Vision för Piteå BK
SBK på central nivå kommer att ta fram en övergripande vision för SBK. Som SBK centralt sedan
sätter upp sin långsiktiga och kortsiktiga mål mot. Ett mål kan vara att få fler medlemmar eller en
bättre ekonomi eller att utbilda fler instruktörer.
En vision ska var inspirerande för de anställda på ett företag eller som i detta fall medlemmarna i en
förening och den ska vara till hjälp när styrelsen i föreningen ska fatta olika beslut så att man jobbar
mot den vision som medlemmarna satt upp.
Nu har Piteå BK fått i uppdrag av distriktet att jobba med en målstyrd organisation. Ett stöd i det
arbetet kan vara att sätta upp en vision som vi i klubben kan ha i åtanke när vi planerar aktiviteter,
så att vi lägger energin på rätt saker. Sen finns det saker man måste göra med eller utan vision!
Så vi i styrelsen vill ha dina tankar och ideer för att ta fram en vision som är inspirerande, vad vill
vi att Piteå BK ska vara, stå för eller bli??
En vision kan vara en rad eller fylla en hel A4: sida så man behöver inte vara så noga med antalet
bokstäver utan det är innehållet som är viktigt.
Här kommer några visioner från företag som exempel på visioner:
Ikea


Att skapa en bättre vardag för många människor

Skatteverket
 Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig
Trafikverket
 Nollvisionen
Luleå tekniska universitet
 LTU utvecklar det attraktiva hållbara samhället genom
 forskningsresultat som förändrar
 utbildningar som utmanar
 individer som samverkar
LKAB


LKAB ska av kunderna uppfattas vara den leverantör som ger mest mervärde och därmed
ledande inom sina utvalda marknadssegment.

Riksidrottsförbundets vision och värdegrund
 Vår vision är inte blygsam: Svensk idrott – världens bästa. Den handlar om att välkomna
alla in i en idrottsrörelse där varje människa har en plats och en uppgift. En idrottsrörelse
med ett enat fokus kring sunda värderingar och en tro om att just dessa skapar grunden för
en idrott i världsklass.
Hoppas du nu fått uppslag till vad du vill att Piteå BK har för vision! Du som medlem ska känna dig
omfattad av visionen och vilja att styrelsen arbetar för att försöka förverkliga den.
Om du vill bidra, skickar du dina förslag eller tankar till ordforande@piteabk.net

