
Process Svaide Roma SOK:s
styrelse 20190610



Idrotten Vill

I idrottens verksamhetsidé, Idrotten vill, fastslår vi följande:

”Vi utformar vår idrott, så att alla som vill, 
oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 

religion, ålder, kön eller sexuell läggning 
samt fysiska och psykiska förutsättningar, får 

vara med i föreningsdriven verksamhet”



RF:s strategiska områden med övergripande mål 2025

IDROTT I FÖRENING
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer 

och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
LIVSLÅNGT IDROTTANDE

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, 
unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela 
livet.

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
IDROTTENS VÄRDEGRUND ÄR VÅR STYRKA

• Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.
IDROTTEN GÖR SVERIGE STARKARE

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.



Verksamhetsidé 
- Därför finns vi till

Värdegrund
- Vad står vi för

Vision
- Dit vi siktar

Verksamhetsområde
- Vad ska vi fokusera på

Mål
- Vad ska vi uppnå

Strategi
- Hur ska vi uppnå

Handlingsplan
- Från sagt till gjort

Skall uppfylla 

och infria

Skall forma 

och styra



SISU:s metod Målstegen

1. Varför finns vi till?

= Ändamål (§ 1)/verksamhetsidé

2. Vad står vi för? = Värdegrunden

3. Vart siktar vi? = Visionen



Idrottsrörelsens vision:

”Svensk idrott – världens bästa”

Svensk idrott ska vara bäst på alla nivåer. Det 
gäller såväl barn- och ungdomsidrotten som 

bredd- och elitidrotten.



Svenska Skidförbundets vision

Bäst i världen – Alla på snö

"Svenska Skidförbundet ska ha framgångsrika landslag, 
ha attraktiva aktiviteter i alla grenar med många 
utövare och fortsatt vara en idrott i svenska folkets 
hjärta. Skididrottens svenska modell bygger på att 
talanger kommer fram i föreningar, stöttas av 
engagerade föräldrar och ideella ledare, ges stöd av 
distrikt, får utbildning på skidgymnasier och utvecklas 
vidare i vår verksamhet."



Svensk orienterings vision:

Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att 
vara det kan orienteringsrörelsen växa och attrahera fler 
människor, samtidigt som vi behåller alla dem som redan 
utövar världens bästa idrott. Vi vill ha världens bästa landslag 
över tid. Våra landslag ska alltid vara med och konkurrera om 
medaljer vid internationella mästerskap. För att locka nya 
människor, för att behålla människor kvar i 
orienteringsidrotten och för att skapa förutsättningar för 
världens bästa landslag behövs även arrangemang i olika 
former i världsklass.



Svaide Roma SOK vision

? 



Svenska skidförbundets verksamhetsidé:

Har ingen uttalad verksamhetsidé i sina stadgar. Skriver att man 
följer Idrottens vision och värdegrund (RF:s).

samt:

Svenska Skidförbundet (förbundet), har till uppgift att leda skid- och 
snowboardidrotterna i Sverige på ett sådant sätt att de står i 
överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund samt företräda dessa idrotter internationellt.



Svensk orienterings verksamhetsidé:

Svensk orientering erbjuder världens bästa 
idrott för dem som vill använda naturen som 
sin arena för att tävla, motionera och uppleva 
glädje och gemenskap. Orientering ska vara en 
utmaning för alla och göra att människor mår 

bra och utvecklas såväl som människa och 
som idrottare.



Svaide Roma SOK verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt 

såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att den i alla led ständigt utvecklas och 

förbättras till form och innehåll

- alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och 

psykiska förut sättningar, får vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet

- den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 

samhällsgrupperingar

- de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin         

verksamhet

- den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte 

och är publicerad i sin helhet i tidningen Svensk Idrott nr 1/96. Ang "Bra 

idrott och bra i idrott” se bilaga)



SOFT 1§ Ändamål (ur stadgarna 2014)
Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), i dessa stadgar benämnt förbundet, har till 

uppgift att främja, utveckla och administrera den svenska orienteringsidrotten och 
att företräda denna nationellt och internationellt. 

