
IF Göta Karlstad – mot 2026



Vision
Din förening – för livetDin väg 

– till landslaget

Din förening 
– tillsammans 
med andra

Din träning 
– för livet

Din hälsa 
– för livet

Din utmaning 
– för livet

Din utveckling 
– för livet

Din friidrott 
– för hälsan

Din insats 
– för andra Dina vänner – för livet

Ditt 
ledarskap 
– för andra



Vision
Din förening – för livet

▪ IF Göta skall bedriva och skapa möjlighet för 
en bredd och elitverksamhet för alla som vill 
delta, oavsett ambition och målsättning, i 
syfte att skapa glädje, gemenskap, personlig 
utveckling och tillgodose tävlingslust och 
samhällsnytta. ▪ Vår verksamhet genomsyras av 

delaktighet, stolthet, glädje och 
allas lika värde.

▪ Vi är utmanande, utvecklande och 
välkomnande.

Verksamhetsidé (befintlig)

Värdegrund (befintlig)



Vision
Din förening – för livet

Fokusområden

▪ Mål mot 2026

▪ Handlingsplan 
med aktiviteter

▪ Utvärdering

Medlemmen

Ledaren

Folkhälsan

Idrott

Arrangemang

Kärnverksamhet

▪ Mål mot 2026

▪ Handlingsplan 
med aktiviteter

▪ Utvärdering

▪ Mål mot 2026

▪ Handlingsplan 
med aktiviteter

▪ Utvärdering

▪ Mål mot 2026

▪ Handlingsplan 
med aktiviteter

▪ Utvärdering
▪ Mål mot 2026

▪ Handlingsplan 
med aktiviteter

▪ Utvärdering

Stödverksamhet 
(kansli, styrelse, ekonomi)



Medlemmen
MÅL MOT 2026 (ska ses som en färdriktning)

▪ Dubblera antalet medlemmar (2000 st)

▪ Öka andelen medlemmar som engagerar sig ideellt i 
föreningens olika områden

▪ Stärka ”Götaandan” - tillsammans för och med varandra

Styrelsens medskick till handlingsplan
▪ Jobba aktivt med medlemsskapet så att vi attraherar fler grupper

▪ Förstärka/tydliggöra medlemskapet

▪ Motverka ensamhet

▪ Ska i hög grad uppfylla visionen din förening – för livet

▪ Förbättra erbjudandet till varje enskild medlem

Utvärdering (exempel)
Varje handlingsplan utvärderas varje år i samband med att 

man tar fram en ny

- Antalet medlemmar

Handlingsplan (exempel)
Tränarrådet – genomföra skol-KM och bjuda in alla till en 

ny träningsgrupp

• Erbjuda prova-på-friidrott på alla skollov



Ledaren
MÅL MOT 2026 (ska ses som en färdriktning)

▪ Alla ledare ska ha relevant kompetens för sitt uppdrag

▪ Föreningens ledarkår ska kännetecknas av mångfald 
och jämställdhet 

▪ Flera ledare i varje grupp som delar på ansvar och 
kompletterar varandra 

▪ IF Götas tränare ska tillhöra landets bästa inom sitt 
område

Styrelsens medskick till handlingsplan
▪ Föreningen har en fungerande ledarakademi som fortbildar alla ledare

▪ Alla ledare inom föreningen ska ges möjligheten till utveckling inom sitt 

område

▪ En tränarkår som samverkar för helheten, elit till bredd

Utvärdering (exempel)
▪ Antal ledare som deltagit på utbildning

▪ Antal ledare i föreningen

▪ Antal ledare med landslagsuppdrag

Handlingsplan (exempel)
▪ Alla tränare har en kompetensutvecklingsplan



Folkhälsan
MÅL MOT 2026 (ska ses som en färdriktning)

▪ Verka för gemenskap och motverka ensamhet genom 
att erbjuda ett sammanhang

▪ Attrahera nya målgrupper

▪ Vara en inspiration till att få barn och ungdomar att röra 
på sig 

▪ Sätta Värmland i rörelse

Styrelsens medskick till handlingsplan
▪ Samarbeten och partnerskap, kommun, Region, sponsorer

