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Verksamhetsplan		
GF Vasa Gymnastik  
Verksamhetsåret 2017-07-01 – 2018-06-30 

 

Inledning	
GF Vasa Gymnastik är idag en etablerad gymnastikförening i Stockholm som bedriver sin 
verksamhet i Vasastan och Östermalm.  Föreningen är ca 4 år gammal och bedriver 
verksamhet inom truppgymnastik.  

Idag består föreningen av 5 st grupper med barn mellan 6 och 12 år. Både flickor och pojkar 
är välkomna till våra grupper som idag består av lite fler än 100 gymnaster. Vid sidan av 
huvudverksamheten finns också en grupp med vuxengymnastik, dels för att engagera fler 
föräldrar i föreningen, dels för att utvidga begreppet rörelseglädje som kan sträcka sig genom 
hela livet.  

Värdegrunds- och trygghetsarbete är föreningens grundpelare och värdeorden i GF Vasa 
Gymnastik är; gemenskap, samarbete, engagemang, delaktighet och trygghet. Dessa ord ska 
genomsyra hela föreningen, allt från styrelsen och tränare till deltagare och vårdnadshavare. 
Utöver nedan satta verksamhetsmål arbetar föreningen med att vidareutveckla rutiner kring 
exempelvis mötesstrukturer, tävlingsverksamhet, lägerverksamhet samt utbildning för att 
fortsätta att utveckla värdegrundsarbetet i GF Vasa Gymnastik.  

Ledning	och	samordning		
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. De arbetar ständigt med 
föreningens utveckling av exempelvis trygghetsarbetet, utvecklar föreningen utifrån 
utvärderingar, samordnar med tränare och grupper m.m.  

Då Vasa Gymnastik inte har någon kanslist innefattar styrelsens arbete även mycket 
administrativt arbete. Föreningen arbetar ständigt med att utveckla effektiva rutiner både för 
det administrativa arbetet och för styrelsearbetet. 
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Mål	för	verksamhetsåret	
Del 1: Utveckla och fastställa en föreningsstruktur som passar för just GF Vasa 
Gymnastik. Föreningen behöver arbeta internt i styrelsen med verksamhetsutveckling på ett 
mer övergripande plan. GF Vasa Gymnastik växer i stadig takt vilket gör att styrelsen måste 
hitta ramar och strukturer som passar för en nytänkande och växande förening.  

Planerade aktiviteter för att nå delmål 1: 

• Bjuda in en ekonomisk rådgivare för att på bästa sätt kunna planera för en långsiktig 
och hållbar budget. 

• Fastställa påbörjad uppdaterad verksamhetsstruktur samt årscykel och tydliggöra den 
för föreningens medlemmar. 

• Bjuda in en extern person som utbildar styrelsen i aktivt värdegrundsarbete 
• Arbeta vidare med styrkortet för vision 2020 och fastställa kortets struktur.  

Del 2: I slutet av verksamhetsåret 2017/2018 ska; minst 80 % av föreningens alla 
tränare över 16 år som gått Baskursen och minst 50 % av tränarna över 16 år ha den 
trampettlicens som krävs utifrån gymnasternas kunskapsnivå. GF Vasa Gymnastik 
strävar efter kvalitet och säkerhet på träningen och att våra gymnaster utvecklas. Vi satsar 
därför på att utbilda våra tränare i så hög utsträckning som möjligt. Att ha fler utbildade 
tränare per grupp skapar även en bättre trygghet i hela tränarteamet.  

Planerade aktiviteter för att uppnå delmål 2: 

• Informera tränare som föreningens utbildnings mål. 
• Inventera tränarkunskaper i termer av utbildning och matcha det med gruppers behov. 
• Utveckla rutiner för anmälan till utbildningar. 

Del 3: Arbeta mer aktivt med delaktighet, både gentemot gymnaster och tränare. Genom 
att skapa bättre förutsättningar för delaktighet i föreningen tror vi att fler trivs i GF Vasa 
Gymnastik och då även stannar längre. Det är allmänt känt inom gymnastiken att föreningar 
ofta tappar medlemmar när gymnasterna kommer upp i tonårsåldern. Vår hypotes handlar om 
att hitta strukturer för delaktighet för både gymnaster och tränare och därigenom skapa en 
trivsam föreningskultur som får fler att stanna längre.  

