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4 – LEDARE, DOMARE, UPPDRAGSTAGARE OCH ANDRA FUNKTIONÄRER 

Målbild 
Föreningen ser sina ledare, domare och funktionärer som en framgångsfaktor för 
positiv utveckling av verksamhetenen och föreningen känner ett ansvar för 
tillvaratagande av barn och ungdomars perspektiv och inflytande.  
Föreningen säkerställer att alla ideella ledare, funktionärer och andra uppdragstagare 
samt anställda genomgår Intro Svensk Gymnastik vartannat år. 

Område Övergripande 
rekommendationer 

Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

4:1 Ledare - Föreningen har en plan för fortbildning av övriga uppdragstagare för att 
säkerställa ansvarstagande, kompetens och långsiktighet på en övergripande nivå.  

Anpassning av 
ledartillgång 

- anpassar storleken av
och kompetensen inom
olika ledarteam utifrån
gruppernas inriktning
och bedömda
säkerhetsbehov.

- tillser att mindre erfarna
ledare ges möjlighet till
stöd eller mentorskap av
mer erfarna ledare kring
exempelvis ledarskap,
metodik och/eller
teknik.

- anpassar storleken av
och kompetensen inom
olika ledarteam utifrån
gruppernas inriktning,
nivå, målsättning samt
bedömda
säkerhetsbehov i träning
och tävling för att
möjliggöra den bästa
utvecklingen för
gruppens individer och
gruppen som helhet.

- säkerställer att mindre
erfarna ledare ges
möjlighet till stöd eller
mentorskap av mer
erfarna ledare kring
exempelvis ledarskap,
metodik och/eller teknik.

 Utsedd ansvarig - ansvarig för
ledarrekrytering-
/ledarutbildning- och
ledarvårdsfrågor ser till
att det finns en
förteckning över
ledarnas
utbildningsnivåer och
utbildningsbehov.

- ansvarig person för
ledarrekrytering-
/ledarutbildning- och
ledarvårdsfrågor som ser
till att det finns en
förteckning över
ledarnas
utbildningsnivåer och
utbildningsbehov som
uppdateras årligen.
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Område Övergripande 

rekommendationer 
Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

Utbildning - ledare ges möjlighet till
den
utbildning/fortbildning
de behöver för sina
ansvarsuppgifter.

- säkerställer att ledare får
den
utbildning/fortbildning
de behöver för sina
ansvarsuppgifter.

Ledarvård - har en plan för ledarvård
och har återkommande
ledarträffar.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- fångar upp ledare i
enskilda möten vid
behov.

- genomför avstämningar
med ledare med god
framförhållning så att
ledare ges
förutsättningar att
involvera de aktiva i
beslut, samt ges
möjlighet att kunna
planera långsiktigt.

Jämlikhet - strävar mot att ha lika
många män som
kvinnor, likväl som äldre
och yngre ledare i
föreningen.

- har en plan för och
strävar mot att ha lika
många män som
kvinnor, likväl som äldre
och yngre ledare i
föreningen.

4:2 Domare Föreningen har en plan för fortbildning av domare för att säkerställa 
ansvarstagande, kompetens och långsiktighet på en övergripande nivå.  

Utbildning - har utbildade domare
för att möjliggöra
medverkan på
förenings-, regional eller
nationell nivå.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- bidrar till det nationella
behovet av domare i
syfte att nationella
tävlingar kan
genomföras, samt att
föreningen kan ha
möjlighet att vara
arrangör.
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Område Övergripande 

rekommendationer 
Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

Utbildningsplan - har en övergripande
utbildningsplan för egna
domare, vid behov.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- säkerställer
genomförandet av den
övergripande
utbildningsplanen för
egna domare.

Kunskapsspridning - uppmuntrar ett
samarbete mellan
föreningens domare
och ledare.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- tillvaratar kunskap från
föreningens domare
som i samråd med
tränare gör
bedömningar om
föreningens gymnaster
är redo att tävla på
anmäld nivå.

4:3 Övriga uppdragstagare - Föreningen har en plan för fortbildning av övriga 
uppdragstagare för att säkerställa ansvarstagande, kompetens och långsiktighet på en 
övergripande nivå.  

Introduktion - introducerar nya
uppdragstagare i
föreningens verksamhet
på bästa sätt.

Rekommendationen 
gäller även den 
prestationsinriktade 
föreningsmiljön. 

