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Förbundsinformation
Medlemsförbund: Svenska Rugbyförbundet (Sverige)
Område: Rugby Europe (Europa)
Primär kontaktperson: Neil Johnson
VD: Neil Johnson
President:
Ordförande: Daniel Sörensson

Fyra års strategiska mål och strategier för leverans
Vänligen läs:
Tilldelat belopp: 40 000 £
Vänligen läs:
Strategier Total finansiering: 40 000 £
Vänligen läs:
Antal fyraåriga strategiska mål: 3

Fyraårigt strategiskt mål 1

Fyraårigt strategiskt mål:
● Regional styrning av sporten: SRF decentraliserar för att anpassa sig till lokala strukturer och
organisationer genom att möjliggöra regional styrning.
Resultat som ska uppnås:
● 4 regionala styrelser införs i SRF-stadgarna (juridiskt krav).
● 56 SRF-medlemsföreningar deltar i att bearbeta, förstå och utveckla den regionala verksamheten och
formella informationskanaler tillsammans med och utifrån de egna regionala strategierna för lokal tillväxt
med SRF: s strategiska plan som utgångspunkt.
● T&E, GIR, icke-kontakt X-Rugby, Vintage och andra deltagande aktiviteter som drivs genom regionerna.
● Ökning av antalet kurser, spelarbibehållandet, medlemmar och den lokal synlighet och medvetenheten
för att säkerställa ett större och mer fördelaktig position i förhållande till kommersiella intressen
● Bibehålla mindre föreningar genom ett närmare samarbete inom respektive regionen, såväl som en
förbättring av hur medlemsföreningars styrning.

Strategi leverans:

Startår:

Slutår:

Lokala regionala rugbyutvecklingskonsulenter (RUK) som
ansvarar för regional utbildning och kompetensutveckling,
inklusive WR och svenska SiSu-kurser för
föreningsadministration, spelarvälfärdsutbildning,
genomföra best-practice workshops på temat
spelarvälbefinnande och hur vi förvaltar rugbyspelarnas
hälsa.

2020

2020

Utbildning och
kompetensutveckling

Revision av deltagandet i sporten att genomföras av
RUK:ar och att öka deltagandet i regionerna med hjälp av
GIR och NCX för att utveckla sporten.

2020

2020

Deltagande

Regional förbundsstyrelser som hjälper till och stöttar med
revisionen, registrering och bearbetning av inhämtad
information på regional
styrnings- och verksamhetsnivå och även inköp av
nödvändig rugbyutrustning till respektive region

2020

2020

Administration

Total:

Belopp:

Strategiskt område:

20 000 £

Fyraårigt strategiskt mål 2
Fyraårigt strategiskt mål:
● Förbättrat styrning: Implementering från den centrala styrningen (SRF) för att säkerställa en insikt kring
och konsensus till den femåriga strategiska planen 2020-2025, som utgår från sportens värderingar som
grund för att börja bygga till och inför förbundets 100 årsjubileum om 12 år
Resultat som ska uppnås:
● När den regional styrning avlastar förbundsstyrelsens nuvarande arbetssätt utifrån operativa
verksamheter, så kan fokus skiftas till att styrelsen framåt kan jobba på rugbys synlighet, digitalisering
och kommersiella partnerskap.
● Arrangera evenemang med större kommersiellt intresse
● Verka för ett närmare samarbete med kommuner för rugbyevenemang
● Ökad bidragen från Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivande organisationer
Strategi leverans:

Startår:

Slutår:

Bibehålla anställda inklusive deltidsadministratör

2020

2020

Administration

Lansera ny webbsida och öka supporterengagemanget
genom sociala medier

2020

2020

Administration

Konferens för att säkerställa intressenter (ordförande
och SRF avdelningar) kring strategi 2025

2020

2020

Styrning

Total:

Belopp:

17 000 £

Strategiskt område:

Fyraårigt strategiskt mål 3
Fyraårigt strategiskt mål:
● Mer kvinnor i rugbyfamiljen på alla nivåer från ledarskaps- till deltagarroller
Resultat som ska uppnås:
● Behåll nuvarande 60-40% på styrelsenivå
● Öka antalet kvinnliga ledare på alla nivåer av deltagande - som tränare, läkare, matchledare
● Läger och evenemang för enbart kvinnliga deltagare med kvinnliga ledare
Strategi leverans:

Startår:

Slutår:

Belopp:

Strategiskt område:

Kvinna i ledarskap konferens och läger

2020

2020

3000 £

Kvinnor i rugby

Total:
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3000 £

