Mo on kring kvalitetsarbetet inom
LASS
Bakgrund
LASS har slagit fast i strategidokumentet för föreningen för perioden 2018-2025 a de ska arbeta i
enlighet med Svensk simlinje, både inom simskoleverksamhet och tränings- och tävlingsverksamhet.
Till det har Svenska simförbundet tagit fram riktlinjer och kvalitetskriterier för klubbarna där alla
simlinjens 8 utvecklingsstadier presenteras samt på vilka förutsä ningar som klubbarna behöver
skapa för a kunna bedriva verksamhet i enlighet med utvecklingsstadiet. Totalt är det 20 olika
områden som presenteras för varje utvecklingsstadie, allt från förkunskaper, via tränings der,
rekommenderade utbildningar, bassängens u ormning ll utvärdering av verksamheten.
Delar av dessa kriterier ﬁnns angivna på hemsidan a klubben arbetar med under respek ve grupp.
Vissa delar ﬁnns redovisade i den strategiska planen för LASS 2018-2025. Y erligare andra delar ﬁnns
delvis redovisade under verksamhetsplanen.
Det är upp ll varje enskild förening a själva beskriva hur verksamheten styrs, leds och bedrivs, samt
hur verksamheten följs upp och utvärderas men om man som klubb u alar a man följer svensk
simlinje borde man ha en samlad plan för hur de a bedrivs och följs upp vilket jag upplever saknas.
Det ﬁnns också i strategidokumentet 23 delmål under beskrivningen av verksamhetsinriktningen
klubben ska ha. Dessa mål ska det ha tagits fram indikatorer och nyckeltal för.
Vi saknar redovisning av kvalitetskriterierna från Svenska simförbundet och vilka de egna indikatorer
och nyckeltal som LASS själva har tagit fram. Vi saknar även en bild över hur LASS ligger ll i rela on
ll de kriterier, nyckeltal och indikatorer som ﬁnns. Om de a tydliggörs blir det lä are a styra och
leda i organisa onen och det underlä ar också kommunika onen och dialogen inom klubben i vad
som krävs och förväntas av varandra i alla delar, som anställd, som förtroendevald, som utövare och
som medlem.
Förslag ll utveckling
I organisa oner som har ambi onen a bli bland de främsta inom si område behöver arbeta man
med systema skt kvalitetsarbete där det bland annat ﬁnns tydligt hur ledning och styrning ser ut i
organisa onen, hur vi följer upp verksamheten med hjälp av nyckeltal, indikatorer och KPI:er, hur vi
skapa delak ghet hos våra medlemmar mm. De a llsammans kallas för e kvalitetsledningssystem.
Kvalitetsledningssystem är sä et som man tänker a man ska genomföra allt de a och det är något
som behöver diskuteras och förtydligas. Det kan sedan komple eras med digitala system för
insamling av data mm.
Uppföljningarna av verksamheten behöver omfa a ﬂera perspek v, så som ekonomi, simutveckling,
väg mot visionen 2025 mm
Förslag ll beslut
Med hänsyn taget ll ovanstående föreslår vi för årsmötet a :

-

-

LASS tar fram och utvecklar e kvalitetsledningssystem u från de kvalitetskriterier som ﬁnns
enligt simlinjen och de indikatorer och nyckeltal som omnämns i verksamhetsinriktningen för
klubben. Utvecklingen sker i dialog med medlemmarna.
Uppföljning av nyckeltal med llhörande analys kommuniceras kon nuerligt ll respek ve
träningsgrupp och deras eventuella målsmän.
A en samlad bild över läget i klubben presenteras för alla medlemmar via hemsidan minst
två gånger per år, 30/6 och 31/12.
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