
Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan för 2013 

 
För all verksamhet är Vision 2020 riktmärket. Vi skall öka antalet deltagare respektive 

föreningar i alla kategorier bl.a. genom att öka kontakten med föreningarna. Vi skall vara bra, 

bättre eller bäst inom all gymnastik och bevaka byggandet av lokaler för gymnastik. 

Utredningen om träningsvillkor för gymnaster måste tas på största allvar. Arbeta med att 

försäkra oss om att alla föreningar och tränare arbetar efter Svenska Gymnastikförbundets 

riktlinjer och barnkonventionen. Arbetet kommer ett ske i samarbete med SISU 

Idrottsutbildarna. 

 

Gymnastiken Vill 2013-2014 för Gymnastikförbundet Norr kommer att mer precis tydliggöra 

våra planer. 

 

Ekonomi: Arbetet med att stärka vår ekonomi skall genomsyra all vår verksamhet. Kurserna, 

vår största inkomstkälla, kommer att följas upp vid varje styrelsemöte i samband med den 

ekonomiska genomgången. Inriktningen är att stärka ekonomin inför kommande år. 

Sponsorer till olika evenemang är önskvärt. 

 

Artistisk Gymnastik (AG): Verifiera värdegrunden och alla riktlinjer för träning av 

gymnasterna. Delta på kurser i kost och träningslära. Bevaka och följa upp regeländringar, 

delta i lokala och regionala tävlingar, samt Barentskampen. Arrangera läger med inbjudna 

tränare för att inspirera regionens gymnaster och tränare. Utbilda f.d. gymnaster för att ha 

kvar dem som ledare i föreningen, samt domarutbilda föräldrar och ledare för att öka antalet 

tävlingsgymnaster i regionen. 

 

Barn & Ungdom (B/U): Bamsegympa i olika former och Gympa-Kidz skall erbjudas och locka 

fler ledare och gymnaster. Kontakt skall tas med större orter där ingen aktivitet finns, t.ex. 

Piteå och Skellefteå, genom att erbjuda prova- på aktiviteter och information. 

Ungdomsansvarig skall sätta fokus på ungdomar över 13 år bl.a. genom Parkour och 

liknande kurser. Kurser/träffar för enbart killar skall arrangeras. 

 

Gymmix: Synliggöra Gymmix. Arbeta för att de små föreningarna med långa avstånd till 

andra orter tillsammans kan certifieras. Kontinuerlig kontakt med föreningarna genom 

Facebook, hemsida, mejl och telefon. Arrangera kurser i båda länen, kust och inland. 

Gruppträningskonvent skall arrangeras den 24-25 augusti i år i Luleå tillsammans med 

Korpen Luleå. 

 

Trupp: Arbeta fram en handlingsplan med ledorden inspiration, utbildning, erfarenhet och 

gemenskap. Locka tidigare gymnaster tillbaka till gympan. Delta i ungdomsrådet, arbeta med 

inspirationsdagar och bredda kontaktnätet. Arbeta med att forma ett Norrlandslag. Delta i 

kurser i kost och träningslära. 

 

Kansli: Toppa samarbetet med kommittéerna, t.ex. genom digitala medier. Föreningsbesök, 

föreningskontakter, dokumentera, förenkla informationen, arrangera kurser m.m. för att 

underlätta arbetet för föreningarna. Arrangera udda kurser vid behov, ofta i samarbete med 

föreningar. Förbereda Kick-off för arbetet med Vision 2020. Möjliggöra en gemensam 

studieresa med tema Vision 2020. Implementera Arbetsordningen till fullo.  



 

Styrelsen: Arbeta med Vision 2020 och utredningen av träningsvillkoren för elittränande 

gymnaster. Arbeta med att ekonomin stärks. Verka för att utveckla och underlätta kontakten 

mellan GF Norr och föreningarna. Ta tillvara ny teknik. Vara representerade i Västerbottens 

Idrottsförbund och SISUIdrottsutbildarnas årsmöte och SDF- konferens och vid liknande 

träffar i Norrbotten. Tillsammans med idrottsförbunden ha kontakt med kommunerna, 

speciellt i fråga vid byggandet av gymnastiklokaler. 

 

Träffen med Gymnastikförbundet Mitt och Uppsvenska har begränsats till att personer från 

respektive kommitté träffats på centrala träffar. Ansvaret för träffens genomförande har 

Gymnastikförbundet Mitt. 

 

Kursplaneringen är utskickad och finns på hemsidan. 

 

 

Styrelsen 

 


