
Svenska Konståkningsförbundets uppdrag är att främja och administrera konståkningen i Sverige så att den överensstämmer 
med idrottens gemensamma mål och inriktning samt att företräda svensk konståkning internationellt. Därtill ska förbundet 
stödja, företräda och vägleda föreningar och distriktsförbund i deras verksamheter.

Under perioden 2018-2020 ska Svenska Konståkningsförbundet ha följande verksamhetsinriktning:

Kommunikation

Förbundet ska kontinuerligt informera omvärlden om konståkningens behov och vår idrott ska få en ökad synlighet i media. Positiva samarbeten mellan 
föreningar, distrikt och förbund ska eftersträvas, vilket både stärker oss som idrott och skapar förutsättningar för bra och hållbara verksamheter. 

Anläggningar

Anläggningsfrågan ska fortsatt vara prioriterad då det är en förutsättning för all vår verksamhet. Vi ska öka samarbetet med såväl övriga isidrotter 
som med Sveriges kommuner och övriga intressenter. Vi ska verka för fler isytor i Sverige och anläggningar som är anpassade för vår verksamhet. 

Utbildning

Utbildningsverksamheten ska stödja förbundets olika verksamhetsområden och vara modern, inspirerande och evidensbaserad. Allt utbildnings-
material ska fortlöpande uppdateras enligt gällande forskning och utveckling. Förbundet ska erbjuda digitaliserade utbildningar i samarbete 
med SISU Idrottsböcker. 

Sportsliga framgångar

Den sportsliga verksamheten ska möjliggöra internationell framgång med mästerskapsmedaljer för de som strävar mot världseliten. Förbundet 
ska verka för en bredare topp och att erbjuda konståkning på alla nivåer i alla discipliner. Elitåkare och nyckelpersoner inom konståkningen ska 
vara förebilder och idrottsprofiler.

Tävlingsarrangör

Förbundet ska fortsatt planera för och ansöka om att få arrangera internationella mästerskap och tävlingar i Sverige. Den nationella tävlings-
verksamheten ska på samtliga tävlingsnivåer vara anpassad efter samtiden och de förutsättningar och behov som finns. All tävlingsverksamhet 
ska vara välkomnande och av hög kvalitet.

Internationell verksamhet

Svensk konståkning ska vara delaktig och drivande i utvecklingen av internationell konståkning samt verka för att stärka förbundets position 
i internationella sammanhang. Vi ska stimulera ledare att utbilda sig, åta sig uppdrag och få det erfarenhetsutbyte som krävs för att ständigt 
vidareutvecklas.

Föreningsutveckling

Förbundet ska tillsammans med SISU Idrottsutbildarna stödja och stärka Sveriges konståkningsföreningar i deras utveckling. Visionen är att alla 
kommuner med ishall ska ha minst en förening eller sektion för konståkning. Vår idrott ska breddas och erbjuda singel, synkro, paråkning, isdans, 
shower, vuxenåkning (Adult Skating), verksamhet för funktionsnedsatta samt skridskoskolor i hela Sverige.

Forskning och utveckling

Förbundet ska stödja forskning som möjliggör att nya rön och ny kunskap kontinuerligt erbjuds tränare och andra ledare i våra föreningar genom 
bland annat vidareutbildning. Vi ska utöka samarbetet med andra förbund och idrotter för att både lära oss av andra och dela med oss av vår 
kunskap och erfarenhet.

Ekonomi

Svenska Konståkningsförbundet ska ha en ekonomi i balans där förbundet ska använda sina resurser på ett kostnadseffektivt sätt till både kort- 
och långsiktiga satsningar. Förbundet ska öka intäkterna genom nya samarbeten och alternativa intäktskällor.
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