
Verksamhetsplan inkl budget 2023



BUDGET 2023

Intäkter stora poster Utfall 2022 Budget 2023 Differens

Partnerskap 4 400 000 6 000 000 1 600 000

Medlemsavgifter 1 020 000 2 500 000 1 480 000

Tävlingslicenser 2 030 000 2 500 000 470 000

Seriespelet 0 420 000 420 000

Sanktionsavgifter 0 230 000 230 000

Utbildning 300 000 900 000 600 000

RF-stöd 1 600 000 1 800 000 200 000

Övrigt 1 520 000 1 050 000 -470 000

Summa totalt 10 870 000 15 400 000 4 530 000



BUDGET 2023
Kostnader stora poster Utfall 2022 Budget 2023 Differens

Personal (löner) 3 900 000 8 050 000 4 150 000

Ideella uppdrag med ersättning 330 000 490 000 160 000

Regioner 50 000 800 000 750 000

PadelLyftet (Projektstöd söks separat – 180 000SEK) 350 000 500 000 150 000

Landslaget Senior 600 000 800 000 200 000

Landslag Ungdom 600 000 740 000 140 000

Tävling 1 100 000 1 630 000 530 000

Utbildning 140 000 790 000 650 000

Partnerskap 120 000 860 000 740 000

Organisation 800 000 1 260 000 460 000

Försäkring 650 000 540 000 -110 000

Min padel – SPF kommunikationsplattform 0 500 000 500 000

Övrigt 480 000 0 -480 000

Summa totalt 9 120 000 16 960 000 7 840 000



BUDGET 2023
Prioriteringar/satsningar 2023 

Organisationen

Den största ökningen i budgeten är personalkostnad. Dels så handlar det om att vi ska betala ut lön 
hela året till alla som blev anställda 2022 men också att vi ytterligare stärker vår organisation för att 
kunna bemöta de förväntningar och behov som finns.

• Tävling – rekrytering 125%: Mats Harich, Domaransvarig och Tävling 100% och Sandra Örtevall 25%

• Utbildningsansvarig – rekrytering 25%: David Gelinder

• Kommunikationsansvarig – rekrytering 25%: David Gelinder

• Partnerskapsutvecklare – rekrytering 50%: Stina Packalén 

• Totalt: 225 % av 300% som ligger i budget



BUDGET 2023
Förslag

Vi har lämnat förslag på en offensiv budget där vi rustat oss för framtiden med att stärka 
organisationen på förbundet, satsa på utveckling av föreningar, tävlings- och 
träningsverksamhet, barn- och ungdom, regioner, utbildning och partnerskap. I planen 
ligger många aktiviteter och som kräver stora resurser från förbundet. Föregående 
verksamhetsår gjorde vi en vinst på ca 1 750 tkr, vilket har stärkt vår finansiella ställning 
på ett bra sätt. Vi anser därmed att vi kan vänta med att bygga mer överskott och trygga 
vår framtid tills vi är fullskaliga medlemmar i RF 2024. Sammantaget har det resulterat i 
en budget med underskott för verksamheten på -1 570 tkr och över en två årsperiod gör 
vi ett resultat på 180 tkr. Täta uppföljningar och prioriteringar görs under verksamhetens 
gång av styrelse och förbundschef.

• Resultat 2022: 1 750 tkr

• Underskottsbudget 2023: -1 570 tkr

• Budgeterat resultat 2022-2023: 180 tkr



Prioriterat utvecklingsområde:
Utbildning – Kopplat till ”Spela", ”Stärka"

Begrepp Formulering

Prioriterat 
utvecklingsmål

Öka antalet utbildade organisations- och aktivitetsledare/tränare i 
föreningar. 

Motivering Fler och bättre utbildade ledare och tränare skapar goda utvecklingsmiljöer 
för spelare i föreningarna.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Vi ska särskilt satsa på att höja den grundläggande kunskapen hos tränare i 
föreningar, fortbilda befintliga tränare samt revidera nuvarande utbildning 
och samtidigt utveckla tränarutbildningens högre nivåer.

