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Årets verksamhetsplan har utarbetats av tf GS i samarbete med ekonomiansvarig och respektive 

resultatansvariga utifrån förutsättningar och riktlinjer fastställda av styrelsen och med antagande om 

väsentliga omvärldsfaktorer.  

Vi ser ett fortsatt ökat intresse för svenskt skidskytte och tror oss ha goda möjligheter att ta tillvara 

det och säkerställa en fortsatt stark utveckling av skidskytteverksamheten i hela landet. 

Under våren har förhandlingar förts med Infront om ett fortsatt samarbete vilket resulterade i att  

ett nytt viktigt långsiktigt samarbetsavtal kunde undertecknas i början av detta verksamhetsår. 

Utbrottet av det nya coronaviruset, Covid-19 har påverkat verksamheten i senare delen av 

tävlingssäsongen och verksamhetsåret. SSSF följer händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för 

att minimera påverkan på bolagets verksamhet. SSSF och BEAB följer de riktlinjer och anvisningar 

som utfärdas av Folkhälsomyndigheten 

Planen har utarbetats med antaganden om en återgång till relativt normala förutsättningar för 

träning och tävling under hösten med en parallell riksplan med identifierade åtgärder på 

kostnadssidan utifrån en annan utveckling. 

 

Innehåll 

Introduktion ............................................................................................................................................ 3 

Ekonomiska förutsättningar .................................................................................................................... 3 

Ökad ambition sponsorer ........................................................................................................................ 4 

Affärsutveckling ....................................................................................................................................... 4 

Kommunikation ....................................................................................................................................... 4 

Projekt ..................................................................................................................................................... 5 

Internationella tävlingar .......................................................................................................................... 5 

Nationella tävlingar ................................................................................................................................. 5 

Nya evenemang/Street biathlon ............................................................................................................. 6 

Internationellt ......................................................................................................................................... 6 

Nationella tävlingar ................................................................................................................................. 6 

Idrott och studier ..................................................................................................................................... 6 

Föreningsutveckling................................................................................................................................. 8 

Ekonomi – intäkter .................................................................................................................................. 9 

Ekonomi – kostnader ............................................................................................................................. 10 

Omsättning sponsorer ........................................................................................................................... 11 

Budget ................................................................................................................................................... 12 

 



  
 

10 AUGUSTI 2020                                                                                                                                                  3 
 

 
Övergripande     
Introduktion 

• Verksamhetsplanen ska omsätta den långsiktiga strategiplanen, de prioriterade områdena 

och de strategiska målen i konkreta aktiviteter för gällande verksamhetsår. 

• Verksamheten skall årligen utvärderas gentemot den långsiktiga strategiplanen och 

aktiviteter beslutas därefter. 

• Det egna kapitalet, kassan, ska säkerställas i linje med beslutad nivå och följa RF:s 

rekommendationer på nödvändig nivå.  

• Årets verksamhetsplan har utarbetats av GS/ekonomiansvarig och respektive 

resultatansvariga utifrån förutsättningarna, riktlinjer från GS/styrelsen och antagande om 

väsentliga omvärldsfaktorer.  

Ekonomiska förutsättningar 
• Normal verksamhet och omvärld från hösten 2020 

• Inga utlandsläger för landslaget maj-augusti 

• IBU bidrag på motsvarande nivå som 2019/2020 

• SOK avtal enligt överenskommelse 

• Realistisk höjning av sponsorintäkter 

• WC intäkter på realistisk nivå 

• WC kostnader bantade till det kortare tävlingsprogrammet 

• Personalstyrka på oförändrad nivå som maj 2020 (Lisa Engman uthyrd 8 månader 50% RF 

uppdrag) 

• 2% löneökning på helår 
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Marknad och kommunikation 
Ansvarig – Håkan Blidberg  

Ökad ambition sponsorer 
• Vi kommer att förstärka aktiviteterna kring sponsorsamarbetet med återkommande 

nätverksträffar.  

• Vi planerar ytterligare några sponsorresor under kommande säsong för att öka möjligheterna 

att delta samt för att känna efter vilka orter som vi ska satsa på framöver.  

Affärsutveckling 
• Förstärka vår exponering med livestreamning och TV. 

• Utöka nätverket med ytterligare samarbetspartners  

• Utveckla samarbetet med partners för genomföranden utifrån de ambitioner som 

framkommer i Strategiplan 2026.  

• Etablera en eller flera partners som investerar i vår nationella verksamhet 

Kommunikation 
• Genomföra ett varumärkesarbete i linje med Strategi 2026, där vi förtydligar ”Svenskt 

Skidskytte” och fyller det med våra starka värden. 

• Vi undersöker intresset och möjligheterna för att lyfta fram föreningsverksamheten 

ytterligare.  
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Evenemang 
Ansvarig - Patrik Jemteborn 

Projekt 
• Bildade i början av året en projektgrupp ”Framgångsrika evenemang” med syfte att  

skapa fler större evenemang, att utveckla och kvalitetssäkra nuvarande evenemang,  

samt öka attraktivitet samt att samla alla större evenemang i förbundets regi under  

en ansvarig. Det arbetet fortsätter och utvecklas under detta verksamhetsår. 

