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VERKSAMHETSPLAN
2021
Svenska Badmästare Förbundet

Verksamhetsbeskrivning
Förbundets ändamål är att verka för utveckling av individen badanläggningarnas
verksamhet. Förbundets mål är att vara en inspirerande, utvecklande och attraktiv aktör
för alla som jobbar inom bad

VISION
Vi skapar badbranschens bästa möjlighet för personlig utveckling och för en nyskapande
badverksamhet.
MISSION
Mästare på bad
Missionens tre ben:
Kompetensutveckling av individen:
Utbildning, konferens, event och nätverksträffar

Verksamhetsutveckling genom höjd kompetens inom badens olika områden:
Folkhälsa, lokalvård, vattenrening, bastu, simskola, vattenträning, service & bemötande
Samverkan för att skapa gemensamma mål och för lärande av varandra:
Informationskanaler, nätverksträffar och transparens

LÅNGSIKTIGA MÅL
______________________________________
HÅLLBARHET
•
•
•
•
•
•
•

En tydlig ansvarsfördelning med tydliga mål inom styrelsen
Att arbeta strategiskt enligt förbundets vision och mission
Strategier revideras årligen i samband med verksamhetsplanen
Förbundets stadgar revideras var femte år eller vid behov med start 2021
En hållbar ekonomi genom kontinuerliga redovisningar och extern revisor
En aktiv omvärldsbevakning för att möjliggöra en utveckling som ligger steget före
Fokuserat utbud som håller en hög klass – kvalitet före kvantitet

UTBILDNING
•
•
•

Samverka med andra aktörer inom branschen kring utbildning
Bedriva egna utbildningar av hög kvalitet med certifierad och utbildad personal enligt SBF:s
riktlinjer och utbildningsplan
Skapa ett eftertraktat utbildningsbatteri som täcker branschens olika områden

KONFERENSER OCH EVENT
•
•

Bedriva egna konferenser och event av hög kvalitet med ett aktuellt och attraktivt utbud
Skapa ett attraktivt utbud av aktiviteter som branschens medarbetare kontinuerligt besöker

TIDNING, HEMSIDA OCH FB
•
•
•
•
•

Positiv hållning till att marknadsföra och sprida information om andra aktörer inom
branschen
Hög kvalitet på innehåll med ämnen som efterfrågas och som fångar intresse
Uppdaterad hemsida som är aktuell och som ligger i tiden
En FB sida där vi är en aktiv aktör i de diskussioner som förs
Ett effektivt informationsflöde för badens alla verksamhetsområden med utbildningar,
konferenser och event som täcker medlemmarnas behov

MEDLEMMAR
•
•
•

Aktivt arbete med att öka medlemsantalet
Aktivt arbeta för att våra medlemmar ska uppleva att deras medlemskap är meningsfullt
Värna om förbundets eldsjälar och de som stöttar oss ideellt

KONKRETA MÅL OCH PLANEN FRAMÅT
______________________________________
HÅLLBARHET
Förbundet ska under 2021:
•
•

•
•

•

•

•

Arbeta målfokuserat efter förbundets vision och mission

Arbeta med ansvarsområden med följande områden som delas upp inom styrelsen där
varje styrelsemedlem ombesörjer minst ett område: 1/ tidning och varumärke, 2/ hemsida
och FB, 3/ utbildning, 4/ Syd- och Norrlandskonferensen, 5/ Träffpunkt idrott, 6/
Simlärarkonferens, 7/ Vattenträning, 8/ bastu. Förutom detta äger: a/ ordförande strategi
och helhet, b/ kassören ekonomiuppföljning och c/ sekreteraren protokollförening och
arkivering av viktiga dokument.
Omvärldsbevakning sker av respektive områdesansvarig och varje ansvarig ansvarar för
att intressanta ämnen tas upp och följs upp i styrelsen, tidningen, hemsida och på FB.

Arbeta i arbetsgrupper med syfte att arbeta fram och ge förslag till styrelsen för uppsatta
mål. Arbetsgrupperna kan vara 1/permanenta arbetsgrupper och 2/arbetsgrupper som
skapas efter behov. Varje arbetsgrupp har en utsedd sammankallande som ansvarar för att
gruppen arbetar aktivt och uppnår sitt syfte och sina mål. Under 2021 har styrelsen två
permanenta arbetsgrupper: framtidsgruppen (Jessica är sammankallande) och konferens
& eventgruppen (Marielle är sammankallande). Alla från styrelsen får sitta med i
arbetsgrupperna och externa medlemmar kan väljas in efter behov.
Skapa en hållbar ekonomi genom styrelsens kassör som tillsammans med förbundets
ekonom uppdaterar styrelsen kontinuerligt om förbundets ekonomiska läge samt genom
en årlig revision av extern revisor.

Fokus, revision och upplägg av strategi för våra etablerade utbildningar, konferenser och
event för att öka kvaliteten och för att göra det vi gör bra ännu bättre. När detta är färdigt
går vi över till att titta på utveckling inom nya områden.
Skapa en värdegrund som är hållbar både internt och externt inför 2022

Konkreta mål 2021:
•
•
•

Vision och mission ska ligga klar och sätta kursen under 2021 och framåt
Plan skapas för att få en värdegrund på plats under 2022
Kartläggning och strategier skapas för vart och ett av våra långsiktiga mål genom utsedda
arbetsgrupper och utsedda ansvariga för våra olika ansvarsområden.

