Verksamhetsinriktning och övergripande verksamhetsplan
Badminton Sweden säsongerna
2016/17 – 2020/21

Verksamhetsinriktningen har sin grund i Badminton Swedens vision, verksamhetsidé,
övergripande strategier och mål. Det övergripande målet för 2016/17-2020/21 är att, med
utgångspunkt från 2013-07-01, fördubbla verksamheten på alla nivåer fram till avslutad säsong
2019/20 och med den fördubblade basen som grund ta medaljer i Europa från U15 till Veteran,
”Dubbelt så stora, Dubbelt så bra”.
Prioriterade områden för 2016/17-2020/21
Kommunikation





Stödja och sprida information om Badminton Swedens mål och inriktning.
Ge badmintonsverige all relevant information om vad som sker inom badminton.
Skapa en livaktig, konstruktiv och utvecklande debatt inom badmintonsverige.
Från hela Badminton Sweden väcka intresse för badminton hos medier, organisationer,
företag och andra människor utanför sporten.
- Utveckla SBFs sajt.
- Använda sociala medier.
- Utbilda personal och ideella inom ramen för kommunikation.

Utbildning – föreningsutveckling, värdegrundsarbete och breddverksamhet
 Aktivt arbeta med rekrytering och utbildning av funktionärer, ledare och tränare till vår
verksamhet.
 Fortsätta skapa förutsättningar för att engagerade ledare på alla nivåer stannar kvar
inom vår idrott.
 Verka för att skapa en god föreningsmiljö med en välorganiserad verksamhet så att
breddverksamhetens utveckling, vilken är grunden för all verksamhet i svensk
badminton får de goda möjligheter att utvecklas som behövs i enlighet med vår vision
och verksamhetsidé.
 Arbeta för att attrahera fler utövare men även nya målgrupper såsom personer med
funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund till vår verksamhet.
 Att värdegrundsfrågor skall genomsyra utbildning- och föreningsutvecklingsfrågor

- Fortsätta att öka samarbetet med SISU och andra utbildningsorganisationer/ företag.
- Utveckla utbildningsprogrammet, tränarutbildning, föräldrautbildning och bidra med
centralt stödmaterial.
- Fortsätta arbetet med föreningsutveckling för att utveckla våra distrikt, föreningar och
samverkan över föreningsgränserna.
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- Implementera värdegrundsplattformen Badminton Vill som gör att vår verksamhet på
alla nivåer präglas av att individer på alla nivåer känner sig värdefulla och motiverade till
att engagera sig.
Talang- och Elitutveckling





Arbeta med att skapa en samsyn för hur strukturen och organisationen skall se ut för att
våra framtida elitspelare bäst ska utvecklas.
Arbeta med kvalitetssäkring och certifiering av våra talangers träningsmiljöer
Arbeta med ledar- och tränarutvecklingen för våra elittränare
Arbeta för att RIG och NBC skall vara det självklara valet för våra talanger
- Arbeta vidare med bredare ungdomsrekrytering/utbildning (regionsläger/landslagets
badmintonskola m.fl.)
- Aktivt söka och förmedla nya kunskaper inom badmintonspecifika och allmänidrottsliga
områden.

Tävlings- och serieverksamhet


Arbeta mot nya tävlingsformer och arrangemang som ökar intresset för sporten för såväl
spelare, publik, sponsorer och media.
- Fortsätta utveckla nivåreglering av såväl ungdoms- som seniortävlingar så att spelare
alltid har möjlighet att tävla på rätt nivå
- Utöka antalet tävlingar i takt med att deltagarantalet ökar.
- Utöka antalet lokala/regionala ungdomsserier i landet.
- Utöka och utveckla barn- och motionstävlingar i syfte att fler hittar till tävlingsarenan.

Fortsätta utvecklingen av förbundets ekonomi




Via fortsatt arbete i föreningarna öka bidragsgrunderna för Badminton Sweden genom
ökade medlemsantal, ökad aktivitet och ökad utbildning.
Via ökat antal utövare och fortsatt utveckling av verksamhetsområde nationell
badminton generera mer intäkter till hela Badminton Sweden.
Öka förbundets externa intäkter genom olika former av samarbeten och aktiviteter.
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