Strategisk plan för
Linköpings Allmänna Simsällskap
2018-2025
Den strategiska planen 2018-2025 är Linköpings Allmänna Simsällskaps, LASS, styrdokument
för perioden. Den vänder sig till föreningens styrelse, kommittéer, personal och medlemmar.
Planen visar vilka områden som är prioriterade i verksamheten, anger resultatmål och
strategier för att nå dessa.
Den strategiska planen skall vara ett stöd för styrelse, kommittéer och personal i
utformandet av de årliga verksamhetsplanerna under perioden. Den strategiska planen för
2018-2025 bygger i stort på Svensk Simidrotts strategiska plan, men är skriven för att passa
LASS behov och verksamhet.
Arbetet med LASS strategiska plan har genomförts i nära samarbete med sällskapets styrelse
och operativ personal.
Den strategiska planen inleds med några citat från ”Idrotten vill” och följs sedan av LASS
vision, mission och kärnvärden, dessa ligger också till grund för arbetet i föreningen. Under
framtagandet av den strategiska planen har också LASS policys reviderats, dessa är:








Föräldramedverkan
Trafik
Droger
Doping
Sexuella trakasserier
Uppförande
Kommunikation

Policydokumenten finns på LASS hemsida, www.lass.se, under ”Allt om LASS”/dokument.
Det är vår förhoppning att LASS strategiska plan 2018-2025 ska vara vägledande och
genomsyra sällskapets verksamhetsplaner och beslut under perioden.

RF, Idrottens verksamhetsidé och
övergripande gemensamma mål till 2025
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.

Idrott i förening


Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter
att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare


Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

För mer info om RFs Strategi 2025
www.strategi2025.se/Strategi2025

Linköpings Allmänna Simsällskaps
Vision
Simidrott i världsklass i ett Linköping där alla kan simma

Mission
Gemenskap, Glädje, God Hälsa och Framgång genom hela livet.

Kärnvärden
Linköpings Allmänna Simsällskap bedriver sin verksamhet utifrån Svensk Simidrotts
kärnvärden.





Gemenskap – Glädje och gemenskap på lika villkor.
Hälsosam – Motion, träning, miljö, sunt för kropp och själ.
Livslång – Från baby till veteran, med trygghet och säkerhet.
Framgångsrik – Motivation och prestation.

Allt hänger ihop
Verksamhetsplan
med budget.

Verksamhetsinriktningen

Strategi 2025 med
övergripande mål

1 år

2 år

8 år

Vision

Mission
Kärnvärden

En strategi bör sättas i ett sammanhang där den får kraft från en gemensam grundsyn och
levandegörs av aktiviteter för att nå målen. Genom beslut skapas sedan förutsättningar för
den förflyttning som strategin uttrycker.
Våra kärnvärden tydliggör styrkorna i verksamheten. Vår mission tydliggör vårt
gemensamma uppdrag och det vi ska arbeta för varje dag. Visionen ger en gemensam bild av
det vi vill sträva efter över tid.
Tillsammans utgör de Svensk Simidrotts fundament, på vilken vi bygger vår strategi.

Övergripande mål 8 år
De övergripande målen beskriver den gemensamma riktningen för Svensk Simidrott
fram till 2025.
Efter fyra år genomförs en djupare avstämning vilket kan leda till korrigeringar i linje med
den djupanalys som även RF gör efter fyra år.

Verksamhetsinriktning 2 år
Verksamhetsinriktningen omfattar två år och ger styrelser i både förbund, distrikt och
förening en riktning för periodens prioriteringar.
Verksamhetsinriktningen skrivs om vartannat år i enlighet med uppföljning och
utvärdering.
För att kunna mäta effekt och resultat bryts de övergripande målen ner i tvååriga
verksamhetsinriktningar och följs upp med mätbara indikatorer och nyckeltal.

Verksamhetsplan 1 år
Varje år lägger förbund, distrikt och föreningar fram en ettårig verksamhetsplan med
aktivitetsplan och budget som speglar inriktning och ekonomiska ramar.
En uppföljning och utvärdering av föregående års verksamhetsplan görs årligen.

