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Välkommen till workshop - Ta chansen att vara med och påverka Svensk Bilsports framtid

Svensk Bilsport ska utveckla och formulera en gemensam väg framåt – en ny strategi! Strategin ska innehålla 
en utvecklad vision, en tydligare verksamhetsidé och ta fasta på de viktiga värden Svensk Bilsport står för. 
Strategin behöver dessutom formulera några strategiska fokusområden som ska ta Svensk Bilsport mot den 
framtagna visionen! Nu har du chansen att vara med och påverka Svensk Bilsports framtid genom att 
medverka på någon av de tre workshopen som kommer genomföras under hösten.

Stockholm lördag 24/9 - Scandic Järva Krog
Umeå lördag 15/10 - Scandic Plaza Tiden är densamma för alla tre städer: 13.00-16.00
Jönköping söndag 30/10 - Scandic Elmia

Styrelsen presenterade en planerad arbetsprocess på Förbundsmötet i april 2022. Mötet ställde sig positivt till 
planen som presenterades avseende det fortsatta arbetet. Arbetet går under arbetsnamnet ”Strategi 2030” 
och bygger på en bred förankring i hela verksamheten – från söder till norr, öst till väst och från bredd till elit.

Målsättningen är att projektet mynnar ut i en strategi innehållande följande delar:
• Vision – Hur ska Svensk Bilsport beskrivas 2030? Vilka stjärnor ska vi sikta mot?
• Verksamhetsidé – Vad ska vi tex göra för att bli fler och bättre?
• Värdegrund – Hur ska vi vara och bemöta varandra i sociala medier och personliga möten?
• Prioriterade verksamhetsområden – Vilka områden ska vi fokusera på?
• Gemensamma förhållningssätt – Hur finner vi bästa samverkan både i och utanför vår rörelse?

Under de tre träffarna workshopar vi tillsammans kring riktningen för Svensk Bilsports framtid genom 
kreativa möten med högt i tak och utrymme för diskussioner i mindre grupper.

Ta upp detta i era klubbar, garage, kompisgäng m.m. Om ni inte själva kan åka kan ni skicka med era 
synpunkter med distriktstyrelsen: www.sbf.se/forforeningar/Distrikt/smalandsbilsportforbund/

Kopiera länken nedan för att komma till sida där du kan anmäla dig. 
https://www.sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/tachansenattvaramedochpaverkasvenskbilsportsframtid/
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Hemsida - Viktigt att vet nu !!
Spara ner information från nuvarande hemsida.
Den 31 december stängs nuvarande hemsidor i Episerver ner. Viktigt att göra även om ni just nu inte bestämt vilken 
ny hemsidesplattform som ska användas är att säkerställa att den information som ni vill ha kvar sparas
ner från nuvarande hemsida.
IdrottOnline finns kvar
Administrationsverktyget IdrottOnline som Riksidrottsförbundet tillhandahåller kommer fortsatt att finnas kvar nu 
när Episerver-hemsidorna stängs ner. Det går bra att länka in inloggningen till IdrottOnline från den 
hemsideslösning ni väljer.
1 oktober sista dag att ansluta sig till hemsida med Svensk Bilsports mall
Svensk Bilsport kommer från den grundmall som tagits fram för förbundets sida kunna erbjuda en fast mall i 
Sitevision för de föreningar som i dag använder Episerver. Sista dag för föreningar att ansluta sig till den mallen är 1 
oktober.
Hör av er till styrelsen så skall vi försöka hjälp er så gott vi kan
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