
Verksamhetsplan 2023
Vårt syfte:
Bidra till glädje i rörelse hela livet

Vår vision: 
Vi är Göteborgs bästa gymnastikförening som erbjuder alla
gymnaster möjlighet att utvecklas på sin niva och utifrån sina
förutsättningar.



Övergripande och långsiktiga mål

Vi är en truppgymnastik-förening för
alla!
Vi ökar antalet aktiva gymnaster
Vi skapar gemenskap, trivsel och
föreningsanda på träning och tävling
Vi erbjuder gymnastik utifrån alla
utvecklings- modellens nivåer
Vi har starkt föreningsengagemang från
föräldrar

Gymnaster (träning och tävling)

Göteborgsgymnasterna är en bra
arbetsgivare för alla medarbetare; både
anställd personal och arvoderade
tränare
Vi har engagerade och kompetenta
medarbetare och erbjuder kontinuerlig
vidareutbildning
Vi har ett systematiskt
arbetsmiljöarbete som inkluderar alla
medarbetare
Vi har ett gott samarbete mellan
medarbetare

Medarbetare (personal och tränare)

Vi har tillgång till hallar som kan
utveckla våra gymnaster och tränare
Vi erbjuder gymnastik i hela östra
Göteborg
Vi har ett bra samarbete med skolorna
i vårt upptagningsområde för att skapa
bra förutsättningar i deras hallar
Vi har ett kansli som ger en god arbets-
miljö för personal och möjlighet för
alla medarbetare att ses för möten och
liknande

Lokaler/hallar

Vi har en stabil ekonomi
Vi har rimliga träningsavgifter för våra
gymnaster
Vi är en känd gymnastikförening i
Göteborg och en förebild för andra
föreningar
Varumärket Göteborgsgymnasterna är
attraktivt för samarbetspartners och
sponsorer
Vi arrangerar årligen en regionstävling

Ekonomi/marknad

Vi samverkar med verksamheter och
föreningar i vårt närområde
Vi erbjuder behovsprövad begränsning
av träningsavgiften
Vi har goda relationer och samverkan
med andra gymnastik-föreningar

Samverkan/samhällengagemang



Mål 2023

Vi har 1400 gymnaster
Vi har startat flera grupper på olika
nivåer
Vi erbjuder grupper som möter
gymnasternas utveckling, behov och
önskemål
Vi jobbar aktivit med kamratandan
gentemot andra grupper och mot andra
lag på tävlingar
Vi jobbar aktivt med skade-
förebyggande träning på alla nivåer

Gymnaster (träning och tävling)

Vi har ca 230 tränare
Vi har 4 anställda på kansliet
Vi lyfter våra tränare och vår
verksamhet i sociala medier varje vecka
Alla tränare/grupper får den stöttning
och uppföljning, som de behöver från
huvudtränare
Vi skapar möjligheter för ökad
samhörighet mellan tränare i föreningen
Tävlingsgrupper (blå nivå) ska ha minst
en tränare med Trupp B-licens per
grupp.
Tävlingsgrupper (röd nivå) ska ha minst
en tränare med Trupp C-licens per
grupp.
Tävlingsgrupper (lila nivå) ska ha minst
en tränare med Trupp D-licens per
grupp.
Gröna grupper ska ha minst en tränare
med Trupp A-licens.
Gula grupper ska ha minst en
basutbildad tränare
Vi har minst 6 domare inom föreningen

Medarbetare (personal och tränare)

Vi har barngrupper i flera hallar i
Lunden Kviberg, Gamlestaden och
Kortedala
Vi har barngrupper i Bergsjön och
Angered
Vi har en ny lokal för att lösa
kontorsplats till personal

Lokaler/hallar

Vi har tagit fram ett nytt sponsorpaket
och har minst 2 nya sponsorer
Vi har en plan för finansiering av en ny
hall
Vi har 1000 följare på Instagram, 500 på
Facebook och 200 medlemmar i vår
Facebookgrupp
Vi ökar kännedomen om vårt kansli och
öppettider

Ekonomi/marknad

Vi har utvecklat vår samverkan med RF
SISU
Vi har utvecklat vårt arbete i Kortedala.
Vi startar barngrupper i Bergsjön och
Angered (som är två av Göteborgs
särskilt utsatta områden)

Samverkan/samhällengagemang