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Vi ska tillhandahålla Intro kurser för 100 st ledare/tränare
Vi ska genomföra minst 6 utbildningstillfällen, nuvarande Grundtränarutbildning
Vi ska genomföra minst 4 utbildningstillfällen hos föreningar, nuvarande 
Grundtränarutbildning
Vi ska genomföra minst 6 utbildningstillfällen i ny reviderad tränarutbildning steg 1
Vi ska genomföra minst ett tränarsymposium
Vi ska arbeta fram kommande steg i tränarutbildningen med önskad lansering 2024
Vi ska ta fram en spelarutvecklingsplan
Vi ska ta fram en plan för spelarutvecklingsaktiviteter



Prioriterat utvecklingsområde:
Tävling – kopplat till Spela, Stärka, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Öka antalet tävlingsspelare i sanktionerade tävlingar

Motivering En bredare tävlingsverksamhet gynnar föreningarna och stärker vår 
tävlingsnivå. Ökad spelarutveckling

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Vi ska särskilt uppmuntra till tävlingsspel genom fler spelformer. Det skall 
vara enkelt och roligt att tävla.

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Vi ska informera mer till föreningar och spelare samt uppdatera 
tävlingsbestämmelser för att göra det enklare
Skapa moderna tävlingsformer
Skapa förutsättningar för samverkan
Implementera seriespelet



Prioriterat utvecklingsområde:
Tävling – kopplat till Spela, Stärka, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Utveckla tävlingsverksamheten  genom ett nationellt seriespel

Motivering Vi vill förbättra möjligheterna för spelare att tävla i lagsammanhang 
för sin förening. Skapa en ny spelform för att aktivera lagspel

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Vi ska särskilt ta i beaktning föreningarnas, och spelarnas synpunkter.

Aktiviteter/åtgärder
för att nå målet

Tillsätta en arbetsgrupp
Sätta strukturen
Tillsätta en referensgrupp
Tidsplan:
Mars 2023 - sätta koncept nationellt seriespel
Augusti 2023 – start seriespel



Prioriterat utvecklingsområde:
Tävling – kopplat till Spela, Stärka, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Förbättra sanktionerade tävlingar samt att göra det enklare och 
tydligare för föreningar att arrangera tävlingar.

Motivering För att ge tävlingsledningen ökat stöd i föreningarna.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Förbättra Svenska Padelförbundets tävlingsbestämmelser så att det 
blir enklare och tydligare för föreningar att arrangera tävlingar.

Aktiviteter/åtgärder
för att nå målet

Vi ska revidera Tävlingsbestämmelserna



Prioriterat utvecklingsområde:
Tävling – kopplat till Spela, Stärka, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Öka kunskapen hos arrangörer så att alla sanktionerade tävlingar 
genomförs enligt tävlingsbestämmelserna.

Motivering Vi behöver förbättra utbildningsverksamheten för tävlingsledare i 
föreningar.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Vi ska särskilt satsa på onlineutbildningar för föreningarnas 
tävlingsansvariga.

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Vi ska skapa ett utbildningsmaterial som kan studeras digitalt och ha 
digitala träffar som säkerställer kunskap kring tävlingsarrangemang, 
bestämmelser och RankedIn.
2 öppna utbildningar under våren
2 öppna utbildningar under hösten
Regionsutbildningar för ansvariga i regionerna startar mars 2023.



Prioriterat utvecklingsområde:
Tävling – kopplat till Spela, Stärka, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Öka antalet domare i Sverige.

Motivering Mål och vision för domargruppen att under 2024 tillsätta domare på 
så många sanktionerade tävlingar det bara är möjligt.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Vi ska särskilt satsa på utbildningar för domare.

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Vi ska genomföra två Förbundsdomarkurser
Vi ska genomföra fyra stycken Föreningsdomarutbildningar



Prioriterat utvecklingsområde:
Landslag – Kopplat till Stärka, Spela, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Vi ska förbättra vår position internationellt
Vi ska förbättra våra resultat på mästerskapen

Motivering Viktigt för att stärka vår position internationellt och inom Svensk idrott

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Vi ska särskilt satsa på att stärka ledarstaben, genomföra fler läger och om möjligt 
föryngra laget (senior)

Aktiviteter/åtgärder   
för att nå målet

Genomföra läger med bra träning och utveckla lagsammahållningen
Bevaka tävlingar
Sätta och genomföra en kommunikationsplan till spelarna
Dialog med tränarna ute i föreningarna
Utöka tjänsterna för Förbundskaptenerna



Prioriterat utvecklingsområde:
Förening – Kopplat till Stärka och Samverka

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Stärka och förbättra relationen till föreningar.
Öka antalet föreningar och deras medlemmar

Motivering Vi har fått en väldigt stor ökning av antalet föreningar under en kort period. Vi 
måste stärka vår föreningsservice och stöd till föreningarna som nu finns hos oss.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Tydlig plan för samverkan med RF-SISU distrikten.
Vara mer tillgängliga för föreningar och anpassa vår kommunikation mot 
föreningars behov.

