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11/10 - Erika Meeker, 
Strategisk plan

19/10 Planeringsmöte 
Strategisk plan

25/10 - Enkät gick ut
2/12 - Arbetsdag 
SWOT + Vision, 
Mission

22/2 - Planering Dufwenholms 
herrgård

10-11/3 - Processhelg 
Dufwenholms Herrgård

Inledning 
 

Örebro simallians (ÖSA) inledde de 11e oktober 2017 ett arbete om att utvärdera sin 

verksamhet. Arbetet innehåller bland annat att reflektera över förbättringsområden samt 

planera för ett förbättringsarbete i föreningen. De områden som utvärderingen omfattar är 

Vision, Mission, värdegrund samt strategiskt arbete. 

Från starten fram till den 11e mars 2018 har totalt fyra träffar genomförts för att involvera 

personer i föreningen i olika steg. Syftet med detta var att fler ska vara med och påverka samt 

att personer med god insyn i föreningen finns med i arbetet som kan säkerställa att alla 

infallsvinklar om föreningens verksamhet finns med. En styrka i denna översyn är att personer 

från de olika simidrotterna har varit med på de olika träffarna för att skapa en samsyn om 

vilket vägval föreningen står inför med Strategi 2025 som ”glasögon”. 

 Nedan finns de datum över träffar som hittills genomförts. 
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Vision och Mission 

  

ÖSA Mission 

– I gemenskap, med glädje och 
engagemang, erbjuda simidrott för 

hälsa, bredd och elit. 

ÖSA Vision 

– En av Sveriges ledande 
tävlingsklubbar för simidrott och 

simkunnighet. 
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Värdegrunden UGG 
 

 

 

 

 

 

Värdegrunden kallas UGG och är ett förhållningssätt som varje medlem i ÖSA ska känna till. De 

tre orden samspelar, genom Glädje och Gemenskap når vi Utveckling inom ÖSA. 

Värdegrunden är ett verktyg för att veta vad föreningen står för, vilka förväntningar som finns 

på den enskilde individen oavsett roll i föreningen.  

  

GemenskapGlädjeUtveckling
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Samarbete 
mellan 

simidrotterna
Bredda 

kulturen

I harmoni i 
egen takt

Våga förändra 
och genomföra

Träning och 
utveckling

Se behoven i 
föreningen 

Utbildning

Att växa som 
individ

Inkluderande

Framgång och 
motgång

mental träning

Känsla för 
träning/prestation

Personligt

Individen i 
centrum

Stöttande 
ledare

Personligt fokus

Att forma 
människan

Individen är i centrum. Varje individ ska kunna utvecklas på sina 

egna villkor i sin egen takt. Vi ska kontinuerligt utbilda och bilda 

så att vi tillsammans blir lite bättre simidrottare och människor. 

Vi gör det tillsammans oavsett simidrott. 

Utveckling 
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Glädje är ett viktigt inslag i vår verksamhet. Vi bemöter 

varandra i föreningen och personer utanför förening  med 

glädje för att bygga en stimulerande miljö att vistas i. Vi 

gör det tillsammans. 

  

Glädje 

Positiv
Individ i 
centrum

Leende

Mod att 
våga

Vänskap

Harmoni

Framgång

Kreativitet

Stimulerande 
miljö

Fira 
framgång

Glädje 
sprider sig

Glädjas med 
och åt andras 
framgång och 

utveckling

Välvilja

Sammanhållning

Ett glatt 
humör

Arbetsglädje

Nyfikenhet

Skratta 
tillsammans

Endorfiner
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VI är starka tillsammans. Vi ser till att föreningen är en 

inkluderande familj där varje individ kan bidra genom att stötta 

varandra, samarbeta och se varandra. Att vara en del av ÖSA blir 

roligare tillsammans. 

  

Gemenskap 

Identitet
Vänskap

Samarbete

Välkomnande

Arbete mot 
samma mål

Inkluderande 
miljö

Ett andra hem

"Familjen"

Laget framför 
jaget

Laganda

Tillhörighet

Gemenskap 
skapar glädje

Gemenskap 
skapar trygghet

Kommunikation

Respekt

Trygghet

Örebro 
simallians

Våga

Lära av 
varandra

Allt blir roligare 
ihop

Vi växter som 
individer

Förebilder

Se varandra
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Anläggningar 

 

Kommunikation 

 

Träning, tävling - motion 

 

Simundervisning 

Strategiska områden 
Svensk simidrott har enats. 2025 ska så många som möjligt finnas med i en så bra verksamhet 

som möjigt. För att uppnå detta finns fyra övergripande områden som alla föreningar, 

inklusive ÖSA, behöver arbeta med. Dessa fyra områden är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSA har, utifrån dessa, enats kring fem stycken strategiska områden som ÖSA måste arbeta 

med för att utvecklas som en förening utifrån de fyra övergripande områdena. Dessa fem 

strategiska områden är:  

 

Svensk simidrott  

- för alla 

 

Tillsammans utvecklar 

vi svensk simidrott 

 

Livslång Simidrott 

 

Simidrott och 

samhället 

 

Organisation 
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Simundervisning 
 

Klubbens mål med simundervisning är att: 

• Erbjuda alla chansen till simkunnighet oavsett ålder, kön, olika kroppsliga 

förutsättningar eller härkomst, en chans till simkunnighet. 

