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Nya Vbg GIF Gymnastiken 

 

Utbildning/projektplan 

 

Vår målsättning 

Vi vill vara en attraktiv och betydelsefull förening som skapar förutsättningar för träning i 

olika former. ”Rörelse hela livet” är vårt motto. Träning hos oss ska vara kul, inspirerande, 

och utveckla de fysiska färdigheterna. Allt detta skapar trivsel och gemenskap, vilket är 

centrala värden i hela vår verksamhet. Vi eftersträvar en kontinuerlig kvalitetsökning som 

sker genom livlig kursverksamhet. Samverkan och god kamratanda bland våra ledare är 

viktiga faktorer för att skapa trygghet för våra medlemmar. 

 

”Ny” organisationspolicy 

 
• Med syfte att stödja ledare, styrelsemedlemmar, gymnaster och föräldrar 

• Godkänd och beslutad av styrelsen 28 februari 

• Information kring ny organisationspolicy 7 mars 2017  

• Information till föräldrar senast 31 mars 

• Utbildning i vårt nya policydokument samt värdegrundsarbete under juni månad. 

• Utbildning i grundläggande teknik inom gymnastik under augusti/september 

 

Vår nya organisationspolicy utgår från Svensk Gymnastik Vill 

 
• Glädje och gemenskap  

• Utgångspunkt i den enskilda 

utövarens utvecklingsnivå, 

förutsättningar och ambitionsnivå.  

• Vi är goda förebilder. Vi respekterar 

allas lika värde. Vi respekterar 

utövarnas personliga integritet.  

• Delaktighet  

• Säkerhet  

• Hälsa och välmående 

 

 

 

  



2018-01-19 

 
Varbergs GIF Gymnastikförening Hemsida www.gymnastik.varbergsgif.se 
Danska vägen 15 E-post gymnastik@varbergsgif.se 
432 51 Varberg Telefon 0340-148 48  2 

 

 

Vår verksamhet 
 

• En projektgrupp av ledare med erfarenhet i föreningen har tagit fram en ny 

gymnastik plan med plats för alla och utan kommitté indelning.  

• Projektgruppen har utbildat och informerat till alla ledare inom föreningen.   

• Samarbeten för ledare i olika nivåer har startats genom gemensamma träningstider 

och erfarenhetsutbyte. 

• Tio nya grupper för gymnaster som vill träna mer eller mindre har skapats hösten 

2017 och vi samtränar vilket utvecklar våra kunskaper inom gymnastik. 

• Många ledare har utbildats enligt gymnastikförbundets utbildningsstege. 

• Föreningen har startat upp SportAdmin för att förenkla medlemsregister, kösystem, 

informationsspridning och kontakt med medlemmar/föräldra.  

• En ny hemsida har tagits fram. 

• En ledarpolicy har tagits fram som beskriver vad som förväntas utav alla ledare. 

 

 

Värdegrundsarbete 

 
Vi kommer att använda oss utav Gymnastikförbundets utbildningsmaterial, Svensk 

Gymnastik Vill. Nedan finns utdrag ur vår organisationspolicy samt ledarpolicy. 

 
Nolltolerans 

• Tobak 

• Alkohol 

• Doping 

• Mobbing 

• Sexuella trakasserier 

 
Hemsidor och sociala medier 

• Huvudledarens ansvar 

• För barn under 18 år skall föräldrarna ha gett sitt medgivande 

• Inte lägga ut några personuppgifter  

• Inte lägga ut några foton utan godkännande  

• Ta bort eventuella felaktigheter och kontinuerligt uppdatera information  

• Information ska vara skriven på ett respektfullt sätt  

• Vid tendens av kränkande inslag direkt prata med berörda samt ta upp diskussion 

i helgrupp 

 

Våra nya framtagna dokument finns på vår hemsida: http://varbergsgif.sportadmin.se 

 

Organisationspolicy  

Ledarpolicy  
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Projektgrupp 

Projektgruppen har bestått utav fem erfarna ledare från föreningens tidigare 

kommittéer.  

Jeanette Jansson, jansson_jea@hotmail.com 

Elisabeth Thelne, elisabethstina@hotmail.com 

Maria Johanson, maria.gymnstik@varbergsgif.se 

Caroline Lindberg, caroline.gymnastik@varbergsgif.se 

Anna Eriksson, anna.gymnstik@varbergsgif.se 
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