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Godkendt oplæg til kommissorium til proces med Politisk program, 
vision og mission 
 
 
 
Baggrund 
Dansk Svømmeunions nuværende politiske program udløber med udgangen af 2016. 
Det nuværende politiske program: ”Svømning for alle” indeholder vores vision, værdier 
og omfatter følgende fem hovedområder: 

- Dansk Svømmeunion gør klar til fremtiden 
- Dansk Svømmeunion vil værne om og styrke mangfoldigheden i unionen 
- Dansk Svømmeunion vil have flere til at dyrke svømmeaktiviteter i klubberne 
- Dansk Svømmeunion vil udvikle frivilligheden i svømningen 
- Dansk Svømmeunion vil styrke sit samfundsmæssige ansvar 

 
Det vurderes, at vi er nået meget i mål – på nuværende tidspunkt, med det gældende 
politiske program. Og at der har været sat handling bag mange af ordene. Det har væ-
ret retningsgivende ikke mindst for administrationens arbejde i hverdagen.  
 
En svaghed ved det nuværende program er, at det ikke er forankret i klubberne. Det 
viste TSE rapporten med al tydelighed. Klubberne har svært ved at forholde sig til hel-
heden i Dansk Svømmeunion. De har nok at gøre med at få deres egen hverdag til at 
fungere. Mange af handlingerne i det nuværende politiske program har jo relateret sig til 
klubberne, så på den måde har de været involveret, men ikke kendt til den ”store plan”. 
 
I forbindelse med udfærdigelse af det nuværende program blev der skelet opad til DIFs 
politiske program, der så at sige fik en ”svømmificerings” gennemskrivning.   
Herefter havde vi det igennem nogle høringer inden det blev endeligt vedtaget af besty-
relsen. Herefter fremlagt på en generalforsamling. Der har løbende været givet en sta-
tus på bestyrelsesmøder samt i materialet, der udsendes i forbindelse med generalfor-
samlingen.      
 
En medlems- og interesseorganisation som Dansk Svømmeunion må nødvendigvis ha-
ve et politisk program i forhold til at håndtere udfordringerne fra medlemmernes side 
(TSE rapporten), fra DIFs side (DIFs politiske program), fra vores partneres side (DIF, 
TrygFonden, Team Danmark og vores sponsorer) samt fra det offentliges side (kommu-
ner og vores samfundsmæssige ansvar: Alle skal lære at svømme).   
 
Dette kommissorium tager udgangspunkt i, at vi skal kombinere førnævnte i et politisk 
program hvorfra vores strategier og handleplaner skal udspringe. 
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Formål 
Dette kommissoriums formål er, at ende op med et politisk program for 2017 til 2020, 
der blandt andet tager udgangspunkt i TSE rapporten, DIFs politiske program og Vision: 
25 – 50 – 75. I overvejelserne skal endvidere indgå: 

- Serviceeftersyn af nuværende mission, vision og værdier 
- Identificere fokusområder fra 2017 til 2020   
- Integrere strategiske pejlemærker for elitesvømning, åbent vand-svømning, liv-

redning og øvrige discipliner 
- Input fra Tværgående Forum og klubberne på regionale møder 

 
Begrænsninger 
Manglende økonomiske ressourcer til implementering af ønskede fokusområder. Fri-
hedsgrader for Dansk Svømmeunion i forhold til samarbejdspartnerne. DIF vil forvente, 
at vi bidrager til ”Bevæger Danmark”. Og de vil også binde økonomi i det. 

 
Endvidere skal bestyrelsen tage stilling til: er det Dansk Svømmeunions politiske pro-
gram eller er det bestyrelsens (ledelsens) politiske program jf. ovenstående om foran-
kring i klubberne? 

 
Organisering 
Det foreslås, at bestyrelsen er styregruppe og ejer af projektet. Det er bestyrelsen, der 
beslutter det politiske program og det er her de forskellige drøftelser tages med efterføl-
gende skrivearbejde.  
Administrationen planlægger en workshop i forbindelse med Tværgående Forum med 
overskriften: Input til det politiske program. Herefter gøres samme øvelse med klubber-
ne på regionale møder henover foråret.  
Det foreslås, at bestyrelsen giver en kort status på processen og beder om input på ge-
neralforsamlingen i maj og endeligt beslutter det politiske program i efteråret 2016.  
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