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Verksamhetsplan  
 

Verksamhetsplanen ska vara ett stöd i vårt arbete och leda oss vidare mot Svenska 

Gymnastikförbundets vision Rörelse Hela Livet (RF:s strategi 2025 och Svenska 

Gymnastikförbundets 2028). Varje kommitté och förening gör sin egen handlingsplan för att 

kunna bidra till att förverkliga de punkter som berör respektive verksamhetsområde.   

  

Gymnastikförbundet Uppsvenska har utifrån Svenska Gymnastikförbundets 

verksamhetsplan 2021-2022 identifierat viktiga fokusområden för Regionen som vi vill 

arbeta vidare med och utveckla:    

  

Uppsvenska Gymnastikförbundet ska under 2023–2024 arbeta med dessa fokus punkter.    

Under 2023-2024 ska uppsvenskas styrelse och personal utreda kansliets placering och 

kontor.  

 

Aktivt stöd till föreningsledningar  

Gymnastikförbundet ska:   

-Arbeta för att föreningarna får relevant utbildning. Inspiration och stöd för att bedriva sin 

verksamhet.  

-Hålla föreningarna uppdaterade kring gemensamma beslut och ställningstagande, samt 

informera om vilken hjälp som finns att hämta samt var.  

-  Vi ska arrangera mötesplatser, konvent och träffar med föreningar och utvalda målgrupper.  

-Främja samarbete med RF-SISU:s distriktsorganisation specifikt för utvecklingen av 

föreningsledningar genom materialet “Anvisningar för prestationsinriktade 

föreningsmiljöer”  

  

Gymnasten och den aktive i centrum  

Gymnastikförbundet Uppsvenska ska  

-Arbeta för att höja kompetensen föreningsledare/Ledare genom att nå ut med de nya 

ledarskapsutbildningarna och därmed Svensk Gymnastik ledarskapskultur  

-Tillsammans med föreningarna skapa attraktiva och trygga föreningsmiljöer och att arbeta 

med värdegrundsfrågor utifrån barnrättsperspektivet  

-Kommunicera ut barnkonventionen och göra ledare medvetna om dess innehåll  

  
  

Säkerställa välutbildade ledare   

Gymnastikförbundet uppsvenska ska  

-Säkerställa utbildningstillfällen för ledare/domare/organisationsledare  

-Fortsätta att genomföra utbildningar i Gävle, Uppsala, Falun/Borlänge, 

Hudiksvall/Söderhamn och Sigtuna men även vara flexibla för att genomföra utbildning där 

behov och underlag finns.   

-Fortsätta arbeta för ett gott samarbete med värdföreningar för att bibehålla god 
kvalité på varje utbildningstillfällen.       
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Kommunikation, påverkansarbete och media  

Gymnastikförbundet uppsvenska ska  

- Löpande arbeta med att nå ut med vår verksamhet  

-Fortsätta informera om vad som händer inom svensk gymnastik via nyhetsbrev och våra 

sociala medier, Facebook, instagram och webb.  

-Ta tillvara på möjligheten att anordna olika digitala mötesplatser för 

organisationsledare/ledare/kommittéer.  

 


