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Vision, mål och strategi för Eskilstuna GUIF 
Vår vision 
Eskilstuna GUIF står för handboll av hög klass för  
- så många som möjligt 
- så länge som möjligt 
- så hållbart som möjligt 
 
Vår värdegrund 
Hos Eskilstuna GUIF ska alla känna trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap. 

 

Inledning 

Enligt stadgar för Eskilstuna GUIF idrottsförening har föreningen följande 
verksamhetsidé:  
Inom Eskilstuna GUIF vill vi på alla nivåer bedriva vår idrott så att den 
utvecklar våra medlemmar positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och 
kulturellt. 

Svenska handbollförbundet har fastställt Strategi 2021/2025 för att skapa en 
handbollsrörelse med ett enat fokus kring värderingar och skapa möjligheter för 
en idrott i världsklass1. Svensk handbolls verksamhetsidé är att handboll är en 
tillgänglig och attraktiv sport som engagerar och omfattar både elit- och 
breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Svensk handboll ska präglas av 
trygghet, glädje, öppenhet och gemenskap. 

Eskilstuna GUIF är en del av Svensk handboll och står bakom förbundets vision 
och strategi. 

Svenska Handbollförbundet har en policy för barn- och ungdomshandboll2. Barn- 
och ungdomshandboll ska enligt policyn vara inkluderande och kännetecknas av 
lek och glädje. Verksamheten ska ha fokus på hälsa, trivsel och välbefinnande där 
tävling och prestation skapar spänning och stimulans i deltagandet. Handbollen 
ska erbjuda en trygg och utvecklande miljö som stimulerar till livslångt 
idrottande. 

Eskilstuna GUIF:s ungdomsverksamhet genomförs i linje med 
handbollförbundets policy. 

 
1 Svensk handboll ställer sig också bakom Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill.  
2 Policyn följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som i sin tur följer FN:s konvention om barnets 
rättigheter (barnkonventionen).  
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Verksamhetens fokusområden 

Eskilstuna GUIF kommer från 2022 arbeta med följande fokusområden3. 
Styrelsen tar ett samlat ansvar för samtliga fokusområden samtidigt som det 
finns en tydlig ansvarsfördelning med huvudansvariga för respektive område 
(huvudansvarig i kursiv stil):  

1. Utveckla föreningen – ordförande, strategiansvarig och ekonomiansvarig i 
styrelsen 

2. Barn & ungdom – ungdomsansvarig i styrelsen 
3. Elit dam & herr – sportchef och dam/herransvariga i styrelsen 
4. Handboll för alla i hela livet – hållbarhetsansvarig i styrelsen 
5. Arrangemang och kommersiell tillväxt – marknadsansvarig och 

arrangemangsansvarig i styrelsen 
 

Mål för föreningens fokusområden  

Utveckla föreningen 

Eskilstuna GUIF har en stark föreningskänsla bland spelare, ledare och ideella 
krafter. 

Eskilstuna GUIF drivs professionellt på sätt som stödjer föreningens utveckling i 
riktning mot vision och mål.  

Eskilstuna GUIF:s verksamhet är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.  

 

Barn & ungdom 

Barn och unga i Eskilstuna GUIF upplever att det är roligt och utvecklande att 
spela handboll.  

Barn- och ungdomsverksamheten i Eskilstuna GUIF följer en gemensam 
spelfilosofi.   

Eskilstuna GUIF rekryterar brett genom närvaro i alla stadsdelar.  

 

Elit dam & herr  

Eskilstuna GUIF erbjuder en organisation och träningsmöjligheter av hög kvalitet 
som gör att spelare vill stanna.  

De sportsliga målen för Eskilstuna GUIF är att damerna ska spela i SHE och att 
herrarna ska vara topp-4 i handbollsligan.  

Eskilstuna GUIF bedriver juniorverksamhet som lägger grunden för att få A-
lagsspelare från egna led. 

 
3 Jämför med Svenska handbollförbundets fokusområden: 1. Utveckla handbollsföreningen, 2. Barn & ungdom, 3. Ett stärkt 
ledarskap, 4. Elit & landslag i världsklass, 5. Handboll för alla i hela livet, 6. Internationella arrangemang och kommersiell 
tillväxt. 
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Handboll för alla i hela livet 

Inom Eskilstuna GUIF har flickor och pojkar, kvinnor och män samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Eskilstuna GUIF erbjuder en trygg och utvecklande miljö för barn och ungdomar. 

Eskilstuna GUIF utvecklar och stärker handbollsstaden Eskilstuna genom att 
vara närvarande på alla skolor.  

 

Arrangemang och kommersiell tillväxt 

A-lagsmatcherna är välbesökta tack vare handboll av hög klass och underhållande 
arrangemang i Stiga Sports Arena.   

Eskilstuna GUIF erbjuder bra sponsoraktiviteter som ger engagerade sponsorer 
och ökade intäkter. 

 

Strategi – så gör vi för att nå målen 

Tydlig styrning 

Styrelsen beslutar årligen om en verksamhetsplan som beskriver verksamhetens 
aktiviteter, resultatmål och budget för de olika fokusområdena. Styrelsen följer 
också årligen upp verksamhetsplanen i relation till vision och övergripande mål.    

Professionellt stöd 

Verksamheten ska bedrivas på ett professionellt sätt med tydliga roller, uppdrag 
och ansvarsfördelning.    

Klar kommunikation 

Kommunikationsarbetet ska stärkas. Det ska vara tydligt vilka budskap som 
kommuniceras i vilka kanaler för att stärka föreningens varumärke och bidra till 
föreningskänsla. Föreningen ska tillhandahålla information till ledare, spelare 
och ideella krafter på ett lättillgängligt sätt. Det ska vara enkelt att hitta 
information om hur man gör för att börja spela handboll.   

Gott samarbete 

Tillsammans är vi Eskilstuna GUIF. Vi ska värna om bredden och det ideella 
engagemanget samtidigt som föreningen är tydlig med vision, verksamhetsidé 
och grundläggande värderingar. Via årsmöte, ledarträffar och andra mötesplatser 
finns möjlighet att påverka och bidra till föreningens utveckling.  

Eskilstuna GUIF värnar också om ett gott samarbete med andra 
idrottsföreningar, RF SISU Sörmland, Handboll Mitt, kommunen, regionen, 
sponsorer och andra samarbetspartners. 

Eskilstuna GUIF söker och erhåller regelbundet bidrag från offentliga finansiärer 
och sponsorer till utvecklingsprojekt.  

/Beslutat av styrelsen 2021-11-16. Revideras vid behov.   


