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Regionsförbundsstyrelsen har

identifierat sex områden som är av stor

vikt för regionen att arbeta med

kommande två år.

 

Under respektive område finns en

förklarande text samt punkter tagna

från Svenska Gymnastikförbundets

verksamhetsinriktning. 
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UNGDOMSSATSNING 
Det är en stor utmaning för de flesta av våra föreningar att

många ungdomar försvinner från vår verksamhet, både som

tränare och aktiva. Gymnastikrörelsen har inte lyckats förstå

hur vi ska kunna möta dessa ungdomar och deras behov i

våra verksamheter. Därför behöver vi öka ungdomars

inflytande och påverkan. Det behöver tas fram arbetssätt och

strukturer för hur vi kan stötta föreningarna i arbetet med att

såväl behålla som tillvarata ungdomar och deras kompetenser.

POJKSATSNING
I dagsläget är det få pojkar som utövar gymnastik i vår region.

Vi vill bidra till att skapa en känsla av sammanhang och

gemenskap för pojkarna och kunna stötta med att skapa

samverkan mellan föreningarna. Detta för att kunna öka

antalet pojkar i våra föreningar och lyfta fram goda förebilder.

LEDARSKAP I FÖRENING
I en organisation med många ledare är det svårt att se alla ledare

och säkerställa att alla känner samhörighet och gemenskap.

Många av våra ledare kommer inte från gymnastiksfären och har

således inte kunskap om gymnastiken sedan innan. För våra

ungdomsledare är det ofta första jobbet. Det är därför extra

viktigt att se till att vi har ett inkluderande sätt för att de ska

känna sig välkomna. Vi vill främja till ett gott och sunt ledarskap i

våra föreningar och bidra till att ledarna känner sig trygga i sin

roll. 

Förutom ovanstående områden är utbildning fortsatt en av de

viktigaste uppgifterna för regionen där vi löpande säkerställer

att vi erbjuder de utbildningar som behövs och efterfrågas

från regionens föreningar. 
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HALLAR 
Det är brist på både hallar och halltider i regionen, samtidigt

som föreningarna har långa köer med barn som vill börja på

gymnastik. För att kunna utöka vår verksamhet och

möjliggöra att fler får utöva gymnastik behöver vi både fler

hallar och öka samverkan mellan föreningar och skolor

eftersom behovet av halltider är större än utbudet. Genom att

öka samverkan ser vi en stor potential i att få mer tillgång till

befintliga hallar och deras utrustning. Vi vill även komma in

tidigt i planeringen av nya områden för att få en chans att

påverka när skolor och dess gymnastikhallar byggs.

PARAGYMNASTIK 
Gymnastiken är en folkrörelse. Vi vill att alla som vill testa på

gymnastik ska kunna göra det utifrån sina egna individuella

förutsättningar. De flesta verksamheter kan med vilja och rätt

kompetens anpassas för att inkludera personer med någon

form av funktionsnedsättning. Därför vill vi som region

inspirera, stötta och synliggöra våra föreningar i det fortsatta

arbetet med att skapa en mer tillgänglig gymnastikverksamhet

för alla. 

SAMVERKAN
Gymnastikrörelsen har de senaste decennierna växt genom

nya discipliner och gymnaster. Detta innebär nya utmaningar

för föreningarna där nätverk och mötesplatser tar en större

plats i verksamheten. Att dra lärdomar från varandra och

skapa synergieffekter mellan discipliner, föreningar och andra

idrotter är det som får oss att ständigt utvecklas och nå nya

mål. Men detta kräver också en del i form av prioritering och

tid från föreningarna. Vi behöver stötta upp och bidra till

nätverksbyggande och visa på vinsterna med denna typ av

samverkan. Vi tror att det är ett viktigt verktyg för att skapa

en mer hållbar och utvecklande gymnastikrörelse. 
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