UTBILDNING
Förbundet ska under 2021:
•
•
•

Aktivt söka och knyta kontakt med andra aktörer inom branschen där en samverkan
gällande utbildning och spridning av information är till gagn för våra medlemmar

Revidera egna utbildningar och skapa en strategi för att kvalitetssäkra de utbildningar som
förbundet har i egen regi. I första hand vattenlivräddning/HLR- och bastuutbildning.
Se över det egna och andra aktörers utbud av utbildningar för att skapa ett attraktivt
utbildningsbatteri som täcker hela simhallens verksamhet på bästa sätt och med en hög
kvalitet.

Konkreta mål 2021:
•
•

•

Arbeta fram en strategi där vi aktivt kan söka upp andra attraktiva utbildare inom
branschen och erbjuda ett samarbete där vi kan marknadsföra och de utför.

Revidering för utbildningar som vi håller i egen regi (vattenlivräddning/HLR- och
bastuutbildning) är klar under 2021 med tydliga kursplaner och strategier för att hålla en
hög kvalitet som ligger i tiden.

Alla utbildningar i egen regi är kvalitetssäkrade under 2021 och en strategisk plan finns för
att detta också sker framåt

KONFERENS OCH EVENT
Förbundet ska under 2021:
•
•

•

Aktiv omvärldsanalys för att kunna skapa ett utbud som lockar så många som möjligt till
våra event och konferenser

Se över att våra konferenser och event har en hållbar struktur och ett innehåll som förnyas
utifrån det som efterfrågas och som baseras på det som våra medlemmar behöver just nu
men också i ett långsiktigt perspektiv
Jobba för att skapa ett attraktivt årshjul där våra konferenser och event är en viktig
händelse för våra medlemmar

Konkreta mål 2021:
•
•
•

Varje styrelsemöte har en informationspunkt gällande omvärldsanalys kopplat till våra
konferenser och event där utrymme ges för diskussion
Revidering för våra konferenser och event är klar under innan maj 2021 med tydliga
lathundar och strategier för att kunna hålla en hög kvalitet som ligger i tiden.
Årshjul ligger klart senast i november för 2022

TIDNING, HEMSIDA OCH FB
Förbundet ska under 2021:
•
•
•
•
•
•

Arbeta med teman i tidningen där alla i styrelsen får ett antal artiklar att skriva och som
ska lämnas in till redaktören enligt uppsatt deadline.

Hålla en god nivå gällande de teman som styrelsen ansvar för. Respektive ansvarig håller i
sin omvärldsanalys för att kunna skapa ett utbud som lockar så många som möjligt
Skapa en ny hemsida där en ansvarig utses och som ansvarar för att den uppdateras
kontinuerligt

Skapa en hållbar strategi för att bli mer aktiva i sociala medier för att sprida information
om vår verksamhet
Skap en marknadsföringsstrategi för våra event, konferenser och utbildningar som är
attraktiv för våra medlemmar och som lockar så många besökare so möjligt

Arbeta aktivt för att på ett kreativt sätt sprida information som är till gagn för våra
medlemmar kopplat till vår vision och mission

Konkreta mål 2021:
•
•
•
•
•

Varje styrelsemedlem ska skriva minst tre artiklar per år i tidningen

Varje områdesansvarig ansvarar för sin egen omvärldsanalys och att aktuella ämnen tas
upp i tidningen. Varje ansvarig hlägger sin egen strategi för att detta blir gjort

Tidningen uppvisar en spridning av aktörer och information som vänder sig till alla olika
verksamhetsområden inom bad med fokus på våra medlemmars kompetensutveckling

FB och hemsida har utsedd ansvarig som arbetar fram en strategi för att säkerhetsställa att
vi är aktiva och uppdaterade på dessa forum
Årshjul för marknadsföring i tidningen och på sociala medier för våra event och
utbildningar ligger klart senast i november för 2022

MEDLEMMAR
Förbundet ska under 2021:
•
•

•
•

Arbeta aktivt med marknadsföring och artiklar för att värva medlemmar

Skapa en närhet och en förståelse hos alla som arbetar på bad vilka Svenska Badmästare
förbundet är. Alla behöver känna att man som medlem kan påverka sin egen
kompetensutveckling och utvecklingen av sitt eget bad och att medlemskapet är öppet för
alla.
Arbeta för att ta fram attraktiva erbjudanden gällande medlemskap som kan locka till nya
medlemmar och att nuvarande medlemmar fortsätter sitt medlemskap

Skapa en strategi för att kunna uppmärksamma ideella eldsjälar som gör viktiga insatser
för förbundet.

Konkreta mål 2021:
•
•
•

Framarbetad strategi ligger klar i maj 2021 för hur vi kan skapa en större närhet till våra
medlemmar och hur vi ska marknadsföra detta

Se över möjligheterna till att skapa medlemskap för alla på en anläggning om anläggningen
blir en prenumerant av tidningen. Detta sker i dialog med Svenska Badbranschen.

Begreppet ”eldsjäl” definieras och en plan ligger klar i maj 2021 för hur och vem av
förbundets eldsjälar ska uppmärksammas årligen
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