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Gymnastikförbundets organisation 

 

Utifrån Gymnastikförbundets omorganisation har vi en rad följdfrågor:  

 

Vi saknar fortfarande uppföljning från Arlanda Stad januari 2015 med Pia Josephson – som nu igen är 

högaktuella; vi saknar uppföljning på det som då påtalades som mycket viktigt från Gymnastikförbundet och vi 

har inte heller fått återkoppling på arbetssätt enligt våra önskemål.  

 

Vem gör och säkerställer nedanstående nu?  

 
Kommittén inom trampolin ska: 

 Skapa en 2-års utvecklings- och tillväxtplan som årligen revidera och följs upp.  

Denna 2-årsplan ska konkretiseras genom:  

 Aktivitetsplan för kommitténs arbete det kommande året 

 

Aktivitetsplanen ska beskriva hur arbetet ska genomföras med: 

 Icke tävlingsinriktade insatser för disciplinen i syfte att attrahera och behålla så många som möjligt 

 Säkerställa genomförandet av nationella tävlingar inklusive utvecklingsaktiviteter av tävlingssystemet och 

strukturer 

 Disciplinspecifika utbildningar (teknik och domare) 

+ FK, region och ambassadörer 
  

Utöver detta skall trampolintekniska kommittén: 

- Upprätta arbetsplan (fokus på verksamhetsplan och utvecklingsmodell)  

- Ansvara för verksamhetsutveckling enligt Utvecklingsplan Tävling 

- Ansvara för tekniska frågor 

- Ansvara för domarfrågor 

- Ansvara för utbildningsfrågor i samråd med utbildningsenheten (diskussion kring licensering, information om 

kommande revideringar och samverkan kring högre stegutbildningar) 

- Säkerställa väl fungerande diskussions- och informationsflöde med föreningar verksamma inom trampolin  

 

Idrottskonsulenten skall ta fram underlag för kommittén att besluta/fastställa:  

- Ansvara för Tävlingsbestämmelser, Tekniskt Reglemente, Arrangörsreglemente 

- Ansvara för fördelning av riksarrangemang  

- Ansvara för internationella frågor i samråd med förbundskapten och FIG-domare kategori 1 

- Förvalta disciplinens kravprofil  

- Samverkan med andra discipliner inom Gymnastikförbundet  

- Upprätta budget 

 

Vad vi önskar för kommitté: En utbildare, en internationell domare, en tidigare aktiv inom de två senaste cyklerna, en 

ledamot inriktad på utveckling av nya ledare, en ledamot inriktad på utvecklingsmodellen med intresse för ’träna för aktivt 

liv’  

 

Idrottskonsulent och förbundskapten ingår som resurs i kommittén 

 

Kontinuerlig mailkontakt – med deadlines 

Skypemöten månadsvis + fysiska möten varje kvartal (minst tre fysiska möten/år; åtminstone en hel arbetsdag) 

 

Kommittétillsättning 

Ordförande två år 

Två ledamöter ett år 

Två ledamöter två år 

= Hela tiden ha någon med dig från historiken, byt inte alla samtidigt 

 



Ansvara för fördelning av riksarrangemang – hur är det vid gemensamma SM – om vi inte vill då? 

 

Kan vi ta hela rektangeln? Vi ”äger inte” trampolin… 

Powertumbling?  

 

Har det här ramlat mellan stolarna?  

 

 Inga resultat finns på hemsidan för 2016! Bör ske länkning (”automatiskt”).  

 Arrangörsansökningar för HT16 – har de inkommit för Svenska Cupen 2, 3 och 4  

– och är de godkända/återkopplade till arrangören? 

 Arrangörsavgift Svenska Cupen 1; UVGK Cup gick 12-13 mars men avgiften är ännu inte 

fakturerad, förra året kom fakturan i november/december – här behövs struktur. Troligtvis är då 

inte USM/JSM eller SM heller fakturerat – och då ligger vi helt fel på vår sekretariatsavgift.  

 Förstudie EM 2020 skulle göras via utvecklingsavdelningen – status?  

 

+ Från kommitténs to do för idrottskonsulenten att göra (IK): 

 

 
 

Dessutom behöver vi grunddokumentet – som inte är låst – för startkort (i vår Dropbox)  

så vi kan ändra ett fel i layouten.  

 

Organisationsfrågor: 

 

 Vem ansvarar för fliken Trampolin på gymnastik.se? Vem ser till att vi får en nyhet efter varje 

tävling? Vem ser till att resultaten uppdateras direkt efter tävling? Svenska Cupen-totalen efter 

varje deltävling? Vem ser till att vi har andra nyheter/artiklar som inte är kopplade till tävling?  

 Hur kan vi räkna med konsulentstöd, löpande arbete och utvecklingsarbete?  

Vi behöver få in anmälningarna från vårt eget system in i Sporttec – kan Anna G göra denna 

handpåläggning? (Behöver logga in från ett admininlogg via Robert Paulson.)  

Brådskande inför Svenska Cupen 2.  

 

 


