Övergripande mål 2025
SK Neptuns övergripande mål för 2025 tar sin utgångspunkt i vår vision, verksamhetsidé och
värdegrund, och är en färdplan som ska fungera även i en föränderlig värld. Den ska fånga det
fundamentalt viktiga och rikta uppmärksamheten dit.
Målen är uppdelade i 4 fokusområden som visar vad SK Neptun som helhet kommer att lägga kraft på
under den aktuella perioden för att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheten att utvecklas i
enlighet med föreningens vision. De ska också fungera som en allmän vägledning för planering och
prioritering inom verksamheten.
Målen togs fram under 2017 och bygger på Svenska simförbundets strategi för åren 2018-2025.
Målbilderna beskriver hur Svensk Simidrotts verksamhet ska se ut och vad man har uppnått 2025 genom
att arbeta med dessa områden.

Process för strategi- och målarbete

1. Svensk Simidrott - för alla
● Alla inom föreningen förstår, lever och agerar efter vår värdegrund
● SK Neptun är en förening med stark attraktionskraft för medlemmar, ledare, personal, sponsorer
och andra ideellt engagerade i simidrotten
●

SK Neptun har kompetenta ledare som
utbildas kontinuerligt och för vidare sina
kunskaper inom träningsmetodik, teknik,
pedagogik och ledarskap

2. Tillsammans utvecklar vi Svensk Simidrott
●

SK Neptun har en väl fungerande organisation med en god och stabil ekonomi

●

I SK Neptun finns en struktur som möjliggör att alla medlemmar kan få prova på klubbens simidrotter

●

SK Neptun är en förening där alla är välkomna
och uppmuntras att bidra med både kortsiktigt
och långsiktigt engagemang i klubbens
verksamhet.

3. Livslång simidrott
●

I SK Neptun har vi simidrottare som presterar toppresultat, såväl nationellt som internationellt1

●

Simkunnigheten inom Neptuns upptagningsområden har förbättrats för såväl barn som vuxna

●

I SK Neptun finns det plats för de som vill
förbättra sin livskvalitet, motionera eller skapa
socialt sammanhang genom hela livet

4. Simidrotten och samhället
●

SK Neptuns tillgång till vattenyta har ökat och föreningen optimerar utnyttjandet av den befintliga vattenytan

●

SK Neptun har ett klart och tydligt varumärke som uppfattas positivt av simidrottssverige, allmänheten,
sponsorer och media samt beslutsfattare i samhälle och näringsliv

●

SK Neptun har en enhetlig och samlad
kommunikationsstrategi och en tydlig och
strukturerad intern information om alla
simidrotter