Aktiviteter/åtgärder   
för att nå målet

Skapa SF specifikt uppdrag för RF-SISU distrikten som utgår efter våra föreningars 
behov (samverkan föreningar med anläggningar).
Bjuda in SF-ansvariga på distrikten till kontinuerliga träffar med förbundet.
Utbilda och informera föreningar kring IdrottOnline, LOK-stödsrapportering-
generell föreningskunskap.
Stöttning i ansökningsprocessen till förbundet - tydliggöra på t ex hemsida
Förbättra vår föreningsservice. 
+30 föreningar i år, +16 000 medlemmar



Prioriterat utvecklingsområde:
Förening – Koppla till Stärka, Samverka

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Stärka och förbättra regionernas arbetssätt för att stötta föreningar lokalt

Motivering Stärka regionernas kompetens. Tydliggöra regionernas ansvar 
och successivt öka deras mandat inom olika verksamhetsområden

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Kompetensutveckla regionerna
Skapa samverkan lokalt
Tydliggöra roller och mandat

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Utbilda regionerna i våra digitala verktyg (Rankedin, IdrottOnline)
Sammankoppla regionerna med deras RF-SISU distrikt för en mer lokal 
förankring och närmare relation med föreningar
Se över arbetsdokumentet för regioner och revidera tillsammans med 
utbildning och tävling



Prioriterat utvecklingsområde:
Barn & Ungdom – Kopplat till Spela, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Skapa och utveckla trygga idrottsmiljöer för barnens bästa

Motivering Viktigt att vi skapar en god kultur och följer RF:s riktlinjer

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Det finns många styrdokument som vägleder oss, men vi behöver en 
sammanställning för Svensk Padel som guidar oss och tydliggör vad som är 
viktigt för Svensk Padel.

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Skapa en gemensam syn och förhållningssätt utifrån barnets bästa.
Ta fram och implementera Svensk Padels uppförandekod för föreningar, spelare, 
regioner, vårdnadshavare och se till att det blir ett levande dokument som 
används kontinuerligt
Utveckla tävlingsformer, tävlingsbestämmelser och utbildningar med barnets 
bästa i fokus.
Uppdatera tävlingsformer, tävlingsstruktur och tävlingsbestämmelser 
Uppdatera alla utbildningar



Prioriterat utvecklingsområde:
Barn & Ungdom – Kopplat till Spela, Segra

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Skapa och utveckla trygga idrottsmiljöer i föreningarna

Motivering För att skapa en miljö där alla får utvecklas utifrån sina 
förutsättningar, ingen blir utsatt för mobbing, trakasserier.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

För att nå målet behöver vi sprida kunskap bland alla och göra 
informationen lättillgänglig.

Aktiviteter/åtgärder 
för att nå målet

Sätta Trygg padel som koncept
Utbildningsinsatser i föreningarna
Identifiera normer.



Prioriterat utvecklingsområde:
Parapadel – Kopplat till Spela

Begrepp Formulering
Prioriterat 
utvecklingsmål

Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Motivering Viktigt att vår vision "padel för alla" stämmer överens med verkligheten.

Strategi/plan/
inriktning för att nå 
målet

Öka kompetens och medvetandet kring funktionsnedsättningar och 
tillgänglighet hos föreningar och regioner.

Aktiviteter/åtgärderf
ör att nå målet

Öka antal föreningar som bedriver parapadel – 10 st
Utbildning för föreningar och tränare.
Rekryteringsinsatser såsom SYIC
Kartläggning
Samverkan med andra SF samt Svensk parasport.
Bilda en arbetsgrupp (eventuellt 2024)
Öka antalet anläggningar som är tillgängliga
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