Förbundet omfattar följande orienteringsidrotter: Orienteringslöpning (OL), 

Precisionsorientering (Pre-O), Mountainbikeorientering (MTB-O) och 

Skidorientering (Skid-O). Samtliga grenar utövas normalt i naturen, på 
allemansrättslig grund och kan utövas såväl som tävlingsidrott 
som friluftsaktivitet.

Förbundets verksamhet skall bedrivas på sådant sätt, att den står i 
överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 
kap Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar. Förbundet, dess 
specialdistriktsförbund (OF) och föreningar skall aktivt verka för en 
dopingfri idrott. 



RF:s normalstadgar

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” 
(1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att: 

……………………………………………………………………………………………………………

Föreningen ska bedriva följande idrotter:

……………………………………………………………………………………………………………

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka 
för en dopingfri idrott.



Föreningen ska bedriva följande idrotter:

Orientering, Skidor och terränglöpning

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i 
enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhets ide", samt med särskild 
målsättning att:

Genom utövning av idrott och friluftsliv verka för höjande av 
medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjandet av 
god kamrat- och idrottsanda

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Svaide Roma SOK. 1 § Ändamål (ur stadgarna 2000)



Exempel: Visborgs OK §1

Visborgs OK har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i 
enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att: 

Ge medlemmarna möjlighet att utvecklas socialt och idrottsligt genom 
samverkan, samarbete och samvaro.

Vi utformar vår idrott, så att alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens verksamhet.

Visborgs OK ska bedriva följande idrotter: Skidor och orientering

Visborgs OK ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka 
för en dopingfri idrott.



En värdegrund kan ha ett antal dimensioner: 

• Vårt uppdrag och vår vision: Vilka värderingar ska 
styra på vilka sätt det är okej att vi arbetar i vår 
strävan att nå visionen?

• Hur vill (ska) vi för hålla oss till varandra? Vilka 
spelregler vill vi ha inom föreningen?

• Hur vill vi att våra intressenter/vår omvärld ska 
uppfatta oss och vad innebär det för oss?



Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas 
rätt att vara med och rent spel

• Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska 
kunna vara med utifrån sina förutsättningar.

• Det regleras i första kapitelt i RF:s stadgar. Brott mot 
detta kan innebära uteslutning ur RF.



RF:s stadgar 8 kap § 2:

…Utan att anmälan om utträde föreligger får SF utesluta 
förening om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad 
som föreskrivs i RF:s eller vederbörande SF:s stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren 
enligt 1 § eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut 
som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SF, DF eller SDF eller 
annars påtagligt har motarbetat SF:s intressen….



Svenska Skidförbundets värdegrund

Vår gemensamma värdegrund är tydlighet, öppenhet och respekt –
TÖR

• Svenska Skidförbundet står bakom "Idrotten vill", idrottens 
värdegrund, som varje anställd har till uppgift att läsa och känna till.

Tydlighet

• Jag tar ansvar för mig själv och mina handlingar och hjälper andra 
att göra detsamma.

• Jag är rak i kommunikationen med andra medarbetare.

• Jag vågar ge feedback och ta emot feedback till/från mina 
arbetskamrater.



Forts. Svenska Skidförbundets värdegrund

Öppenhet

• Jag strävar efter att vara öppen för nya idéer och väljer att se 
möjligheter.

• Jag uppmuntrar ett tillåtande klimat där alla får säga sin åsikt i 
ämnet oavsett ålder eller position.

• Jag har en positiv inställning till kollegor, media, samarbetspartner, 
klubbar, aktiva och andra grenars kulturer.

Respekt

• Jag visar hänsyn till andra och deras tid och följer gemensamma 
överenskommelser, stora som små.

• Jag värdesätter alla de som arbetar professionellt eller ideellt inom 
skid-Sverige.



Svensk orienterings värdegrund

Svensk orientering arbetar aktivt med att förverkliga 
intentionerna i Idrotten vill, idrottsrörelsens gemensamma 
idéprogram. 

