Vänersborgs Segelsällskäp verksämhetsplän 2019
Mål 2020: Segelsällskapet har 500 medlemmar
Strategier:
Vi ska vara kända i omvärlden
Vi ska organisera alla seglingsintresserade i närområdet
Vi ska ge nya medlemmar ett bra mottagande
Vi ska ha uppdaterade policies

Aktiviteter 2019:
Medverka i mässor och andra arrangemang
Förbättra hemsidans aktualitet, mer rapporter med bilder, städning och anvisningar
Broschyr om segelsällskapet
Välkomstpaket till nya medlemmar
”Prova-på” segling för unga och gamla.
Fånga upp ”tisdags-föräldrar” för att prova kölbåtssegling.
Hålla aktuellt medlemsregister med kompletta uppgifter.
Följa upp seglarskoledeltagare
Fortsatt seglarskola för vuxna.

Mål 2020: Alla medlemmar är aktiva
Strategier:
Vi ska samtidigt vara en idrottsförening för segling, en intresseförening för båtägare och en förening
för gemenskap kring båtlivet
Vi ska ha aktiviteter för alla medlemsgrupper
Vi ska skapa ”mötesplatser” för våra medlemmar

Aktiviteter 2019:
Främja sammanhållning genom hemsida och Facebook.
Öka tydlighet i informationen om vem som gör vad och hur rutinerna ser ut.
Försök få fler ungdomar i arbetsgrupper
Mer aktivitet på temat segla utan egen båt.
Seglarskola för vuxna
Arrangera fysisk aktivitet, temakvällar och utbildningar under vinterhalvåret.
Tränings- och poängsegling samt andra seglingsaktiviteter t.ex. eskaderseglingar och tårtrace för
medlemmar.
Ta fram förslag på ett ungdomsforum med påverkansmöjlighet (samvaro).

Mål 2020: Segelsällskapet är idrottsligt främst i distriktet med minst 5
tävlande på hög nationell nivå inom varje kategori
Strategier:
Vi ska ha seglarskola/träning för alla kategorier
Vi ska ha en aktiv tävlingsgrupp med minst 50 seglare inom jolle respektive kölbåt

Aktiviteter 2019:
Arrangera träningsläger med kvalificerade tränare
Arrangera temakvällar regler, trim, taktik etc.
Utveckla ledarroll och tränarroll i ungdomsgrupperna
Stötta deltagande i tävlingar, samordning och coachning,
Infrastruktur – möjlighet till sjösättning av trailerbara kölbåtar
Delta med ett lag i seriesystemets division 1.

Mål 2020: Segelsällskapet är en av landets främsta
kappseglingsarrangörer
Strategier:
Vi ska varva hög- och lågnivåarrangemang
Vi ska verka för att skapa engagemang bland funktionärer

Aktiviteter 2019:
Verka för att få fram nya tävlings- och seglingsledare på röd nivå
Genomföra utbildning Grön kappseglingsfunktionär
Verka för att få fram domare för att klara mindre tävlingar
Lyft fram funktionärerna som grupp
Ta fram ett ”Arrangörsprospekt” på hemsidan

Mål 2020: Segelsällskapet är drivande i samverkan för sjösportens
utveckling lokalt och regionalt
Strategier:
Vi ska vara aktiva i distriktet och medverka i Svenska Seglarförbundets utvecklingsarbete
Vi ska samverka med andra föreningar
Vi ska satsa på lokala evenemang
Vi ska utnyttja våra anläggningar för evenemang

Aktiviteter 2019:
Delta i Aqua Blå och försöka få flera båtintresserade

Gemensamma aktiviteter med andra båtföreningar och friluftsfrämjandet (t.ex. föredrag)
Påverka kommunen i båtfrågor tillsammans med motorbåtsklubben - upprustning av hamnen
Verka för intresse att delta i distriktsverksamheten, nominera kandidat till distriktets valberedning.

Verka för båtsamverkan i Vänersborg.

Mål 2020: Segelsällskapet har ändamålsenliga anläggningar
Strategier:
Vi ska utnyttja våra anläggningar för att utveckla vår verksamhet
Vi ska satsa på gästhamn i Sikhall

Aktiviteter 2019:
Påverka kommunen att möjliggöra utveckling av hamnen i Sikhall
Verka för bra placering för avloppstömning och sophantering på Sanden
Arbeta med att få till en mindre sjösättningskran på Sanden
Ta fram plan för att rusta upp omklädningsrum och toaletter på Sanden
Verka för bevakning av Sanden
Se över möjligheten att administrera båtplatserna och ansluta till frihamnsordningen
Undersök möjligheten att samla klubbens medlemmar vid brygga vid klubbhuset
Jobba med underhåll i enlighet med plan
Bygga in utrymmet under tak samt serveringsluckor.

Mål 2020: Segelsällskapet har tydliga informationskanaler och medier
för att snabbt få ut information
Strategier:
Vi ska utnyttja moderna medier som huvudkanal och komplettera med analoga kanaler för att nå ut till
medlemmarna.

Aktiviteter 2019:
Kontinuerligt se över hemsidans struktur och innehåll.
Se över möjligheterna att i högre grad utnyttja funktionerna i IdrottOnline.
Förbättra informationen via anslagstavlor i klubbhuset.
Skicka ut regelbundna nyhetsbrev via IdrottOnline.