Strategiska områden, LASS
 Simidrott - för alla
LASS möjliggör för alla att delta i vår verksamhet, från simundervisning, motionssimning
och elitsimning samt simhopp.
LASS ska:


aktivt verka för att ge alla, oavsett - etnisk bakgrund, religion, könsidentitet, sexuell
läggning, sociala/ekonomiska förutsättningar, ålder, funktionsnedsättning eller andra
speciella behov, möjlighet att delta i verksamheten på ett jämlikt och inkluderande sätt.

 Tillsammans utvecklar vi simidrotten
LASS organiserar sig, förändras och utvecklas efter samhällets behov.
LASS ska:








årligen se över och utvärdera organisationen
skapa effektiva strategi- och verksamhetsdokument med tydliga uppföljnings- och
utvärderingsrutiner, såväl ekonomiska som kvalitativa.
kontinuerligt utveckla sin kursverksamhet bl. a genom breddning av utbudet (triathlon,
swimrun).
driva sin kursverksamhet, på alla nivåer, efter en gemensam pedagogisk modell.
bedriva ett aktivt test- och utvecklingsarbete både i egen regi men också genom köpta
tjänster.
aktivt genom sina tränare bedriva talangscouting i breddverksamheten.
utöka samarbetet med andra simidrottsföreningar.

 Livslång simidrott
LASS bedriver grupper/verksamhet för de som vill fortsätta efter aktiv karriär och även för
de som vill börja simidrotta i vuxen ålder.
LASS ska



verka för en livslång simkunnighet.
verka för att fler simidrottare fortsätter längre.

 Simidrotten i Linköping
LASS är det självklara valet för samarbete och utveckling av simidrott i Linköping, det gäller
både bredd- och tävlingsimning, simhopp, samt utbildning kombinerat med elitidrott.
LASS ska

 skapa förutsättningar i organisationen för tydlighet, demokrati, engagemang och




delaktighet samt effektivisering av verksamheten.
aktivt driva opinionsarbete avseende simkunnighet i kommunen.
verka för att universitet- och högskoleutbildningar liksom arbete kan kombineras med
träning och tävling på elitnivå.
samarbeta med skolor på alla nivåer i Linköpings kommun. Bl. a. genom att starta
”simklasser” i grundskolan och ett simgymnasium.

Verksamhetsinriktningen, LASS (genomlyses vartannat år, 2020,
2022, 2024)

LASS ska:

















vara den självklara och naturliga partnern, i Linköping med omnejd, när det gäller vägen
till simkunnighet, både vad avser kompetens, kvalitet och omfattning.
vara en av de ledande simklubbarna i landet.
med verksamhetens behov som utgångspunkt, vara effektivt organiserat.
bedriva sin verksamhet med en sund ekonomi.
ha moderna och effektiva system och rutiner för administration och
informationshantering.
i sina simskolor följa Svensk Simidrotts simlinje.
ha tränings- och tävlingsverksamheten kvalitetssäkrad enligt Svensk Simidrotts simlinje.
utbilda alla sina kursinstruktörer och assistenteter inom både simning och simhopp enl.
Svensk Simidrotts utbildningsplan, samt i att vara ett LASS-föredöme i alla lägen.
utveckla anställnings- och rekryteringsformer.
bedriva en simskoleverksamhet för barn, ungdomar och vuxna så att alla ska ha
möjlighet att lära sig simma och livrädda.
aktivt arbeta för ökad jämlikhet, mångfald och inkludering inom simidrottens alla led.
ha en nolltolerans mot droger och doping.
ha en grön väg avseende all träning och tävling från medley/simiaden till Elit.
ha träningshelger, någon/några gånger under året, för att kompetenshöja
träningsverksamheten.
sträva efter en jämn könsfördelning både bland simmare och tränare.
årligen arrangera minst två egna inbjudningstävlingar.









årligen arrangera en större tävling såsom DM, NUSS, Sum-Sim, SM/JSM och en
simhoppstävling.
verka för att öka intresset för simhopp.
stötta varje hoppare att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.
samla alla våra medlemmar till en träff som visar vår bredd- och tävlingsverksamhet.
samarbeta med andra simföreningar för utbyte av erfarenheter och inspiration.
verka för samarbete mellan olika idrotter på Tinnisläger.
fira vårt 200-årsjubileum, 2024, genom att arrangera JEM/JVM eller liknande, samt
utverka ett härligt jubileumsår för våra medlemmar och Linköpingsborna.

