
 

 

Bilaga 2 

Första utkast åtgärdsplan 2019-2020 (ännu ej beslutad av styrelsen) 

• Förbättrad kostnadskontroll genom att öka förståelsen för förbundets ekonomi i styrelse, 

sektioner och arbetsgrupper. Ekonomiuppföljningen ska bli bättre och vi ska även 

fortsättningsvis ha fokus på att minska våra omkostnader. 

• SIF ska fortsätta växa, medlemsvärvning intensifieras. Vi ska se över nya former av 

medlemskap och ta oss in på nya marknader (nya medlemsgrupper). Målet är att vi ska vara 

10 000 medlemmar under perioden för vår kommande strategi 2020-2023. Genom att vi blir 

fler medlemmar kan fler och större aktiviteter genomföras vilket i sin tur leder till ökad 

uppmärksamhet kring vår häst/idrott, vilket ger ett ökat medialt intresse, vilket leder till att 

vi attraherar fler sponsorer/samarbetsparter, vilket leder till att vi lockar fler att bli 

medlemmar, vilket gör oss ännu mer intressanta för sponsorer, media osv osv.  

• En annan del av tillväxtstrategin innebär att vi ska ha ett tydligt fokus på att behålla våra 

befintliga medlemmar. Detta gör vi bl a genom att vi genomför ett värdegrundsprojekt som 

tydliggör vad vi står för, vi ska fylla medlemskapet med ”ännu mer värde” (det ska vara 

lönsamt att som hästägare vara medlem i SIF) och vi ska fortsätta att förbättra kvaliteten i 

allt vi genomför i förbundet. 

• Vi ska se över hur medlemsavgiften till förbundet ska vara utformad, både nivå och innehåll. 

• Vi ska vara en del av Riksidrottsförbundet senast år 2021. Detta kommer att generera nya 

ekonomiska förutsättningar för förbundet, både på lokal och central nivå. 

• Vi ska se över möjligheten att knyta förbundet närmare vår stiftelse för avel. 

• Vi ska bli mycket bättre på att söka pengar från t ex Hästnäringens Nationella Stiftelse, 

Nordiska Rådet och Svenskt Friluftsliv. 

• Vi ska se över och justera avgifterna för privata tävlingsarrangörer. 

• Vi ska bli bättre på att skapa långsiktiga relationer med sponsorer och samarbetsparter och 

på att hämta in pengar från stora aktörer som t ex Agria, ATG, bil- och foderföretag. Detta 

arbete ska samordnas i en arbetsgrupp och innefatta såväl förbundsnivå som landslag, SM 

m.m.  

• Vi ska ha en inte ha några elefanter i rummet utan var transparenta och våga prata om t ex 

den ekonomiska situationen.  

• Vi ska arbeta för en ökad vi-känsla inom förbundet och för att alla ska vilja vara med. Alla 

som är intresserade av islandshästar ska vilja vara med oss och ta del av den gemenskap och 

verksamhet vi genomför tillsammans! 

 

 

 


