
Gymnastikförbundet Syds
Verksamhetsplan 

2017/2018



Gymnastikförbundet Syds verksamhetsplan utgår från den verksamhetsplan som 
Gymnastikförbundet antagit för verksamhetsåren 2017-2018. Gymnastikförbundet 
Syd bidrar till och uppskattar att vi jobbar tillsammans som ett förbund. Verksamhets-
planen syftar ytterst till att nå Gymnastikförbundets målsättningar uppsatta i visions-
målen 2020. Vägen för att nå målen framgår av Svensk Gymnastik Vill.

Svensk Gymnastik ska:
1. Utgå från barnrättsperspektivet

2. Vårda och utveckla ett brett utbud av gymnastik i olika former

3. Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

4. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

5. Ta hänsyn till individuell utveckling

6. Träna smart

7. Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen

8. Bestå av välmående föreningar

9. Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

10. Ständigt utvecklas

Verksamhetsplanen syftar också till att synlig- och tydliggöra det löpande arbetet som bedrivs inom 
Gymnastikförbundet, framförallt kring arbetet med den de insatser som ges till föreningar, kommit-
téer och övriga personer med förtroendeuppdrag. Därmed skall planen också skapa en intern stolt-
het för vad vi inom Gymnastikförbundet bidrar till, samt synliggöra medlemskapets värde.

Övergripande inriktining:
Det kan konstateras att den positiva utvecklingen för Gymnastikförbundet fortsätter, exempelvis när 
det gäller tillväxt i antalet medlemmar. Detta uppnås bland annat genom att föreningarna breddar 
sitt utbud och skapar möjlighet för fler inom befintligt utbud. Utvecklingen visar på och stärker den 
strategiska inriktning som fastställts i Svensk Gymnastik Vill. Gymnastikförbundet Syds föreningar 
bidrar till denna positiva utveckling och tillväxt. Synen och mognaden kring hur mål och strategier 
ska tolkas sker stegvis och får lov att ta tid. Vi upplever att många föreningar tar in utvecklings-
modellen med tillhörande nyckelfaktorer på ett naturligt sätt i sin verksamhet, vilket känns oerhört 
positivt. Många föreningar arbetar också mer konsekvent med värdegruden och uppförandekoden 
både själva och i samarbete med oss i regionen och med SkåneIdrotten. På vägen framåt tas nu 
ytterligare delstrategier. Sedan tidigare finns delstrategier för tävlingsverksamheten och internatio-
nella frågor. Under kommande verksamhetsår skall bland annat ytterligare delstrategier utarbetas, 
exempelvis för verksamhet som syftar till gymnastik för ett aktivt liv/träningsgymnastik och barngym-
nastikens fortsatta utveckling.



Inriktning/Visionsmål 2020:

1. 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet. 

2. 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening. 

3. 2020 tränar minst 150 000 medlemmar inom Träna för aktivt liv, varav 100 000 i en certifierad 
Gymmix-förening och vi har 200 certifierade Gymmix-föreningar. 

4. Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS. 

5. 2020 är alla idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnas-
tikförbundets rekommendationer. 

6. 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialanläggningar för fören-
ingarnas verksamhet.

Efter verksamhetsåret 2016 är mål fyra och sex uppnådda. Förbundsstyrelsen kommer under 
2017 ta ett förtsa steg mot nästa strategiska plan, troligen mot år 2025. Detta blir ett led i förbere-
delserna mot förbundsmötet 2018.



Marknad och kommunikation:
Under 2017 kommer varumärket Svensk Gymnastik att lanseras och implementeras. 
Strategin för Gymnastikförbundet är att på lång sikt rensa i varumärkesfloran och fokusera på Svensk 
Gymnastik och Gymnastikförbundet. Det handlar om att tydliggöra och förenkla kommunikationen 
kring de verksamheter som vi har, inte ta bort fin och fungerande verksamhet i våra föreningar.
Under 2017 lanseras eäven n ny webbsida för Svensk Gymnastik och för oss som region.
Gymnastikförbundet Syd har cirka 60 personer med förtroende- och kommittéuppdrag. För att nå 
ut till våra medlemmar/Föreningar är dessa personer viktiga ambassadörer och av väldigt stor be-
tydese för Gymnastikförbundet Syds verksamhet. Kansliet har till uppgift att säkerställa kommuni-
kationen till och med dessa. 

Stöd och service:
I Gymnastikföbundet Syds verksamhet ingår att ge stöd och service till medlemsföreningarna. Detta 
sker på många olika plan via vårt kansli och våra kommittéer. Vi jobbar för att erbjuda alla oavsett 
inriktning utbildningar, läger, inspirationsutbildningar, konvent, regionala tävlingar, internationellt/
landslagsstöd, utvecklings- och värdegrundsprojekt samt stöd och rådgivning. Gymnastikförbundet 
Syd Styrelse, arbetsutskott AU-Lingvallen och kansliet arbetar för att Lingvallen som anläggning 
hela tiden utvecklas och skapar den fantastiska mötesplats för våra föreningar inte bara i Syd utan 
för hela landet.  Utveckling inte enbart som anläggning utan tillsammans med våra kommittéer ska 
vi också se till att skapa många möjligheter för olika evenemang där vi möts på olika sätt och inom 
olika områden för att på så sätt hjälpa föreningarna att utvecklas. 

