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Uppdraget från förbundsmötet
• Att ge förbundsstyrelsen mandat att slutföra arbetet med en strategisk 

plan för Lillsved efter samråd med Gymnastikförbundets regionala 
styrelser fatta beslut om förslag till strategisk plan.

• Att förbundsstyrelsen återkommer till förbundsmötet 2022 för att 
fastställa den strategiska planen och därmed en långsiktig inriktning för 
Lillsved.



Roller och ansvar 

Platschef och Rektor på Lillsveds gymnastik- och idrottsfolkhögskola

Operativ ledning utifrån fastslagen strategisk plan och verksamhetsövergripande styrning

Skolstyrelsen för Lillsveds gymnastik- och idrottsfolkhögskola

Strategisk plan och verksamhetsövergripande styrning utifrån huvudmannens riktlinjer

Gymnastikförbundet - huvudman för Lillsveds gymnastik- och idrottsfolkhögskola

Riktlinjer från huvudmannen
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Bärande principer
1. Utöver viljan att utveckla Lillsved, en tydlig vision och målsättning, är en förutsättning att 

GF tar ett aktivt ägandeskap och är en aktiv part i att bygga ett framtida Lillsved som 
ligger närmare Svensk Gymnastik. 

2. Utifrån den genomlysning av verksamheten som har genomförts ska en strategisk plan 
för Lillsved tas fram med ett utvecklingsfokus som utgår från GFs strategi 2028. 
Utvecklingsområdena ska sättas i relation till beslutade förnyelseresor för GF.

3. Den strategiska planen innebär att GF och Lillsved avsätter resurser och vid behov 
säkerställer expertkompetens för det fortsatta arbetet samt för att förändra operativa 
arbetsprocesser.

4. Lillsveds fastighetsbestånd ska utgöras av värdeskapande fastigheter.

5. Lillsveds folkhögskoleverksamhet ska innehålla såväl ett tydligare avtryck från GF som 
kurser utifrån medlemmarnas behov.







Tankar och funderingar till Pia; 0708-808425, pia.josephson@gymnastik.se



Till sist

• Gå gärna in i event-appan!
• Kom ihåg att återsamlas kl. 14.40 i din nästa workshop
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