Utbildning - säkerställer att
uppdragstagare får
relevant utbildning för
sina uppdrag.

Rekommendationen 
gäller även den 
prestationsinriktade 
föreningsmiljön. 

Kunskapsspridning - skapar möjlighet till
kunskapsspridning inom
föreningen där goda
erfarenheter delas.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- tillhandahåller terminsvis
en eller flera
mötesplatser för
kunskapsspridning inom
föreningen där goda
erfarenheter delas.

4:4 Barn- och ungdomsansvarig - Förening har en utsedd ansvarig för att driva och 
tillvarata frågor relaterade till barnrättsperspektivet och därmed säkerställa en trygg 
gymnastikmiljö för barn och unga.  
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Område Övergripande 

rekommendationer 
Anvisning förening med 
prestationsinriktad verksamhet 

Uppdrag - möjliggör att
ungdomsinflytande
stimuleras och att barns
och ungas synpunkter
och idéer tas tillvara och
ges uppmärksamhet i
föreningsbeslut.

- sprider information om
bestämmelser kring
barn- och
ungdomsidrott till
föreningens medlemmar
samt dess föräldrar.

- tillser att föreningen
följer RF:s Anvisningar
för barn- och
ungdomsidrott.

- säkerställer att problem
kopplade till
uppförandekod,
värdegrund och avsteg
från RF:s
Anvisningar för
barn- och
ungdomsidrott hanteras
och följs upp.

Förutom den allmänna 
rekommendationen gäller även 
att föreningen: 

- säkerställer att
ungdomsinflytande
möjliggörs och
stimuleras och att barns
och ungas synpunkter
och idéer tas tillvara och
ges uppmärksamhet i
föreningsbeslut.

Ledare, domare, uppdragstagare och andra funktionärer 

Stöd och hjälp i arbetet: 
- Mer finns att läsa på respektive disciplins hemsida under rubriken regler. 
- Gymnastikförbundets utbildningsutbud 
- På hemsidan finner du mer information om Gymnastikförbundets utbildningskrav. 
- Gymnastikförbundets utbildning – Introduktion till svensk gymnastik. 
- Gymnastikförbundet  Riktlinjer för träning och tävling 
- Gymnastikförbundet - Anvisning barn- och ungdomsansvarig i förening 

Boktips: 
Du behövs som vuxen – en inspirerande bok för samtal med barn och unga 

Diskussionsfrågor till stöd för område 4: 

1. På vilket sätt har styrelsen god kontroll över de ansvarsområden som är
kopplade till uppdraget?

http://www.gymnastik.se/tavling/tavlingsinriktning/
https://www.gymnastik.se/Utbildning/
http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningochutbildningskrav/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/gymnastik/portal/pw/intro/
https://www.gymnastik.se/globalassets/svenska-gymnastikforbundet-gymnastikforbundet/dokument/styrande-dokument/gymnastikforbundet---riktlinjer-for-traning-och-tavling-2019-v2.pdf
https://www.adlibris.com/se/bok/du-behovs-som-vuxen-en-inspirerande-bok-for-dina-samtal-med-barn-och-unga-9789172059795?gclid=Cj0KCQjwmpb0BRCBARIsAG7y4zYfPE9DY-U9eMiDIuCojW4tAilsqyR_X3qFiGthN2xAdQajKBW01oAaAkelEALw_wcB
https://www.gymnastik.se/forforeningar/foreningsutveckling/foreningsmiljo/prestationsinriktadforeningsmiljo/DOKUMENTMALLAR4-LEDAREDOMAREOCHUPPDRAGSTAGARE
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2. På vilket sätt upplever ni att det finns en kultur av ansvarstagande och

respekt för varandras roller?
3. Hur säkerställer ni att respektive tränarteam har samlad kompetens kring:

- ledarskap
- teknik och metodik
- träningslära

4. På vilket sätt arbetar ni systematiskt med föreningskulturens betydelse inom
föreningen och träningsgruppen samt tränarnas roll i detta?

5. Diskutera igenom era uppbyggda metoder för en bra dialog mellan ledare,
gymnaster och föräldrar?

6. På vilket sätt fångar ni upp problem som uppstår i verksamheten?
7. På vilket sätt tillser ni att styrelse och organisationsledare utbildas och

kompetensutvecklas?




