
ÅRETS FÖRENING 2020 

ÅRETS FÖRENING, NAMN: 

ÅRETS FÖRENING, MOTIVERING UTIFRÅN KRITERIERNA: 

1. verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell

2. uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar

3. har en välfungerande och jämställd föreningsledning

4. har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper

5. har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål

6. är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål

7. tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen

8. har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer

CHECKLISTA: 

 Kriterier uppfyllda 

 Bifogat föreningens verksamhetsplan/inriktning eller annat strategidokument 

 Bifogat föreningens verksamhetsberättelse eller resultat utifrån verksamhetsplan 

Nomineringarna skickas sedan in till mitt@gymnastik.se senast den 15 februari 2021. 
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ÅRETS LEDARE 2020 

ÅRETS LEDARE, NAMN 

ÅRETS LEDARE, ÅLDER 

ÅRETS LEDARE, ÅR SOM AKTIVITETSLEDARE/ORGANISATIONSLEDARE 

ÅRETS LEDARE, MOTIVERING UTIFRÅN KRITERIET: 

”är en förebild för Svensk Gymnastik” 

”skapar glädje och gemenskap” 

”har en förmåga att engagera andra” 

”förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande” 

”bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer” 

CHECKLISTA: 

  Kriterier uppfyllda 

  Nomineringen avser kategori Årets organisationsledare  

  Nomineringen avser kategori Årets aktivitetsledare

Nomineringarna skickas sedan in till mitt@gymnastik.se senast den 15 februari 2021. 
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ÅRETS FÖRENING 2020

ÅRETS FÖRENING, NAMN:





ÅRETS FÖRENING, MOTIVERING UTIFRÅN KRITERIERNA:

1. verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell

2. uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar

3. har en välfungerande och jämställd föreningsledning

4. har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper

5. har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål

6. är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål

7. tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen

8. har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer































CHECKLISTA:

     Kriterier uppfyllda

     Bifogat föreningens verksamhetsplan/inriktning eller annat strategidokument

     Bifogat föreningens verksamhetsberättelse eller resultat utifrån verksamhetsplan





Nomineringarna skickas sedan in till mitt@gymnastik.se senast den 15 mars 2021.
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