Vi gör det utifrån våra egna förutsättningar och i en offensiv 
anda. 

Med Idrotten vill som utgångspunkt ska vi erbjuda en idrott där 
alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar och villkor. 

Svensk orientering står för lika behandling oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.  



Svensk orienterings värdegrund

Det innebär att vi aktivt arbetar med:

• Trivsel, glädje och gemenskap

• Likabehandling och jämställdhet

• Allas rätt att vara med

• Rent spel och antidopning

• Miljömedvetenhet och hållbarhet

• Demokrati, delaktighet och mångfald



Svaide Roma SOK värdegrund

• ?



Svaide Roma SOK:s Policy

• Drogpolicy

• Jämställdhetspolicy

• Ledarförsörjning och föreningspolicy

• Handlingsplan vid ätstörning

(uppdaterad på hemsidan 20130423)



Vad står vi för…  (VÄRDEGRUND)

Gör en lista med ledstjärnor som ska vara viktiga för Svaide Roma 
SOK. Vad ska Svaide Roma SOK stå för, hur ska vi förhålla oss till 
varandra och till andra.

Bearbeta och tydliggör varje ledstjärna med hjälp av nedanstående 
frågeställningar:

• Vad innebär den?

• Varför ska vi ha den?

• Hur ska vi hålla den aktiv och levande?

• Hur ska vi agera om någon eller några inte följer  det vi sagt att vi står för?



På spaning… : )



Nulägesanalys Svaide Roma SOK



Styrkor

• Svaidestugan, stor kompetens, duktiga på arrangemang, duktiga 
och engagerade ledare och andra funktioner i klubben 

• Bra friluftsanläggning – enda funktionshinderanspassade, 
engagerade ledare, konstsnöanläggningen, hög 
arrangörskompetens, stugfogden, stort åldersspann på utövarna, vi 
tar hand om våra äldre (pis)

• Anläggningen bidrar ekonomiskt till föreningen, 
funktionell/anpassade för våra verksamheter och öppen för 
allmänheten, alla åldrar kan delta o är representerade, finns stor 
delaktighet i allas utveckling inom respektive idrott, i Svaide får alla 
lov att vara med, välkomnande förening (nybörjarkurser i olika 
åldrar, nybörjare in i skidverksamheten), låga avgifter (alla kan 
tävla), gemenskapen genomsyrar även tävlingsverksamheten, 
idrotter med stark folklig förankring 



Svagheter

• Få aktiva, få ledare som får göra mycket, kompetensen börjar bli 
äldre, få ungdomar, rörigt förråd/struktur – även på kontor

• Få ledare, stort ansvar och många arbetsuppgifter på få 
medlemmar, svårt att lyckas få medlemmar att komma med i 
verksamheten, få gemensamma träningar vilket minskar 
engagemanget – önskar mer vardagsrumskänsla, få nycklar –
stugan är stängd, skidåkarna – kort säsong, mer samarbete mellan 
sektionerna (mer naturlig övergång mellan idrotterna), svårigheten 
att behålla nyrekryterade 

• ”Fallfärdiga förrådsutrymmen”, inkompetens vad gäller 
sponsorkontakter, barn/ungdomar försvinner i ungdomsåren/tidiga 
ungdomsåren.



Möjligheter

• Svaidestugan och dess närområde – läget! Stor potential i att 
hantera och sprida information – tex. Snabba med spårdragning 
men om ingen hittar till facebook så vet man inte

• Alla besöken som står på parkeringen är en möjlighet, få fler barn 
intresserade från Lillkorpen, väten, Svaidestugan som föreningens 
vardagsrum

• Vidareutveckla funktionshindrades möjligheter att nyttja 
friluftsanläggningen Svaidestugan, ökade sponsor kontakter, 
engagera genom ”bredvid aktiviteter” under icke säsong



Utmaningar

• Kommunikation/hemsidan, vattentäta skott mellan skidor och 
orientering (två föreningar i klubben), konkurrens av andra sporter 
– vuxenkurs samtidigt som barnträning?!, generationsväxling i 
kompetens, blandade kläder – bör vara en linje mellan våra 
idrotter, få fler engagerade i våra arrangemang – även ungdomar

• finansiering av nya förrådsutrymmen, hur öka sponsorintäkterna?, 
att hitta sysselsättning/träning för alla åldrar, att få ut den 
information vi vill sprida

• Många idrotter tränar på tisdagar – barnen måste välja, hur göra så 
att barnen inte behöver välja?

