
 
 
Redovisning av ”större nytänkande utvecklingsprojekt” 2017 
 
Waxholms Gymnastikförening (WGF) är en ideell förening med begränsade resurser. De flesta som 
engagerar sig är operativa ledare och det är en utmaning att hitta personer som har möjlighet att 
ställa upp på sin fritid och arbeta med de strategiska och administrativa aktiviteterna som krävs för 
att tänka nytt och driva föreningen framåt. För att få resurser och handlingskraft att bygga för 
framtiden valde WGF att projektanställa en person på heltid i 6 månader, vilket förlängdes till heltid 
under 1 år. De 40 000 kronor föreningen erhållit från Idrottslyftet har varit ett välkommet bidrag till 
en del av den kostnaden. 
 
Genomförda aktiviteter 

1. Införa en ny föreningsstruktur 
2. Skapa manualer för arrangemang 
3. Instifta föreningstävlingen Waxholms Skärgårdscuper 
4. Operativt ledarskap 

 
 
1. Införa en ny föreningsstruktur 
Vi har skapat en struktur för våra träningsgrupper som följer Gymnastikförbundets upplägg ”Rörelse 
hela livet” och vi har arbetat med hur vår förening kan följa utvecklingsmodellen. Vi har inte alla 
pusselbitar idag men vi har en strävan att utvecklas och att kunna erbjuda ett så brett utbud som 
möjligt till våra aktiva. Vi har tagit fram en plan för långsiktiga strategier med början i den 
verksamhet vi bedriver idag. 
 
 
2. Skapa manualer för arrangemang 
Föreningen har varje år uppvisning och flera olika läger. För att inte börja från början och ”uppfinna 
hjulet” varje gång, har vi under projektet tagit fram en manual med handledning för de moment som 
är generiska. Materialet är till stor hjälp för de som arrangerar. Genom manualerna säkerställer vi 
också viss kontinuitet och kvalitet i genomförandet. 
 
 
3. Instifta föreningstävlingen Waxholms Skärgårdscuper 
Att anordna en tävling är ett utmärkt sätt att skapa bra sammanhållning i föreningen. Vår 
projektanställda resurs ledde en arbetsgrupp för tävlingsarrangemanget som genomfördes på hösten 
2017. Både externa och interna lag deltog. Även detta arrangemang dokumenterades för att 
underlätta vid framtida tävlingar. 
 
 
4. Operativt ledarskap på olika nivåer  
I projektanställningen ingick en operativ del. Det har varit en stor tillgång att ha en resurs som kan 
coacha på alla nivåer, dela sin erfarenhet med andra ledare och hålla internutbildning. Vi har därmed 
ökat föreningens kompetens inom både redskap och fristående. 
 
 



Externa inspirations-/informationskällor 
För att förankra den nya föreningsstrukturen anordnades informationsmöten med stöd av resurser 
från Svenska Gymnastikförbundet. I första skedet informerades ledare och styrelse och därefter hölls 
två stora möten för alla föräldrar. Detta blev mycket uppskattat och gav tydlig fakta och förståelse för 
vår strategi. 
 
Lärdomar 
Det är otroligt värdefullt att ta in externa krafter för att få synpunkter på föreningens verksamhet. 
Både för att identifiera områden med förbättringspotential och för att uppmärksamma det som 
fungerar bra och är en framgångsfaktor. WGF kommer att fortsätta jobba med externa resurser i den 
mån det finns ekonomisk möjlighet. 
 
Framgångsnycklar/rekommendationer 
Vi har varit beredda på att arbeta igenom våra förslag till föreningsutveckling ett flertal gånger. Det 
har inneburit att de flesta av aktiviteterna har gått igenom processen ”skapa, prova, utvärdera, 
ändra” flera varv innan vi varit nöjda. 

 
 
 
Fallgropar/risker och förslag på eliminering av dessa 
Det kräver viss talang för att dokumentera det man gör under själva pågåendet, formulera det så 
generiskt som möjligt utan att det blir otydligt och kontrollera att det blir begripligt för andra. Ibland 
kan det vara svårt att hinna med det sista steget, att se om det är glasklart för andra hur något skall 
göras. Vi har försökt att involvera arbetsgrupper vid de olika aktiviteterna, för att inte kunskapen 
skall cirkla kring en enda person utan att det är en grupp som bidrar till att kunskap dokumenteras. 
 
 
Mål 
Waxholms Gymnastikförening ville vid avslutat projekt ha en ny föreningsstruktur att implementera i 
verksamheten. Föreningen vill erbjuda en verksamhet för de allra yngsta barnen till våra äldsta 
grupper som täcker allt från breddgymnastik och öppen träning till tävling och uppvisning. Detta mål 
har uppnåtts och vi har nu ett kontinuerligt arbete med att underhålla och anpassa strukturen för att 
möta verkligheten.  
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