Vänersborgs Segelsällskap verksamhetsplan 2013
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

Aktiviteter 2013:
Förbättra synlighet i media
Förbättra hemsidas aktualitet
Broschyr om segelsällskapet
Välkomstpaket till nya medlemmar
Ta fram förslag till sponsorsprogram 2014

Mål 2020: Alla medlemmar ska vara 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 ”möteplatser” för våra medlemmar

Aktiviteter 2013:
Främja sammanhållning genom nyhetsbrev och hemsida
Öka tydlighet i informationen om vem som gör vad och hur rutinerna ser ut.
Pröva möjligheterna med Café Sanden
Försök få fler ungdomar i arbetsgrupper

Mål 2020: Segelsällskapet ska vara 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 2013:
Arrangera temakvällar regler, trim, taktik etc
Utveckla ledarroll och tränarroll i ungdomsgrupperna
Stötta deltagande i tävlingar

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

Aktiviteter 2013:
Försök att få alla funktionärer att uppgradera sina licenser
Verka för att få fram nya tävlings- och seglingsledare på blå nivå
Lyft fram funktionärerna som grupp
Säkerställ bra följebåtar
Ta fram ett ”Arrangörsprospekt”

Mål 2020: Segelsällskapet ska vara drivande i samverkan lokalt och
regionalt
Strategier:
Vi ska vara aktiva i distriktet
Vi ska samverka med andra föreningar
Vi ska satsa på lokala evenemang och gästhamn
Vi ska utnyttja våra anläggningar

Aktiviteter 2013:
Utred möjligheterna att utveckla hamnen i Sikhall
Mer förvaringsmöjligheter under tak på Sanden
Sommarcafé med arbetsledare
Bevakning på Sanden
Förbättra ordning och ”finish” på våra anläggningar

