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Verksamhetsplan för säsongen 2018/2019
Utdrag ur Isseglarförbundets stadgar
1 § Ändamål
Svenska Isseglarförbundet – i dessa stadgar kallat förbundet – har till uppgift att främja och administrera isseglingsidrotten (isjaktsegling och skridskosegling) i Sverige, på sådant sätt att den står i
överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF)
stadgar samt att företräda denna internationellt.
Förbundet skall aktivt verka för
• att isseglingsidrotten utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla;
• att isseglingsidrotten organiseras enligt demokratiska principer och att individuellt inflytande och
ansvarstagande skall eftersträvas i gemensamma angelägenheter; och
• att isseglingsidrotten som internationellt kontaktmedel skall respektera alla människors lika värde.
Förbundet och dess föreningar skall aktivt verka för en dopingfri idrott.

Huvudfokus

•
•
•
•
•

Ungdomsverksamhet
Säkerhet vid issegling
Förenings- och klassällskapsutveckling
Förbundsutveckling/kommunikation
Utbildning; bättre och säkrare arrangemang

Ungdomsverksamhet
Fortsatt kraftfull satsning på ungdomsverksamhet såväl bredd som elit. Stöd till projekt där
isseglings- och seglarklubbar samverkar. Anordnande av ungdomsläger i klubb eller förbundsregi där ungdomar från flera klubbar träffas och får tillfälle att pröva på olika former
av issegling. Stöd för träningstillfällen och tävlingsdeltagande – nationellt och internationellt
för juniorlandslaget. Satsning på internationellt ungdomsutbyte.
Rekrytering av en ungdomsledare som skall verka nationellt mellan klubbar och klasser.
Säkerhet vid issegling
Fokus på säkerhet och sportsligt uppträdande vid issegling. Kunskap och efterlevnad av
kappseglingsregler. Utbildning av tävlingsledare.
Kunskap om isar och räddningsutrustning. Stor vikt kommer att läggas vid åtgärder (organisation, banutformning, utrustning mm) som kan skapa trygga och sportsliga förhållanden för
deltagarna. Anskaffning av utrustning som kan höja säkerheten vid kappseglingar.
Ett bokningssystem tas fram och skall finnas på vår hemsida där klubbar och klasser kan låna
förbundets material för tävlingar.
Förenings- och klassällskapsutveckling
Ett mål är att samtliga föreningar skall anslutas till IdrottOnline-klubb för att underlätta informationsutbytet mellan klassförbund, föreningar och förbundsstyrelsen. För klassförbund/föreningar som vill ha möjlighet till LOK-stöd och idrottslyft är det ett krav från RF
och förbundet. De nya reglerna för RF bidraget till specialförbunden har medfört krav på att
våra föreningar registrerar sina medlemmar i IdrottOnline och att förbundet får tillgång till
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statistikuppgifter för rapportering till RF. Förbundet kommer att ge fortsatt ekonomiskt bidrag till föreningar/klassförbund som är anslutna till IdrottOnline och registrerat 8 medlemmar.
Förbundsutveckling/kommunikation
Fortsatt satsning på att utveckla ett virtuellt kansli för att möjliggöra fördelning av arbetsuppgifter och förbättra kommunikationen med föreningar och klassförbund. Stöd till föreningarna i frågor om stadgar, organisationsnummer, medlemsregister, försäkringar etc.
Förbundets hemsida; www.issegling.se är strategiskt viktig för att väcka intresse för isseglingssporten och bl a ge information om verksamhet, organisation och kontaktvägar till föreningar och aktiva utövare. Viktigt är också att utnyttja sociala medier som
www.facebook.com/Isseglarforbundet för informationsspridning.
Utveckla hemsidan så att den blir mer säljande och hjälper förbundet med marknadsföring av
våra sporter.
Utbildning, bättre och säkrare arrangemang.
DN klassen kommer leda en förbundsutbildning som skall sjösättas under året tillsammans
med SISU. Målet är att våra arrangemang skall bli bättre, säkrare och mer av ett evenemang.
Viktigt att vi utnyttjar tillfällen när vi arrangerar tävlingar att även försöka rekrytera nya
utövare till våra sporter.
Ekonomi och budget
Isseglarförbundets ekonomiska ställning framgår av årsredovisning och revisionsberättelse
för verksamhetsåret 2017/2018. Styrelsens budgetförslag är baserat på ovanstående verksamhetsplan för säsongen 2018/2019
Stockholm 16 september 2018
Styrelsen