• Att tillgängliggöra orienteringsidrotten för nya utövare (hur förstå 
vilken bana, hur komma till träning/tävling o.s.v.)



Lite punkter från diskussionerna

• Vardagsrumskänslan för de yngre kan skapas genom olika projekt 
under lågsäsong eller utbildning/föreläsning/kul aktivitet m.m.

• Social samvaro för alla åldrar vid Svaidestugan – föreningsdag/kväll. 
Fler som vill vara vid Svaidestugan, ger fler som vill engagera sig

• Våga fråga om saker som inte är idrottsspecifika – nya in i klubben

• VOK:s nyckelkodlås – en idé?!

• Kommunikationsplan (diskuterats tidigare) – vilket media är ert 
officiella? Hur, vad och vart ska ni sprida information?

• Ha OL träning annan kväll än tisdagar?

• Kringaktiviteter vid anläggningen (väten, alla besökare m.m.)

• Använd ungdomarnas film om hur en OL tävling går till – bra info



Forts. punkter från diskussionerna

• Få gör mycket, behov av fler ledare – hur kan föreningen involvera 
fler? Hur ställer vi frågan? Vem frågar vi? Tillbaka till att 
ungdomarna bör släppas in, men även nya vuxna. Sonny berättade 
om hur G. Bro OK gör med informationsbildsspel rullandes i Kinner
varje träningskväll man är där – hur kan Svaide Roma SOK 
informera och engagera?

• Nyttja lärgruppsarbetet till att alltid ta med någon ny i
arbetsgruppen – vad det än gäller. Nya idéer varvas med erfarenhet



Ibland tror vi oss veta vad andra kan…



Dit vi siktar… (VISION)

• Hur ser det framtida önskvärda tillståndet ut?

• Vilka är drömmarna?

• Hur kan visionen beskrivas?

Eva B:s spontana tanke: ”Det naturliga valet för dem som vill motionera utomhus och 
den naturliga samlingspunkten för klubbens medlemmar”

Viktigt att tänka på efter att en visionen tagits fram: 

Vilka mål har föreningen för att sträva mot visionen? Delmål för att nå målen (olika 
processer som löper parallellt el. med olika starttider), vem ansvarar för vad!, när 
startar vad/vad och hur mycket orkar ni och när ska det ske? En handlingsplan tas 
fram för kommande år, som strävar mot visionen.



Slutsummering kvällens process

• Detta arbete kan inte hastas fram, då hela föreningen ska mot samma håll/vision –
behöver förankras

• Vision och värdegrund behöver jobbas fram (och stadgar uppdateras)

• Föreningen har bra policys inom 4 områden (ngr. mindre revideringar) – men det 
viktiga: Hur sprids och levs de policy och dokument som föreningen har?!!

• Årsmötesbeslut på vissa saker – en god plan innebär att nästa Årsmöte kan fatta
utvecklande beslut

• Styrelsen diskuterar på kommande styrelsemöte: hur gå vidare, hur och när samla 
fler för ett bra arbete. Anna finns som stöd

• Förslag att samla fler i höst från föreningen, t.ex. kommittéerna och andra viktiga 
funktioner och personer, för en heldags arbete. Förankra i föreningen och arbeta 
mot samma mål. Vision, mål och delmål, handlingsplan, ansvar. 

• Annas medskick: Tänk stort och smala sedan av utifrån förutsättningarna just nu 
och vad ni anser är de viktigaste stegen just nu – för att nå långt framöver.


