
 

 
 
 

ÖVERGRIPANDE MÅL SPÅRVÄGEN SIMFÖRENING 2025 
Utgångspunkten för de övergripande målen är de fyra strategiska områden som formulerats för Svensk 
Simidrott men omformulerade för Spårvägen Simförening samt övergripande mål formulerade av styrelsen 
2016/17. 

Spårvägen Simförening – en förening för alla – målbild 2025 
Alla känner sig välkomna till föreningen och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar 
vi har. Alla känner sig inkluderade och känner att de kan utvecklas i en trygg miljö. Alla bidrar till 
gemenskap, engagemang, vilja, glädje, kamratskap och respekt. 
 
Övergripande mål 

• Tränings- och tävlingsverksamhet, mötesformer samt andra aktiviteter anpassas efter allas förmåga 
och möjlighet att delta. 

• I Spårvägen Simförening ger vi alla samma möjligheter att delta, oavsett könsidentitet, etnisk 
bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar 
eller ålder. 

• Spårvägen Simförening har ledare som hela tiden lär nytt och bidrar till en verksamhet som 
människor vill börja i, utvecklas och stanna kvar inom. 

• Spårvägen Simförening är en attraktiv arbetsgivare och har kompetent personal. 
 

Tillsammans utvecklar vi simidrotten i Spårvägen Simförening – målbild 2025 
Alla i Spårvägen Simförening är delaktiga och samarbetar för gemensamma mål med den aktive i centrum. 
Mångfalden i vår verksamhet lockar människor i alla åldrar och med skilda idrottsintressen till att vara 
aktiva hela livet. 
 
Övergripande mål 

• I Spårvägen Simförening har vi tydliga roller och tar ett gemensamt ansvar för att utveckla 
föreningen.  

• Spårvägen Simförening erbjuder olika former av verksamhet och det finns en bra struktur för 
samarbete mellan de olika verksamheterna. 

• Det är enkelt att engagera sig i den omfattning som passar de egna förutsättningarna. 
• Medlemmarna känner sig delaktiga och är stolta över att vara en del av Spårvägen Simförening. 

 
  



 

 
 
 

Spårvägen Simförening och samhället – målbild 2025 
Spårvägen Simförening harmonierar med utvecklingen i samhället och har en attraktiv verksamhet. 
Vi har goda relationer och samverkar med omvärlden vilket gör att vi ses som en självklar 
samarbetspartner och samhällsaktör. 
 
Övergripande mål 

• Spårvägen Simförening har en tydlig organisation och bedriver verksamheten kostnadsmedvetet. 
• Spårvägen Simförenings verksamhet och organisation möter omvärldens krav på förändring och 

utveckling. 
• Genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme har vi bättre 

förutsättningar att tillgodose behovet av simidrott i Västerort. 
• Spårvägen Simförening verkar aktivt för simkunnigheten i Västerort. 
• Spårvägen Simförening är den naturliga samarbetspartnern när samhället söker expertkompetens 

för siminlärning och simträning. 
 

Livslång simidrott i Spårvägen Simförening – målbild 2025 
Spårvägen Simförening har en verksamhet som du, oavsett ålder kan och vill vara delaktig i genom hela 
livet. Det är naturligt att lära sig simma i Spårvägen Simförening och simkunnigheten öppnar dörrar till 
fortsatt simidrottande och gemenskap i och kring vatten.  
 
Övergripande mål 

• Alla aktiviteter i föreningen erbjuder en verksamhet med hög kvalitet som lockar till deltagande och 
engagemang oavsett ambitionsnivå eller ålder. 
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