VERKSAMHETSPLAN 2021
Svenska Tyngdlyftningsförbundet har påbörjat ett arbete för att i organisationen på sikt ska skapa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydlighet kring vision och mål
Uppdaterade riktlinjer och planer
Tydliga roller- och ansvarsområden
En röd tråd i verksamheten
Ledarskap i organisationen
Dialog i rörelsen
Tillit i organisationen
Effektiva administrativa lösningar

Därför kommer Svenska Tyngdlyftningsförbundets arbete under 2021 att fokusera på fem olika
huvudområden:

Mål- och riktningsarbete
Ett gemensamt dokument för svensk tyngdlyftning ska tas fram med vision, mål, uppdrag, värdegrund
och viljeinriktning samlat på ett och samma ställe.

Organisation
Delegationsordningen ska implementeras och kommittéerna ses över och utvecklas.

Kommunikation
Informationsvägarna ska ses över och det ska tas initiativ till mer dialog med distrikt och föreningar.

Samarbeten
Samarbetet med Riksidrottsförbundet och andra Specialidrottsförbund ska utvecklas för att dra nytta
av idrottens gemensamma lösningar.

Verksamhet
Kansli
Kansliets behov och resurser ska ses över och arbetsbeskrivningar och rutiner utvecklas.
Utveckling
En tydlig utvecklingsmodell med lyftaren i centrum ska tas fram som ska fungera som en röd tråd för
verksamheten.
Utbildning
En översyn av utbildningsstrukturen ska göras och rutinerna kring utbildningarna utvecklas.
Förening
Ett pilotprojekt kring verksamhet för äldre (65+) ska genomföras i ett antal föreningar.
Tävling
Arbetet att digitalisera tävlingsverksamheten ska påbörjas och en översyn av tävlingsformer påbörjas.

Elit
Utvecklingstrappan och kravanalys ska revideras. Projektsatsningarna Unga Killar och Unga Tjejer
ska utvecklas och genomföras. Lägerverksamheten för Unga starka män i åldern 19-23 ska återupptas
och ett förberedande arbetet för att sedan kunna starta Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad (ETH) 2022.
Landslag
Det ska tillsättas coacher för respektive landslag för perioden 2021 till 2024. Lägerverksamheten för
seniorlandslaget ska återupptas och en internationell tävling förutom mästerskapen och Finnkampen
ska genomföras.
Landslagets resultatmål 2021:
- Deltaga med 1 lyftare på OS, konkurrera om medalj
- Deltaga med 2-3 lyftare på VM, nå topp-8
- Deltaga med ca 10 lyftare på EM, ta medaljer
- Deltaga med 16 lyftare på NM, bli bästa nation/ alla våra deltagare tar medalj
- Deltaga med ca 4 lyftare på U23-EM, topp-6 plats
- Deltaga med 2-3 lyftare på junior-EM, ta medalj
- Deltaga med ca 6 lyftare på ungdoms-EM, ta medaljer
- Deltaga med 20 lyftare på ungdoms/junior-NM, bli bästa nation/ alla våra deltagare tar medalj

FÖRSLAG TILL BUDGET 2021
Projekt

Intäkter

Kostnader

Netto

1 570

-1 994

-424

270

-585

-315

0

-925

-925

Utveckling

450

-820

-370

Nationell tävlingsverksamhet

816

-331

485

Domare

106

-91

15

Utbildning

172

-440

-268

Vuxenidrott

50

-50

0

1 090

-1 090

0

4 5245

-6 326

-1 802

Centrala organisationen
Elitverksamhet
Tävling landslag

Barn- och ungdomsverksamhet
Summa

Belopp i TKR.

