
Utvecklingsplan SDF, strategi 2025

Specialdistriktsförbund:

En ny syn på träning och tävling

Mål för kommande år Så här ska vi nå målet Vem ansvarar och när ska vi vara i mål

Ett stärkt ledarskap

Mål för kommande år Så här ska vi nå målet Vem ansvarar och när ska vi vara i mål

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Mål för kommande år Så här ska vi nå målet Vem ansvarar och när ska vi vara i mål

Till hjälp för att ta fram er utvecklingsplan för att leda idrottsrörelsen mot strategi 2025 har ni 
fått ett lärgruppsmaterial. Ni kan även ta hjälp från en idrottskonsulent hos RF-SISU 
Västernorrland som kan processleda er vid framtagandet av utvecklingsplanen. Det är detta 
dokument som ska bifogas bland de andra handlingarna i samband med SDF-stödet. Ni behöver 
inte sätta mål för alla 5 utvecklingsresorna, och ni kan ha flera mål kring respektive resa. Ni kan 
läsa mer om Strategi 2025 här: https://www.strategi2025.se

Mellannorrlands Seglarförbund

1. Fortsätta ha en 
jämstäld MNSF styrelse
2. Styra MNSF 
engagemang så att 
genus värderas för 
stöd/uppmärksamhet  

1. Detta handlar om att 
upprätthålla. Valberedningar har 
direktiv att hålla sig inom 60/40%
2. Ta fram ett policydokument för 
MNSF där jämstäldighet blir en 
parameter för vad MNSF värderar 
att stödja

1. Valberedning
2. Styrelsen

Få fler seglare på 
startlinjen (att tävla 
lokalt)

1. Genomföra regional workshop 
hur vi ska får fler att delta i SRS 
tävlingar
2. Uppmuntra klubbar att få fler 
seglarskoleseglare börja tävla
3. Hitta former för äldre jolleseglare 
att fortsätta segla aktivt, jolle eller 

1. Daniel kallar. Återrapport i samband 
med MNSF Träffen  (i samband med 
årsmöte)
2, 3. Punkter för diskssion på MNSF-
Träffen

Bättre utbildade ledare 
och funktionärer

1. Grön och Blå utbildning 
Tränare/instruktör beslutat och 
pågår. 
2. Blå seglingsledarutbildning 
planerad
3. Få fler ute i klubbarna att gå 
seglingens ledarskap grund

1, 2. MNSF beslut. Pågår
3. Punkt på MNSF Träffen, dels info från 
på Seglarförbundets punkt, dels dela 
goda exempel i distriktet



En inkluderande idrott för alla

Mål för kommande år Så här ska vi nå målet Vem ansvarar och när ska vi vara i mål

Den moderna föreningen engagerar

Mål för kommande år Så här ska vi nå målet Vem ansvarar och när ska vi vara i mål
Få kunskap om 
engagemanget i 
regionens klubbar

1. Får representanter från fler 
föreningar med i MNSF  arbete, 
styrelse, arbetsgrupper och 
deltagande i MNSF Träffen
2. Genomföra regional workshop 
hur vi ska får fler att delta i SRS 
tävlingar

1. Valberedning och styrelse
2. Daniel kallar. Återrapport i samband 
med MNSF Träffen  (i samband med 
årsmöte)

1. Få fler tjejer att tävla i 
kölbåtssegling
2. Vara beredda att 
stödja parasegling om 
det dyker upp intresse

Ta fram ett policydokument för 
MNSF där jämlikhet (alla 
kategorier..) blir  parametrar för vad 
MNSF värderar att stödja

Styrelsen






