Vår verksamhet för Stockholmskonståkningen
Förslag till Stockholms Konståkningsförbunds verksamhetsplan för
säsongerna 2019/20 och 2020/21.1
Vårt uppdrag och åtagande för konståkningen i Stockholm
Stockholms Konståkningsförbund arbetar för Svenska
Konståkningsförbundets verksamhetsidé, värdegrund, vision,
uppförandekod och ändamål2 samt ska självständigt och på uppdrag av
Svenska Konståkningsförbundet bedriva tävlings-, utbildnings- och
utvecklingsverksamhet till stöd för verksamheten i föreningarna.
Stockholms Konståkningsförbunds inriktning är att med stödjande insatser
och åtgärder:
x

stötta elitsatsande ungdomar, föreningar, tränare genom
ekonomiska bidrag

x

stötta tävlingsarrangerande föreningar i distriktet med teknisk
utrustning, teknisk support samt vid behov ekonomiskt stöd

x

hjälpa till med vägledning och stöd vid konflikter inom och
mellan klubbar, informera om SISUs utbildningar samt
uppmana styrelser och ledare att utbilda sig, framför allt om
Barnens spelregler

Vår vision för verksamheten och målen på vägen dit
Stockholms Konståkningsförbunds vision är att fortsätta vara ett ledande distrikt
inom svensk konståkning, där distriktet är representerat inom samtliga
discipliner, singel, synkro, par och isdans. Det är möjligt genom att:

j
j
j
j
j
j
j
j
j

behålla aktiva åkare i åldern från 13 till 20 år
behålla eller öka antalet aktiva licensierade åkare
behålla eller öka antalet aktiva licensierade pojkar/män
behålla ett stort antal deltagare i Elitseriefinalen
arbeta för fler utbildade domare upptill steg 1
arbeta för fler utbildade tränare upptill steg 2B
uppmuntra styrelser att utbilda sig
licensierade föreningar aktivt arbetar med värdegrundsfrågor
arbeta för att det antal klubbtävlingar som hålls i distriktet gör det
möjligt för våra klubbåkare att få tävla
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samt genom:
j att eftersträva en effektiv verksamhet samt hushålla väl med de
medel som ställs till Stockholms Konståkningsförbunds förfogande
Vår organisation är till för verksamheten
Stockholms konståkningsförbund arbetar genom kommittéer.
Elitkommitténs uppgift är bland annat att utse lagledare till SM,
elitseriefinalen och SKF-trofén, samt att i samarbete med
tävlingskommittén utse distriktets lag till SKF-trofén.
Tävlingskommitténs uppgift är bland annat att besluta om fördelning av
stjärn- och klubbtävlingar och att administrera distriktets tävlingskalender.
Kommittén kan vid behov bistå tävlingsarrangörer med vägledning och
stöd. Kommittén sanktionerar också tester och tävlingar i IndTa. Dessutom
utser kommittén distriktets lag till SKF-trofén, i samarbete med
elitkommittén.
Utbildningskommitténs uppgift är bland annat att i samarbete med
föreningar i distriktet planera och genomföra instruktörs- och
domarutbildningar. Kommittén kan vid behov bistå utbildningsarrangörer
med vägledning och stöd. Kommittén hanterar även Utbildningsmodulen.
Utvecklingskommitténs uppgift är att förbättra konståkningens
förutsättningar i distriktet när det bland annat gäller istider och andra
anläggningsfrågor. Kommittén deltar regelbundet i olika forum, till exempel
med representanter från olika kommuners idrottsförvaltningar och från de
övriga is-sporternas distriktsförbund.
Våra aktiviteter är inriktade på tävling, utbildning och utveckling
Tävlingsverksamhet
h Organisera de tävlingar som Svenska Konståkningsförbundet
tilldelar Stockholms Konståkningsförbund.
h Utse och anmäla Stockholms representationslag till SKF-Trofén.
h Tillhandahålla applikation och datorutrustning för
bedömningspanelerna till A-tävlingar och klubbtävlingar.

Organisationsnummer: 802008-2320
Mail: stkf@telia.com

Utbildningsverksamhet
i Arrangera instruktionskurser för tränare från grundkurs till steg 2B
i Arrangera domarkurs steg 1.
i Arrangera utbildningen kravprofil och utvecklingstrappa för alla
föreningar som siktar på att få Elitlicens.
Utvecklingsverksamhet
i Fortsätta arbetet med att etablera paråkning och isdans samt
synkro på distriktsnivå i samverkan med SKF.
i Representera Stockholmskonståkningen vid möten med Svenska
Konståkningsförbundet, RF, SISU, fritidsförvaltningar, skolor etc.
i Verka för fortsatt utveckling av relationer såväl inom distriktet som
utanför.
i Arbeta med att göra konståkningen synlig inom barn- och
ungdomsidrotten.
i Arbeta tillsammans med Stockholms kommuner för en jämlik och
rättvis fördelning av istider.
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