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LÖRDAG 7 OKTOBER 

11:30- Inregistrering till Gymnastikforum 

12:00-13:00 Lunch 

13:00-13:45 Stark ska bli starkare! 
Anna Iwarsson, Förbundsordförande Gymnastikförbundet och Johan Fyrberg, Generalsekreterare Gymnastikförbundet 

14:00-15:30 Valbara pass 

Gymnastik för och till alla - så här ska vi 
lyckas! 
• Hudiksvalls GF delar med sig av sitt 

arbete med att bredda sin verksamhet 
• Eija Österberg, ordförande 

uppvisningskommittén berättar om 
spännande saker som händer på 
uppvisningsområdet 

• Barnkommittén får oss att tänka till på 
vikten av allsidighet i unga år 

• Var med och diskutera viktiga 
framtidsfrågor för Svensk Gymnastik och 
hur vi blir mer inkluderande 

Ideell och professionell - så stärker 
vi ledarskapet i föreningen! 
• Ta del av värdefull kunskap och 

matnyttiga tips och råd gällande 
utvecklande ledarskap genom ideell 
och professionell kraft 

• Inspireras av hur Sigtuna Märsta GF 
medvetet arbetar med att stärka 
ledarskapet i föreningen 

• SISU berättar om viktiga aspekter 
att tänka på om ni funderar på att 
anställa i föreningen 

 

Din förening - ett viktigt varumärke inom 
Svensk Gymnastik! 
• Presentation om hur varumärket Svensk 

Gymnastik vuxit fram och den 
varumärkesöversyn som genomförts 

• Bli inspirerad av föreningsexempel från 
Alessia Bommarco i Lugi GF som genom 
att profilera sin förening i kommunen 
stärkt sin position i olika frågor 

• Diskutera hur aktiv 
föreningskommunikation bidrar till 
attraktionskraft för ledare och 
medlemmar 

Svensk Gymnastik - en aktiv 
samhällsaktör! 
• Riksidrottsförbundet genom Tina 

Sahlén  
• Få förståelse för varför Svensk 

Gymnastik behöver göra en 
förflyttning från samhällsaktör till att 
bli en aktiv sådan – vad är 
skillnaden och vilka är 
konsekvenserna? 

• Hör på en förening som aktivt gjort 
denna förflyttning och effekten av 
det 

• Diskutera hur den aktiva rollen är 
viktig för framtida samarbeten med 
bland annat skolan och tillgången 
till anläggningar 

15:30-16:00 Kaffe 
16:00-17:30 Leader of leaders LTAD-modellen och gymnastik - belöningssystem och incitamentsmodell för träningsverksamhet 

Helgens key note speaker är Dr. Dean Kriellaars, professor på University of Manitoba i Kanada. Han arbetar och forskar inom fysioterapi, rehabilitering och 
elitidrott. Dr. Kriellaars är en av världens mest anlitade föreläsare inom Physical Literacy. Han är en stor förespråkare för att alla ska kunna vara fysiskt 
aktiva hela livet. Dels för att prestera på högsta nivå och hålla sig fri från skador, men även för en bättre fysisk och psykisk hälsa livet ut (genomförs på 
engelska). 

17:30-18:00 Tid för ombyte 
18:00-19:00 Prova på och inspireras – välj mellan hopprep, uppvisningsinspiration eller grundmotorisk träning i praktiken 
19:30-01:00 Middag med efterföljande dans 
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SÖNDAG 8 OKTOBER 
07:00-08:30 Frukost 
09:00-10:30 Valbara pass 
En hall blir till – så här kan man göra! 
Tillsammans med representanter från 
Sölvesborgsgymnasterna, Anna Lindh, 
Allmänna arvsfonden, Cecilia Eriksson samt 
Uppsala kommun, Mikael Franzen, kommer ni 
som deltagare få:  
• konkreta tips från Allmänna Arvsfonden 

på hur föreningar kan söka bidrag 
• ta del av Sölvesborgsgymnasternas resa 

kring drömmen om en hall 
• höra Uppsala kommun berätta vad som 

varit viktigt för dem i arbetet med att 
bygga för Svensk Gymnastik 

• lära er mer om RFs distriktsorganisation 
kan vara ett stöd i ert arbete 

Svensk Gymnastiks 
utvecklingsmodell – ständig 
utveckling – detta är vårt nästa steg! 
• Presentation av förändringsförslag 

inför Förbundsmötet 2018 
• Tolka och definiera tillämpningar av 

de så viktiga nyckelfaktorerna; Vårda 
och utveckla ett brett utbud av 
gymnastik i olika former, Bestå av 
välmående föreningar samt 
Arbeta med kvalitetssäkrade 
strukturer 

• Bidra i vårt gemensamma arbete 
med att förtydliga och utveckla vår 
strategi genom utvecklingsmodellen 
med tillhörande nyckelfaktorer 

Hur jämställdhet och mångfald blir 
föreningens styrka! 
• Få en nulägesbeskrivning av hur Svensk 

Gymnastik ser ut gällande jämställdhet 
och mångfald 

• Utmanas i dina tankar och hur din 
förening eller din verksamhetsinriktning 
ser ut 

• Tillsammans med övriga deltagare 
komma fram med förslag på hur Svensk 
Gymnastik kan bli än mer inkluderande 

Utbildning - nyckeln till vår 
framgång! 
• Få en presentation av det nya 

utbildningssystemet som börjar 
införas 2018 

10:30-11:00 Kaffe 

11:00-13:00 Svensk Gymnastik – vår väg framåt 
Anna Iwarsson, Förbundsordförande Gymnastikförbundet, Johan Fyrberg, Generalsekreterare Gymnastikförbundet samt Anders Wahlström, 
Riksidrottsförbundet leder diskussionen med alla deltagare 

13:00 Lunch (för de som har beställt) 