▪ Samarbete med skola och arbetsliv

▪ Genom omvärldsanalys och trendspaning definiera relevanta målgrupper

Utvärdering 
▪ Antal samarbeten med skola och arbetsliv

▪ Antal deltagare på arrangemang

Handlingsplan 
Utred möjligheterna att starta friidrottsfritids i nya hallen

Utöka skol-KM med en terrängstafett på våren



Idrott
MÅL MOT 2026 (ska ses som en färdriktning)

▪ Sveriges mest inkluderande föreningen

▪ Sveriges bästa ungdomsverksamhet

▪ Sveriges bästa aktiva

▪ Sveriges bästa elitmiljö för friidrott

▪ Götister ska delta på EM, VM och OS

Styrelsens medskick till handlingsplan
▪ Prioritera ungdomsverksamheten

▪ Erbjudande för parafriidrottare

▪ God tillväxt och förutsättningar för att leva med friidrotten i Karlstad

▪ Karlstad är en friidrottsvänlig kommun

Utvärdering (exempel)
▪ Antal aktiva

▪ Antal elitaktiva

▪ Antal topp 6 placeringar på SM

▪ Antal ungdomar i verksamheten

▪ Sveriges bästa förening på lag-SM

▪ Topp 3 på SM-pokalen

Handlingsplan (exempel)
Rekrytera elitfriidrottare



Arrangemang
MÅL MOT 2026 (ska ses som en färdriktning)

▪ 30 000 deltagare i våra motionsaktiviteter

▪ Hållbara arrangemang 

▪ Sveriges bästa och modigaste arrangör

Styrelsens medskick till handlingsplan
▪ Fortsätta söka samarbeten för mer hållbara/hanterbara arrangemang

▪ Innovation och viljan att ligga i framkant ska känneteckna 

arrangemangens utveckling

Utvärdering (exempel)
▪ Antal deltagare 

▪ Upplevd nöjdhet

▪ Antal positiva omtalande i media

Handlingsplan (exempel)
Utred samarbetsmöjligheter kring motionsarrangemang



Stödfunktioner (kansli, styrelse, ekonomi)

MÅL MOT 2026 (ska ses som en färdriktning)

▪ Flexibel organisation som är rätt för uppdraget

▪ En organisation som stöder verksamheten och 
medlemmen i att utveckla föreningen

▪ Tydlig ansvarsfördelning och mandat för de olika 
funktionerna

▪ Jämställd och jämlik organisation

▪ Attraktiv och hållbar arbetsgivare

Utvärdering (exempel)
▪ Omsättning av personal

▪ Hög kunskap och följsamhet till jämnställdhet och 

jämlikhet

Handlingsplan (exempel)
Styrelse och kansli ansvarar



Planeringsprocess IF Göta Karlstad

IDROTT Idrottsverksamheten bedrivs av föreningens ledare och tränare, med stöd av kansliet. 
Verksamheten planeras av tränarrådet (samtliga ledare och tränare) som samlas en gång i 
november (inomhussäsongen) och en gång i mars (utomhussäsongen). Dessutom genomförs en 
konferens varje år i december där nästa års handlingsplan och mål fastställs. 

AKTIVADIALOG Sker i olika åldrar på olika sätt men bland annat genom aktivas råd och gruppråd.

ARRANGEMANG Föreningens arrangemang planeras och genomförs med utgångspunkt från 
kansliet. I november genomför kansliet en arrangemangskonferens där mål fastställs för kommande 
år. Därefter drivs arrangemangen från kansliet genom respektive arrangemangs 
huvudfunktionärsgrupp. Huvudfunktionärsgrupperna är delaktiga i att fastställa handlingsplan för 
kommande år. 

KANSLI Varje år genomför kansliet en konferens där man planerar kansliets arbete. Handlingsplan 
och mål fastställs i enlighet med IF Göta mot 2026. Konferensen genomförs i november/december. 

STYRELSE Varje år genomför styrelsen en höstkonferens. På konferensen sker en uppföljning av 
innevarande år och föreningens handlingsplaner och styrdokument. 

MEDLEMSDIALOG Varje år ges enskilda medlemmar möjlighet att ge inspel till de olika 
handlingsplanerna utifrån IF Göta mot 2026.

ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte sker en gång per år (februari). Här väljs föreningens styrelse som 
sedan styr verksamheten på uppdrag av årsmötet. 



Nu kör vi!
Arbetsgången


