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MISSIONMISSIONMISSIONMISSION----VERKSAMHETSIDÉVERKSAMHETSIDÉVERKSAMHETSIDÉVERKSAMHETSIDÉ

Jönköpings Simsällskap

"Jönköpings Simsällskap ska alltid vara ett föredöme inom 
simutbildning och tävlingsidrott  i disciplinerna simning, simhopp, 
konstsim, och livräddning i Sverige”



Värdegrund/KärnvärdenVärdegrund/KärnvärdenVärdegrund/KärnvärdenVärdegrund/Kärnvärden

Jönköpings SS

• Vi-känsla

• Attraktiv

• Tillgänglig

• Trovärdig

• Entusiastisk

• Nytänkande



JSS övergripande mål JSS övergripande mål JSS övergripande mål JSS övergripande mål 

• JSS skall vara det självklara valet för ALLA i Jönköpings Kommun som vill ägna sig åt simundervisning 

och simidrott. 

• Verka för att 100% av simskolans elever stannar kvar i föreningen tills de nått full simkunnighet.

• Kontinuerligt vara topp-5 inom elitverksamheten i svensk simsport och kunna utveckla aktiva upp till 

och med internationell elitnivå.

• Arrangera mästerskaps och inbjudningstävlingar på högsta nationella nivå 

• Ha en stabil ekonomisk grund.

• Vara en attraktiv arbetsgivare. 



JSS planeringsgång för våra JSS planeringsgång för våra JSS planeringsgång för våra JSS planeringsgång för våra 
verksamheter.verksamheter.verksamheter.verksamheter.



JSS TEMA 2018JSS TEMA 2018JSS TEMA 2018JSS TEMA 2018

Vi känsla

- Konferens med ledare och styrelse och anställd personal .

- Utveckla kommunikation och synlighet på sociala medier .

- ”Vi” skapande förläsningar med Tojje Wirén



JSS TEMA 2019JSS TEMA 2019JSS TEMA 2019JSS TEMA 2019

Attraktiva

- För vem ? 

- Med vad ? 

- Hur ? 



JSS plan för JSS plan för JSS plan för JSS plan för 
verksamhetsutveckling  2018/19 verksamhetsutveckling  2018/19 verksamhetsutveckling  2018/19 verksamhetsutveckling  2018/19 
Simidrotten Simundervisning

tävlings/tränings/ -nya utbildningsplaner
utbildningsplaner -utvärdera treterminssystem
kopplade till budget för: -prioritera internutbildning 
-simning - öka vuxenverksamheten
-simhopp
-konstsim Arrangemang
-livräddning - arrangemangsplanering

- ökat deltagarantal av internationella deltagare



RF’s

utvecklingsmodell 

för

Idrottsrörelsen 

De övergripande målen är 
idrottsrörelsens gemensamma mål 
och därför har också SF ett indirekt 
ansvar att leda sina föreningar mot 
dem.
Livslångt idrottande

•Svensk idrott ska vidareutveckla 
verksamheten så att barn, unga, 
vuxna och äldre väljer att idrotta i 
förening under hela livet.
•Svensk idrott ska nå fler idrottsliga 
framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

•Alla lever och leder enligt Svensk 
idrotts värdegrund.

Idrott i förening

•Svensk idrott ska vidareutvecklas, 
samverka med andra aktörer och ge 
goda möjligheter att idrotta i 
förening.

Idrotten gör Sverige starkare

•Idrottsrörelsen är en ännu starkare 
samhällsaktör.



JSS plan för från triangel till JSS plan för från triangel till JSS plan för från triangel till JSS plan för från triangel till 
rektangelrektangelrektangelrektangel

Erbjuda Ungdomscrawl

Bredda mastersverksamheten

Erbjuda   JSS kvinnosim

Erbjuda paraverksamhet på olika nivåer

Erbjuda verksamhet för ALLA oavsett kön, etnicitet och sexuell 
läggning.