Internationella tävlingar 
• VC Östersund och IBU Cup Idre; planering pågår och vi väntar på besked om i vilken form den 

internationella säsongen blir.  

• Målet med säsongen är att lyfta befintliga sponsorers aktivering och exponering samt höja 

kvalitén på inramningen kring TV-sändningen 

Nationella tävlingar 
• Sommar SM, Säsongspremiär Idre, avslutande SM är alla tävlingar där med direktsändning.  

Samtliga inkluderade i budget, men på neutral kostnads/intäktsnivå. 

• Övriga tävlingar såsom Riksfinal, Swe Cupen och JSM är planerade och även här är visionen 

att få samtliga TV-sända på ett eller annat vis.  
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Nya evenemang/Street Biathlon 
• Projektgruppen har haft kontakt med 6-7 destinationer för att utveckla ett 

sommarevenemang för inledningsvis Ungdomar 14-16 år (modell Future Stars) för att om tre 

år växa och vara mogen att även inkludera Seniorer. I skrivande stund arbetar vi med att ta 

fram en till två destinationer som vi väljer att gå vidare med.   

Internationellt 
Internationella rådet/Internationella möten/ NILE Utbildning 

• Fortsätta det internationella arbetet med representanter i olika sammanhang och 

konstellationer.  

 

Nationell verksamhet 
Ansvarig – Ulrika Öberg 

Nationella tävlingar 
• Sommar SM, Säsongspremiär,  

Avslutande SM – 3 tävlingar där vi planerar för direktsändning.  

• Riksfinalen – en tävling som växer starkt och vi ska ta den vidare till steg 2 – öka 

representation från flera regioner.   

• Swe Cup samt JSM – fortsatt hålla hög status och stödja arrangörer. På sikt är Johan 

Bernhagen intresserad av att göra fler sändningar av nationella tävlingar. 

• Arbeta fram lathund för nya anläggningar 

• Följa Bly/Fluor förlopp 

• Ta fram kravspecifikation och guidelines för nationella tävlingsarrangörer kopplat till 

framtida livestreamning och TV sändningar 

• Arrangörshandbok / Arrangörsutbildning: 

• Arbeta fram ett utbildningspaket för nationell nivå 

Idrott och studier 
• Långsiktigt arbete i linje med strategiplan 2026 hur verksamhet ska utvecklas och ska se ut i 

framtiden.  
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Idrott 
Ansvarig – Anna-Maria Uusitalo 

• Säkra bra träningsförutsättningar på hemmaplan i Östersund, tält på skjutvallen, löpband, 

SkiErg och styrka i judohallen, tillgång till rullband NVC m.m. 

• Eventuellt höghöjdsläger Frankrike i september 

• Att säkra en bra övergång mellan snölägret i Idre fram till VC-start 

• Uppladdning inför VM 

• VM Pokljuka, Slovenien 

• VC Peking (för-OS) 

• Väsentligt förstärkt bemanning med stöd av SOK 

• Reviderade åkaravtal 
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Föreningsutveckling 
Ansvarig – Andreas Kårström 

Utbildning 
• Färdigställa de nya utbildningsplattformarna – Steg 1 och steg 2. 

• Vi erbjuder från hösten endast steg 1, då tid under hösten kommer behövas för att 

färdigställa steg 2.  

• Möjligtvis kan vi börja på steg 3 under slutet av nästa verksamhetsår. 

• Nya former för examinering och utbilda fler examinatorer 

• Nya former för utbildning där vi satsar på digitalisering där så är möjligt, framförallt i 

områden med gles befolkningstäthet och vid upprepade möten/träffar. 

 

Föreningsutveckling 
• Utifrån prioriterade områden kommer vi satsa på att stärka regionernas eget arbete  

med medlemsföreningarna. 

• Uppmuntra nya projekt under ”Projektstöd IF” – tidigare idrottslyftet – för att  

maximera effekten av det minskade anslaget som är utdelningsbart. 

• Fortsätta föreningskommitténs arbete samt delta på RFs årliga utvecklingsträffar. 

• I linje med strategiplan 2026 skall en successiv utökning av satsning på regioner och 

föreningar  

genomföras. Alternativt riktat via projektansökan eller via bred förstärkning av regionernas 

stöd. 
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Ekonomi 
Ansvarig – Rikard Grip, Generalsekreterare 

Ekonomi – intäkter 
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Ekonomi – kostnader 
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Omsättning sponsorer 
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Budget 

 

 
Budget 19/20 Budget 20/21 

 

SSSF 
  

 

Intäkter 27468 30080  

Kostnader: 
  

 

Övergripande 4836 5340  

Elitidrott 18850 19053  

Nationell verksamhet 2957 2923  

Övrigt 505 880  

Totala kostnader 27148 28196  

   
 

Resultat 320 1884  

   
 

   
 

BEAB 
  

 

Intäkter: 13020 10998  

    

Kostnader ej WC: 935 825  

Kostnader: 11810 10455  

   
 

Resultat: 275 -282  

   
 

Totalt BEAB/SSSF Budget 19/20 Budget 20/21  

Resultat: 595 1602  

 

 