• Utveckla samarbetet med kommunen och andra aktörer för att öka 

Örebroarnas kunskap om hur viktig det är med simkunnighet 

• ÖSA ska vara en naturlig partner i integrationsprojekt 

• ÖSA ska erbjuda kontinuerlig utveckling utifrån individens nivå 

• Bli en naturlig introduktion till de fyra simidrotterna 

• Genom utveckling av verksamheten och utbildning av våra simlärare 

erbjuda den bästa simundervisningen 

• Kontinuerligt utvärdera verksamheten 
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Träning, tävling - motion 
 

Klubbens mål med träning, tävling och motion i egen regi är att: 

• Erbjuda träningsgrupper till alla, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, 

härkomst eller ambitionsnivå 

• Utveckla träning och tävling för olika nivåer 

• Aktivt arbeta för att bryggan från simundervisning till träning i olika 

simidrotter förbättras 

• Erbjuda alla simidrotter 

• Vi har samarbeten mellan simidrotter och olika nivåer 

• En bred bredd, från alla samhällsklasser 

• Göra det möjligt för alla medlemmar att tävla oavsett nivå 

• ÖSA ska vara representerade på internationella mästerskap för ungdomar, 

juniorer, seniorer och äldre 

• ÖSA ska vara topp 10 på sum-sim, JSM och SM i simning  

• ÖSA ska vara Sveriges bästa konstsimsförening i tagna SM-poäng 

• ÖSA deltar på nationella mästerskap och tar SM-poäng i simhopp 

• ÖSA ska ha en bred trupp av parasimmare på mästerskap 

• Parasimmet är integrerat i övrig verksamhet, för de som vill  
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Anläggningar 
 

Nuvarande anläggningssituation 

Klubbens mål med nuvarande anläggningssituation är att: 

• ÖSA ska kartlägga föreningens behov på en ny anläggning utifrån dagens 

verksamhet i nuvarande anläggningar där alla simsporterna inkluderas 

• ÖSA ska årligen kartlägga behov av utrustning i alla simidrotterna 

• ÖSA ska verka för att optimera simytorna så att mer bassängtid kan 

frigöras 

Ny anläggning 

Klubbens mål angående ny anläggning är att: 

• ÖSA ska aktivt arbeta för att en ny simidrottsarena byggs i Örebro 

kommun 

• ÖSA ska aktivt arbeta för att badhusfrågan lyfts och debatteras i media 

• Kartläggningen av nuvarande verksamhet ska vara ett underlag för 

planering av ny anläggning 

• ÖSA ska aktivt arbeta för att SM-veckan förläggs i Örebro kommun  
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Organisation 
 

Klubbens mål med organisationen är att: 

• ÖSA ska verka för att tränare, aktiva, ledare och kommittéer samarbetar 

över simidrottsgränserna i träningsverksamheten, utbildningar och andra 

relevanta områden 

• Bidra till att värdegrunden implementeras 

• En gång per halvår hålla ett gemensamt utvecklingsmöte för alla klubbens 

ledare. 

• Minst en gång per år samla alla klubbens aktiva för en gemensam kick-off 

• ÖSA ska erbjuda prao-verksamhet för ledare, styrelse och kommittéer 

• ÖSA ska aktivt rekrytera, utbilda och utveckla ledare i klubben 

• ÖSA ska arrangera kvalitativa tävlingar som lockar såväl klubbens 

medlemmar men också tävlande från andra klubbar oavsett nivå eller 

ambition. 

• ÖSA ska vara en naturlig part för olika typer av samhällsinsatser, så som 

att driva arrangemang för välgörenhet. 
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Kommunikation 
 

Klubbens mål med kommunikation är att: 

• Arbeta för ett naturligt samarbete internt i föreningen samt externt mot 

företag, myndigheter och andra ideella organisationer 

• Att tydligt visa vår breda verksamhet både internt och externt 

• Påvisa att vi lever efter vår värdegrund och bedriver verksamhet som är 

öppen för alla 

• Hemsidan ses som en portal för kommunikation och 

informationsspridning 

Intern kommunikation 

• Samarbetet mellan simidrotterna ska öka 

• Månadsinfo skickas ut till alla medlemmar 

Extern kommunikation 

• Verka för att fler sponsorer vill stötta ÖSA genom olika ”sponsorpaket” 

• Lyfta verksamheten genom olika informationsmaterial som kan 

presenteras för företag 

• Vara en naturlig partner för ökad simkunnighet 
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- Vi gör det 

tillsammans 


