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Idrottslyftet och föreningsutvecklarna

Proposition till Svenska Badmintonförbundets förbundsmöte 2014 gällande Idrottslyftet och
föreningsutvecklarna för kalenderåret 2015

Bakgrund
Rekryteringen av regionala föreningsutvecklare är en viktig förutsättning för att BS skall nå de uppsatta
långsiktiga målen om tillväxt av verksamheten. Regionala föreningsutvecklare arbetar med:
1) Kartläggning av alla föreningar i regionen och deras ambitioner. Dokumentera deras
önskemål/utvecklingsplaner
2) Utbildning av föreningarna om det nya föreningsbidraget
3) Stötta med utbildning (SISU-relation) samt hjälpa till att bygga ”paket” såsom t ex
utbildningsprogram, familjemedlemskap etc.
4) Introduktion av barn/nybörjarkoncept
5) Rekryteringsstöd/kampanjer av fler aktiva och ledare
6) Utveckling av tränare, tips och råd i olika ålderskategorier
7) Bidra vid Implementering av TUP i verksamheten, kontroll av efterlevnad
8) Fånga upp ”flaskhalsar” i föreningarnas utvecklingsplaner och bidra för att lösa dessa
9) Knyta Självklart – ungdomar i regionen till verksamheten och utvecklingsprojektet
10) Föreningsutvecklarna skall introducera SISU. Det gör att alla föreningar får förståelse för vad
SISU gör och hur föreningarna i framtiden med automatik kan nyttja dem och deras portaler i sin
dagliga verksamhet. SISU har i framtiden en nyckelroll för föreningsbidragets utveckling.
Förutom ovanstående verksamhet i föreningarna skall personerna bidra till ökad samordning av olika
projekt i regionen, gå igenom förutsättningar att skapa en regionledning och vara ansvarig för regionala
konferensen.

Vad har hänt
Som föreningsutvecklare är uppdraget att finnas till hands för er föreningar och distrikt inom regionen
som behöver hjälp och stöd i ett föreningsarbete.
Badminton Sweden centralt arbetar sedan i början av 2013 med att rikta verksamheten mot de
målsättningar som gemensamt beslutades på årsmötet.
Att fördubbla hela Badminton Swedens verksamhet till säsongen 2017/2018 för att med dessa
förutsättningar nå internationella framgångar några år senare.

Föreningsutvecklingsarbetet är grunden och det enskilt viktigaste svensk badminton har. Utan väl
fungerande föreningar har vi ingen svensk badminton överhuvudtaget. Därför är denna satsning och detta
fokusområde oerhört viktigt. Det handlar inte så mycket om vad personen föreningsutvecklare gör, utan
snarare det som ni föreningar och distrikt dagligen skapar i era verksamheter runt om i landet.
I augusti 2013 startade sex föreningsutvecklare sin anställning på olika procentgrader i sex olika regioner.
Under hösten 2013 var föreningsutvecklarnas uppdrag att genomföra en såkallad kartläggning hos
samtliga föreningar, vilket innebar att samtliga föreningar skulle få någon form av besök eller kontakt,
och utifrån denna kontakt göra eventuell kartläggning och behovsanalys av hur föreningen mådde och var
i behov av. Ca 85 % av våra föreningar och distrikt hade under hösten någon form av kontakt med
föreningsutvecklarna, där behovsanalys och kartläggning genomfördes tillsammans med olika ansvariga i
organisationen.
Utifrån den kartläggning som gjordes, så framkom det i december i en SWOT analys tillsammans med
kansliet, föreningsutvecklarna och delar av styrelsen att:
-

Utbildning inom flera olika områden är ett akut eftersatt område i svensk badminton där vi
behöver sätta in åtgärder. Det handlar om alltifrån traditionella tränarutbildningar till
Idrottonlineutbildingar samt samverkansträffar för tränare och inspiration och utbildning
för våra organisationsledare som idag har en tendens att både vara organisations- och
aktivitetsledare på samma gång vilket har påverkat våra föreningar. Det handlar också till
sto del om att samverkan med SISU inte är optimalt bland våra föreningar.

-

Ledarrekrytering kommer fram i alla SWOT-analyser som en springande punkt.
Rekryteringen av nya medlemmar skulle inte vara ett så stort problem om föreningarna
hade ledare som tog hand om dessa och det är här den största bromsklossen idag finns.

-

Samverkan mellan föreningar och distrikt är också i princip genomgående bland samtligas
SWOT-analyser. Föreningarna och distrikten vill samverka man har av olika anledningar ej
lyckats med detta. Här har vi en otrolig kraft i föreningsutvecklarna som kan bygga broar
och hjälpa till att skapa samarbeten. Läger, träningar, rekrytering och mycket mer.

Fokuseringen inför arbetet som skall genomföras 2014 är således:
 Ledarrekrytering
 Utbildning
 Samverkan över förenings- och distriktsgränser
Utifrån ovan så startade arbetet i de olika regionerna genom föreningsutvecklarna. Grundarbetet att
besöka och stötta föreningar är deras primära uppdrag och detta har fortsatt fram till dagens datum.
Informationen handlar till stor del om att SF stödet till Badminton Sweden, som helt bygger på
inrapporterade utbildningstimmar, lokalt aktivitetsstöd och medlemmar från/hos våra föreningar.
Hur kan man som förening förbättra sin verksamhet så att också SF stödet ökar.
Tre ledarprojekt har dragit igång med syfte och mål att öka antalet ledare i regionen, tre
tränarnätverk har startats med syfte och mål att öka samverkan mellan föreningar och distrikt och
ett stort revideringsarbete av utbildningsmaterial och utbildningsstegar har startat och i princip
slutförts, med enorm hjälp av flera föreningsutvecklare.

Föreningsutvecklarna har även delat ut ca 1 200 000 SEK i olika satsningar, som direkt eller
indirekt går direkt till föreningar och eller distrikt.
Alla föreningsutvecklare har dessutom deltagit på en eller flera träffar med distrikten i sin region,
samt anordnat regionala konferenser under våren 2014. En genomfördes i syd och en i nord.
En viktig del at samarbetet med SISU, både lokalt men också på riksnivå. Ett samarbete som fungerat
oerhört bra och positivt. SISU riks ser mycket positivt på satsningarna Badminton Sweden gör och gjort
med föreningsutvecklare, då samtliga aktiviteter och föreningsbesök görs i samråd eller tillsammans med
SISU lokalt. SISU lokalt välkomnar också samarbetet då de får stöttning i att ”komma in” i föreningar
som tidigare varit svårt att få kontakt med och samtidigt ser vi att allt för många föreningar idag inte
rapporterar sina interna utbildningar till eller via SISU.
Samtliga delar som föreningsutvecklarna nu startat upp är långsiktiga strategier för att bredda basen i vår
verksamhet, dvs öka antalet utbildningar, rekrytera fler ledare och öka antalet medlemmar. Arbetet som
påbörjats kommer troligtvis inte kunna bära frukt ordentligt förens tidigast om 12-16 månader från dagens
datum då siffror från RF och SISU alltid kommer ett år senare.

Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer att förbundet under perioden
2015-01-01 - 2015-12-31 nyttjar samtliga medel för Idrottslyftets föreningspott till regionala
föreningsutvecklare.

