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Område – 7 
ANDRA FÖRENINGAR - MILJÖER 
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7 – ANDRA FÖRENINGAR/ NÄTVERK 

Målbild 
Föreningen ser värdet av att samverka med andra föreningar (både inom och utanför 
det egna förbundet) och organisationer på flera olika nivåer kring utveckling av både 
den egna verksamheten och Svensk Gymnastik.  

Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad 
verksamhet 

Andra föreningar/ nätverk - Föreningens ledare ser andra ledare som resurser för 
gemensam utveckling och tänker hellre ”team” än ”individuell prestation” i syfte att fler 
kan få bättre förutsättningar. Detta gäller oavsett om man tränar gymnaster i individuell 
disciplin eller är ensam i sin roll. 

Samverkan med andra 
föreningar i närområdet 
och/ eller egen disciplin 

- verkar för
gemensamma
aktiviteter såsom
träningar, läger,
tävlingar, exempelvis
utbyte av
tränarkompetens och
mentorskap. Andra
områden kan vara
samordningsvinster
kring administration
eller ekonomisk
redovisning eller att
göra gemensam sak
kring kommunalt
påverkansarbete.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller 
även att föreningen: 

- i de fall en gymnast
inte kan erbjudas
tillräckliga
förutsättningar inom
träningsmiljön ska
föreningen aktivt
verka för samverkan
med en förening som
kan ge dessa
förutsättningar.

Forum för utveckling 
och samverkan 
regionalt/ nationellt  

- vid möjlighet medverka
vid mötesplatser
exempelvis
förbundsmötet och
gymnastikforum.

- medverkar vid
förbundsmötet samt
gymnastikforum.

- medverkar vid
utvecklingsdagar/
träffar med specifikt
fokus kring
prestationsinriktad
föreningsmiljö,
exempelvis
Utvecklingshelg för
förening med
elitverksamhet

- medverkar vid
mötesplatser som
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Område Övergripande 

rekommendationer 
Anvisning förening med 
prestationsinriktad 
verksamhet 

fokuserar på 
föreningsledning. 

Aktivt deltagande i 
utveckling av Svensk 
Gymnastik 

- uppmuntrar till att
svara på enkäter,
förfrågningar mm från
förbund, region och
kommitté som avser
att utveckla
verksamheten.

- är insatt i och följer
aktuella riktlinjer och
rekommendationer
från
Gymnastikförbundet.

- tar del av respektive
disciplins kravprofil.

- är insatt och delaktig i
skapandet av en
nationell samsyn kring
uppbyggnadsträning,
tävlingssystem samt
syn på
ledarkompetens och
erfarenhet.

- verkar för att aktivt
svara på enkäter,
förfrågningar mm från
förbund, region och
kommitté som avser
att utveckla
verksamheten.

Andra föreningar/ nätverk 

Stöd och hjälp i arbetet: 
- Gymnastikförbundets hemsida - Mötesplatser 
- Kontakter till GF kommittéer och regioner 
- Kontaktuppgifter till lokala RF-SISU Distrikt för stöd i process kring 

utvecklingsarbete 
- Kontakter med lokala kommunen – söks via varje kommuns egen hemsida 

Diskussionsfrågor till stöd för område 7: 
1. Diskutera om det finns utvecklingsmöjligheter när det handlar om att öka

öppenheten och prestigelösheten mellan tränarna i er miljö och i andra föreningar/
miljöer?

2. På vilket sätt ges det möjligheter för er tränargrupp och era gymnaster att möta
andra tränare från såväl gymnastiken som andra idrotter?

http://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/motesplatser/
http://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/Omoss/kommitteer/
http://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/Omoss/Regioner/
https://www.rfsisu.se/
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3. På vilket sätt deltar föreningen på ett konstruktivt sätt i gymnastikens gemensamma 

utvecklingsarbete för att föra Svensk Gymnastik framåt mot gemensamma mål? 
4. På vilket sätt arbetar föreningen aktivt med att finna olika former av 

samarbetsvinster mellan föreningar inom såväl gymnastiken som andra idrotter? 

 


