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Beskrivning  
Dokumentets syfte är att förenkla för nya styrelser efter ett förbundsmöte att 
veta vilka mål förbundet ska gå mot, att ge kansliet långsiktiga mål att arbeta 
med samt ge medlemmarna en tydlig bild av vad förbundsstyrelsen arbetar med. 
Dokumentet fastställs inför varje förbundsmöte och är ett komplement till 
verksamhetsplanen. 

Visioneringsmål 

Frisksportrörelsen uppmuntrar och stöttar klubbars och distrikts 
friluftsverksamhet och idrottsaktiviteter med och utan tävlingskrav.  

Frisksportrörelsen är ledande inom hälsa och motionsidrott bland ideella 
organisationer. 
 
Frisksportrörelsen är en nationellt känd organisation samt är det goda exemplet 
på hur hälsa, motion och glädje bidrar till folkhälsa. Frisksport är en naturlig 
källa till information inom våra profilområden även för icke medlemmar. 
 
Frisksportrörelsen fortsätter att främja nya idrotter och nytänkande bland sina 
medlemmar. 

Frisksportrörelsen strävar efter att mat som serveras på förbundsarrangemang 
ska vara god, näringsriktig, ekologisk och närproducerad. 

Frisksportrörelsen främjar sina medlemmars val av en drogfri livsstil genom att 
erbjuda verksamhet fri från alkohol, tobak och andra droger. 

Kortsiktigt  

2020-2022 

För att säkerställa att begreppet ”Frisksport” används på det sätt som 
Frisksportrörelsen anser är förenligt med vår ideologi ska utredning om 
varumärkesskydd av namnet Frisksport ske. 

Frisksports ideologi är välkänt inom vår egen organisation och alla medlemmar 
vet vad rörelsen står för. 

Alla klubbar och distrikt har haft besökt av representant från sitt förbund minst 
en gång. Syftet från förbundets håll är delvis att synas men framför allt att visa 
uppskattning och delta i avtackning av klubbarnas/distriktens 
styrelsemedlemmar. 

Klubbarna kan vända sig till kansliet för tillgång av stödmaterial/lathundar om: 

- Nya klubbar 



- Vildmarksliv 

- Cirkus 

- Familjegympa 

- Cheerleading 

- Trampolin 

- Frisksport Basic 

 

5 nya eller nyuppväckta klubbar jämfört med 2017 finns anslutna till SFF samt 
10 % ökning av medlemsantalet jämfört med 2017. 

 

2022-2024 

All anställd personal på Stensund känner en positiv inställning till och har 
förtroende för skolledningen, stiftelsen och huvudmannen. 

 

Midsommarfirandet på Stensund har återuppväckts och medlemmar och icke 
medlemmar känner sig välkomna att uppleva ett nyktert midsommarfirande.  

 
Det finns ett enkelt och tydligt informationsmaterial och likaledes enkel och 
tydlig information på nätet om frisksport. 

Långsiktigt 

2024-2026  

Att arrangera riksläger är enklare tack vare att lägren har fått en standardisering 
som syftar till att förenkla upprättandet av lägerområdet. Containern är sorterad 
och organiserad så den utrustning som alltid används på lägren finns att tillgå.  

Frisksport är välkänt utanför vår egen organisation och alla vet vad rörelsen står 
för. 

5 nya eller nyuppväckta klubbar jämfört med 2022 finns anslutna till SFF samt 
10 % ökning av medlemsantalet jämfört med 2022. 

Svenska Frisksportförbundet är en stabil samarbetspart med andra partipolitiskt 
obundna nykterhetsorganisationer. 

2026-2028 

Det finns minst en frisksportklubb i varje län. 

All personal som är anställd vid Stensund står bakom frisksportideologin. 

Midsommar på Stensund har utvecklats till nykterhetsrörelsens 
midsommarfirande. Arrangemanget ordnas tillsammans med andra 
organisationer. 

2035 
Svenska Frisksportförbundet fyller 100 år. Med dunder och brak! 
 


