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Verksamhetsplan för säsongen 2012/2013
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 2012/2013
 Ungdomsverksamhet
 Förbundsutveckling genom projekt Framtidsblick
 IT-utveckling (IdrottOnline, Hemsida, Förenings- och medlemsregister)
 Materialutveckling (2-mansisjakt, banmaterial, säkerhetsutrustning)
Ungdomsverksamhet.
Ungdomsverksamhet (bredd och elit) prioriteras. Gäller samtliga klasser.
Fortsatt anordnande av ungdomslägren i klubb-/förbundsregi där ungdomar från flera klubbar träffas
och får tillfälle att pröva på olika former av issegling.
Träningstillfällen – teori och praktik för juniorlandslaget
Tävlingsdeltagande – nationellt och internationellt för juniorlandslaget
För finansiering av ungdomsverksamhet i klubbregi spelar Idrottslyftet stor roll.
Idrottslyft år 5 pågår 1/7 2011 -- 31/12 2012. Information och blankett för ansökan finns på hemsidan. För år 5 kan idrottslyft sökas för
• Ungdomssatsning inom alla former av issegling
• Stöd till ledarförsörjning och säkerhetsfrämjande åtgärder
• Åtgärder för att få fler att fortsätta issegla längre upp i ålder
För att söka Idrottslyft år 5 från Svenska Isseglarförbundet krävs
• Klubben bedriver LOK-stöds berättigad aktivitet och tidigare LOK-rapporter har godkänts
• Klubben har utsett någon som ansvarar för ungdomsverksamheten och kontaktuppgifter skall finnas
anslagna på klubbens hemsida.
Projekt Framtidsblick
Fortsatt utvecklingsarbete med hjälp av SISU Idrottsutbildarna planeras. Syftet är att få fler utövare
och att underlätta för yngre isseglare att fortsätta med isseglingssporten. Vid de två arbetsmöten som
genomförts föregående säsong har följande utvecklingsområden identifierats








Tävlingsverksamhet
Juniorsatsning
Utåtriktad verksamhet
Utbildning/säkerhet
Materialförsörjning
Starka föreningar
Bättre isseglare
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Elitsatsning
Elitsatsning inriktas på att hjälpa respektive klass att få del av RFs elitstöd. Varje klass som vill ha del
av elitstöd från förbundet och RF måste ta fram underlag bestående av
 Kravanalys
 Utvecklingstrappa
 Flerårig plan för talangutveckling och landslag med utvecklingsmål (insats, kapacitet, resultat)
För säsongen 2012/2013 planeras följande elitsatsningar
 IceOptimist, Träningsläger och materialanskaffning. Junior VM i Litauen
 DN-juniorer. Träningsläger. Deltagande vid VM i DN-klassen i USA, Junior VM i Litauen.
EM i DN-klassen i Finland. Kompletterande materialanskaffning.
 DN-klassen. VM i USA. EM i Finland
 XV-klassen. EM i Estland
 KiteWing och Skridskosegling. Deltagande i WISSA i Finland.
IT-utveckling. Hemsida - IdrottOnline klubb, medlemsregister
Förbundets hemsida är strategiskt viktig för att väcka intresse för isseglingssporten och ge information om hur man kommer i kontakt med föreningar och aktiva utövare. Samtidigt är den förbundets
officiella informationskanal till/från klubbar och deras medlemmar. Detta ställer speciella krav på
hemsidans utformning.
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 kan eventuellt också medföra krav på att våra föreningar registrerar
sina medlemmar i IdrottOnline och att förbundet får tillgång till statistikuppgifter för rapportering till
RF. Förbundet kommer att vid behov hjälpa klubbarna att lägga upp en hemsida i IdrottOnline-klubb
och att rapportera LOK-aktiviteter. I september 2012 hade 17 föreningar aktiverat IdrottOnline-klubb.
Förbundstidningen
Minst ett nummer av förbundets webbaserade tidning SISF-Journalen skall utges i samband med
årsmötet varje år. Tidningen skall ge en bild av hur verksamheten bedrivits under året och vilka resultat (placeringar) som uppnåtts. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa information av ”historiskt”
intresse. Aktuell information publiceras löpande på hemsidan.
MISC (Mobilt Is Seglings Centrum)
De två 20 fots containrarna med isseglingsutrustning finns uppställda i Hudiksvall. De är möjliga att
flytta till annan plats som kan bedömas lämplig beroende på is- och snöförhållanden. Under hand har
tre iceoptimister och tre DN isjakter samt 2-mans isjakten lånats ut till olika klubbar för användning i
ungdomsverksamhet. Önskemål om lån av utrustning hanteras av förbundsstyrelsen. Innehållsförteckning finns på hemsidan .
Isseglarförbundets organisation, kontaktpersoner, föreningar mm
För information om Isseglarförbundet i allmänhet och specifika uppgifter om verksamhet, organisation, kontakter mm hänvisas till hemsidan www.issegling.se . Hemsidan är Svenska Isseglarförbundets officiella informationskanal och kontaktväg. Den är ansluten till Riksidrottsförbundets IdrottOnlinesystem och uppdateras löpande.
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Ekonomi och budget
Isseglarförbundets ekonomiska ställning framgår av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 11/12.
Styrelsens budgetförslag är baserat på föreslagen verksamhetsplan för säsongen 2012/2013
Stockholm i september 2012
Styrelsen
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