3 baserar sin verksamhet i strategin SWE3 2030 och förbundets värdegrund, vision 
och verksamhetsidé. 



Verksamhetsplanen är strukturerad utifrån förbundets fyra strategiska områden och 
innehåller mål som är relaterade till förbundsnivå. 

Målen är uppdelade i ska och bör mål, där den första kategoriseringen är mål som förbundet 
ska nå under verksamhetsåret och den senare är mål som förbundet ska sträva mot att nå 
under verksamhetsåret. 

De tre ledningsgrupperna inom förbundet har i sina verksamhetsplaner mer 
verksamhetsspecifika mål.

En tydlig och fungerande organisation krävs för att möta utvecklingen som skett inom 
förbundet såväl som den kontinuerligt pågående omvärldsutvecklingen och arbetet som sker i 
förbundet och alla våra föreningar. Det är förbundsstyrelsens förhoppning att detta dokument 
kommer vara en del av detta. 

Hur verksamhetsplanen ska läsas 



Prioriterat område 1: 
Ledarskap  
MÅLBILD 2030

SWE3 har många verksamma ledare som kontinuerligt utvecklas inom olika områden. Det är 
enkelt att bli verksam inom förbundet och att testa sig fram till en roll där man trivs. 

SWE3 är ett ledande förbund av flera idrotter. Vi är skickliga på att tillvarata engagemang och 
samarbeta för att bli starkare tillsammans. Landslags och RIG-verksamheten håller hög klass 
och landslagen är uppfyller målen i elitutvecklingsplanen.

För att arbeta mot målbilden har förbundet följande mål under kommande 
verksamhetsår:

Förbundet ska:
• upprätthålla de administrativa åtaganden som definieras i förbundets stadgar 
• upprätthålla ett välfungerande sportkontor
• identifiera vilka behov ledare inom förbundet har kopplat till utbildningar och administrativa 

lösningar
• ta fram en utbildning för ledare inom förbundet som innefattar förbundets strategiska 

grund och styrande dokument 
• skapa en utbildningsplan för verksamhetsåret 
• upprätta en förbundsgemensam elitkommitté som, dock inte uteslutande, organiserar och 

ansvarar för samtliga landslags- samt skolverksamheter (RIG och NIU) 
• upprätta, och verka utifrån, ny verksamhetsplan för RIG 
• verka för och implementera den beslutade elitutvecklingsplanen

Förbundet bör:
• delta aktivt inom, för verksamheten, relevanta forum
• upprätta, och verka utifrån, ny verksamhetsplan för NIU-verksamheten



Prioriterat område 2: 
Förening  
MÅLBILD 2030

SWE3 har ett kontinuerligt utbyte med andra organisationer och en drivande utvecklingskultur 
mellan förbundets aktörer.

Föreningar inom SWE3 är starka och stabila.

För att arbeta mot målbilden har förbundet följande mål under kommande 
verksamhetsår:

Förbundet ska:
• ta fram arbetsrutiner för arbetet inom och samverkan mellan de olika delarna inom 

förbundet för att skapa en fungerande organisation med hållbara rutiner 
• arbeta kontinuerligt med Föreningsforum som det huvudsakliga forumet för utbyten mellan 

föreningar samt mellan föreningar och förbundet 
• arrangera minst fyra digitala Föreningsforum under året 
• kartlägga vilka behov som finns hos föreningarna för administrativa lösningar och vilka av 

dessa förbundet kan stötta med att arbeta fram 
• ta fram årshjul där återkommande händelser inom förbundet noteras
• etablera rutiner för informationsspridning till föreningar och medlemmar 

Förbundet bör:
• se över möjligheter att erbjuda stöd till föreningar i att skapa och upprätthålla 

föreningsstruktur genom exempelvis manualer, utbildningar och stöd med att genomföra 
årsmöten 



Prioriterat område 3: 
Växa & behålla   
MÅLBILD 2030

SWE3 är ett starkt och stabilt förbund. Vi har en god ekonomi som möjliggör utveckling inom 
våra idrotter.

SWE3 växer kontinuerligt genom att rekrytera och behålla. Alla kan delta i vår verksamhet.

För att arbeta mot målbilden har förbundet följande mål under kommande 
verksamhetsår:

Förbundet ska:
• upprätthålla och arbeta för en god ekonomisk balans
• ta fram en uppförandekod för att säkerställa trygg idrott
• fortsätta utveckla IUP som plattform 
• ta fram en struktur för arbetet i barn och ungdomskommittén 
• aktivt implementera förbundets barn- och ungdomsstrategi

Förbundet bör:
• verka för att förbundet kan ta upp fler idrotter som går i linje med förbundets verksamhet
• skapa en övningsbank att nyttjas i arbetet inom barn och ungdomskommittén 



Prioriterat område 4: 
Synlighet 
MÅLBILD 2030

Varumärket SWE3 förenar våra medlemmar och gynnar dom genom ökad synlighet.

Varumärket SWE3 är etablerat externt. Det är tydligt vilka vi är och vad vi står för. Vi syns i 
media.

För att arbeta mot målbilden har förbundet följande mål under kommande 
verksamhetsår:

Förbundet ska:
• färdigställa förbundets hemsida
• etablera SWE3 som varumärke i sociala medier genom inlägg, bild- och filmproduktion 
• arbeta för en kontinuerlig kommunikation mellan distriktsordförande, ledningsgrupper och 

förbundet 
• genom evenemangsgruppen arrangera förbundets event
• ta fram rutiner för arrangemang 
• se över förbundets strategi för mediahantering kring större matcharrangemang och event 

Förbundet bör:
• verka utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv i sitt arbete
• aktivt synas och bidra i arbetet inom de internationella förbunden och nordiska 

samverkansgrupperna för respektive idrott
• utvärdera och upprätta policys för samarbeten med externa parter (NFL, CFL, privata 

aktörer, med flera)
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