 

Förvaltning:
Gymnastikförbundet Syd ska upprätthålla ekonomisk och intern förvaltning, vilka redovisas årligen 
genom i huvudsak prognos och budgetarbete. Under de senaste åren har omsättningen ökat mar-
varje år. Med tanke på tillbyggnaden av den nya hallen krävs nu en ökad verksamhet och beman-
ning av anläggningen för att fortsätta denna fina trend. Verksamhetsplanen med dess arbetsplan 
strävar efter att tillgodagöra och skapa förutsättningar för detta.

Särskilda insatser inom beslutade fokusområden
Arbetet med att införa Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer fortsät-
ter även under denna verksamhetsperiod. I syfte att stärka utvecklingskraften inom Svensk Gym-
nastik beslutade förbundsmötet 2016 att fem fokusområden särskilt behöver prioriteras ur ett ut-
vecklingsperspektiv. Gymnastikförbundet Syd kommer på olika sätt att driva projekt inom de fem 
områdena, men med fokus på punkt 1, 2, 5 och med ett eget till med en punkt 6. Punkt 3 och 4 är 
framförallt Gymnastikförbundet centralt som arbetar med men såklart strävar vi alltid efter att vara 
en del i processen och framförallt bidra med information till våra medlemsföreningar i Syd.



1. Förstärk tillgången till anläggningar och attrahera fler ledare
Nyckelfaktorer: brett utbud, utgår från barnrättsperspektivet, kvalitetssäkrade strukturer, välutbildade ledare.
Många föreningar rapporterar att de vill utöka sin verksamhet. Utmaningen är ofta tillgång till an-
läggning och ledare. Därför behöver tillgång till anläggningar och insatser för att stärka det ideella 
ledarskapet fortsatt vara i fokus inom Svensk Gymnastik för att kunna möta efterfrågan och utveckla 
vår verksamhet, inte minst för att säkerställa föreningstillhörighetens attraktionskraft.

2. Fler stannar kvar, hittar till och kommer tillbaka till gymnastiken
Nyckelfaktorer; framgångsrika föreningar, brett utbud, barnrättsperspektivet, ständig utveckling, utövarnas 
egen drivkraft, samt välutbildade ledare
Svensk Gymnastik verkar för inkludering och ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett ålder, 
kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Detta kräver att medlemsföreningarna är beredda att 
pröva och erbjuda nya former för träning vilket påverkar arbetet med strukturen i föreningen. En 
utmaning för föreningarna är att kunna nå och erbjuda verksamhet till dem som vill börja träna efter 
10-12 års ålder eller som vuxna.

3. Revidera utbildningssystemet
Nyckelfaktorer; samtliga nyckelfaktorer
Utvecklingsmodellen och uppförandekoden ska vara en naturlig plattform för hela utbildningssys-
temet inom Svensk Gymnastik. Här har utbildarna en viktig roll. Ett reviderat utbildningssystem ska 
under perioden, utifrån genomförd kartläggning och analys, fastställas, införas och kommuniceras.

4. Långsiktiga och hållbara landslag
Nyckelfaktorer; samtliga nyckelfaktorer
Gymnastikförbundet ansvarar för och driver landslagsverksamheten.

5. Mer tid till gymnastiken
Nyckelfaktorer; framgångsrika föreningar, kvalitetssäkrade strukturer, ständig utveckling samt välutbildade 
ledare
För att medlemsföreningarna ska kunna ägna mer tid åt gymnastik och mindre tid till administration 
ska nya digitala lösningar prövas och införas. En effektivisering av Gymnastikförbundets administra-
tion för Svensk Gymnastik ska även ske. Under perioden kommer ett antal specifika insatser att ske;

6. Regionala projekt
Nyckelfaktorer; samtliga nyckelfaktorer
Med fokus på en förbättrad kommunikation mellan styrelse, kommittéer och våra föreningar i Syd 
fortsätter vi med projekt som bidrar till detta. Vi jobbar med Värdegrund, Gymnastikmodellen, Nyck-
elfaktorerna och Uppförandekoden i nära samarbete med SkåneIdrotten. 
Gymnastikförbundet Syd står som värd för Förbundsmötet 2018 och vi alla tillsammans i regionen 
kommer att arbeta för att skapa de bästa förutsättningar för detta och bidra till en trevlig mötespunkt.

Som ett tillägg till Verksamhetsplanen arbetar Styrelsens arbetsutskott AU-Gymnastik och kansliet 
med en arbetsplan med projekt/ansvariga och tidsplan för de ovanstående fokusområdena. Denna 
plan följs upp och kompletteras efter hand under 2017/2018.