Planerade aktiviteter för att uppnå delmål 3: 

• Starta ett gymnastråd. 
• Utvärdera och vidareutveckla lärlingsprogrammet.  
• Utveckla gymnastutvärderingarna för respektive grupp, för att utvärdera och 

återkoppla med gymnasterna.  
• Göra minst en tränarutvärdering under året och även återkoppla resultatet, tillsammans 

med åtgärder tillbaka till tränarna. 
• Stärka kontaktansvarigas samarbete och arbete med verksamheten.  
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Uppföljning	av	målen	
För att se om föreningen genomfört tänkta aktiviteter och uppnått målen måste uppföljningar 
och utvärderingar göras kontinuerligt. 
Dessa uppföljningar sker under styrelsemöten, kick-offer och under föreningens årliga 
konferens. 
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Budget	

Konto 
nr Intäktskonton 

Period Juli 
- Dec. 2017 Intäkt 

Period 
Jan - 
Juni. 
2017 Intäkt 

År 
2017-
2018 

	

Nettoomsättning	&	
medlemsavgifter	

	 	 	 	 	3890	Medlemsavgifter	 Aug	 11100	 Jan	 1100	 12200	
3050	Match/	Träning	 Aug	 0	 jan	 12500	 12500	
3055	 träningsavgifter	 Aug	 130150	 Jan	 130150	 260300	

	

Summa	Nettoomsättning	&	
medlemsavgifter	 period	 141250	 period	 130150	 271400	

	
Offentligrättsliga	bidrag	

	 	 	 	 	3820	 LOK	stöd	Statligt	 Sep	 21000	Mars	 39000	 60000	
3810	 Kommunalt	bidrag		 Sep	 10000	Mars	 12000	 22000	
3810	 Utbildningsbidrag	 löpande	 10000	 löpande	 10000	 20000	

	

Summa	Offentligrättsliga	
bidrag	 Period	 31000	 period	 51000	 82000	

	
Försäljningsintäkter	

	 	 	 	 	3011	 Entreavgift	uppvisning		 Dec	 0	Maj	 0	 0	

	
Summa	försäljningsintäkte	

	
0	

	
0	 0	

	
Försäljningsintäkter	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	
Summa	intäkter	 HT	2017	

17225
0	VT	2018	 181150	 353400	

	 	 	 	 	 	 	

	
Kostnadskonton 

Period Juli 
- Dec. 2017 

Kostn
ad 

Period 
Jan - 
Juni 
2018 

Kostna
d 

År 
2017-
2018 

	
Föreningskostnader	

	 	 	 	 	4050	Match/	Träning	
	

0	
	

6600	 6600	
4058	 Plan/hallhyror	 löpande	 0	 löpande	 0	 0	
4059	 Kost/Logi	 löpande	 3000	 löpande	 3000	 6000	
4063	 Licensavgifter	 Dec	 0	 Juni	 1800	 1800	

4068	 Tillstånd/förbundsavgifter	 Per	månad	 11294	
Per	
månad	 0	 11294	

4099	 Övriga	kostnader	 löpande	 500	 löpande	 500	 1000	

4540	
Inköp	av	
idrottskläder/material	 löpande	 15000	 löpande	 14393	 29393	

	
Summa	föreningskostnader	 Period	 29794	 Period	 26293	 56087	

	
Övriga	externa	kostnader	

	 	 	 	 	5010	 Lokalhyra	 löpande	 2200	 löpande	 2200	 4400	
5420	 Dataprogram	 sep	 2985	

	
0	 2985	
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5410	
Förbruknings	inventarier,	
1-3	år	

	 	 	 	 	

5490	
Övriga	förbruknings	
inventarier,	0-1	år	 löpande	 2000	 löpande	 2000	 4000	

6110	 Kontorsmaterial	 löpande	 1000	 löpande	 1000	 2000	

6570	 Bankkostnader	 Per	månad	 1425	
Per	
månad	 1425	 2850	

	

Summa	övriga	externa	
kostnader	 Period	 9610	 Period	 6625	 16235	

	
Personalkostnader	

	 	 	 	 	

7110	
Löner	till	idrottsutövare	
och	tränare	 Dec	 87380	 Juni	 87380	 174760	

7210	 Löner	till	tjänstemän	 Dec	 21600	 Juni	 21600	 43200	

7510	
Lagstadgade	sociala	
utgifter	 Dec	 18120	 Juni	 18120	 36240	

7610	 Utbildning	 löpande		 10000	 löpande	 13311	 23311	
7690	 Övriga	personalkostnader	 löpande		 1267	 löpande	 2300	 3567	

	

Summa	
personalkostnader	 Period	 138367	 Period	 142711	 281078	

	

Avskrivningar	maskiner	&	
inventarier	

	 	 	 	 	

7830	
avskrivningar	maskiner	&	
inventarier	 juni-dec	 5414,5	 jan-juli	 5414,5	 10829	

	
Summa	avskrivningar	

	 	 	 	
10829	

	
Total	summa	Utgifter	

	 	 	 	
364229	

	
Bokslutsdispositioner	

	 	 	 	 	

8890	
Övriga	
bokslutsdispositioner	 juni-dec	

	
jan-juli	

	 	

	

Resultat	innan	
avskrivningar	

	 	 	 	
0	

 


