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Inledning 
GF Vasa Gymnastik är en etablerad gymnastikförening som idag bedriver sin 
verksamhet i Vasastan och Östermalm i Stockholm. Föreningen är ca 6 år gammal och 
bedriver just nu verksamhet inom grenen truppgymnastik.  
 
Idag består föreningen av 6 grupper för barn mellan 6 och 14 år. Både pojkar och flickor 
är välkomna i vår förening även om vi idag endast har fått in pojkar i grön och blå grupp. 
Föreningen består av ca 130 gymnaster och ungefär 45 ledare.  
 
Värdegrundsarbetet är en grundpelare i föreningen där vi jobbar för att skapa en 
verksamhet utifrån våra 5 värdeord; Samarbete, Gemenskap, Trygghet, Delaktighet och 
Engagemang.  
 
Utöver nedan satta verksamhetsmål jobbar GF Vasa Gymnastik vidare med den 
vardagliga verksamheten som innefattar tävling, läger och uppvisning. För en fortsatt 
stadig tillväxt planerar föreningen att fortsätta starta en ny grupp per år.  
 

Ledning och samordning 
Styrelsen består idag av ordförande, kassör, sekreterare och 3 st ledamöter. Då vi idag 
inte har någon kanslist arbetar de både operativt och strategiskt för att bedriva en 
värdig verksamhet och uppnå verksamhetsmålen för innevarande år.  
 

Mål för verksamhetsåret 
Del 1: En hållbar styrelse 
Styrelsen fortsätter jobba på årshjulet, tar fram lathundar, FAQ:s m.m. för att fortsätta 
utveckla styrelsearbetet och inte göra det alltför personbundet.  
 
Styrelsen jobbar även vidare med mötesstrukturen i relation till årshjulet så att 
ingenting missas under året.  
 
I december 2019 har nuvarande ordförande suttit 6 år på posten vilket är maximalt 
antal år i sträck enligt stadgarna. Därför måste styrelsen jobba för att byta ut 
ordföranden.  
 
Styrelsen fortsätter jobba vidare med ovan punkter samt andra utvecklingsområden för 
att fortsätta jobba för en hållbar styrelse.  
 
 
 
 



Del 2: Fortsätta utveckla den befintliga verksamheten 
Styrelsen fortsätter att arbeta med att utveckla föreningens verksamhet utifrån våra 
värdeord. Det kan handla om allt från att skapa mer delaktighet hos gymnaster och 
tränare och utbilda ledare till att skapa aktiviteter för trygghet och gemenskap.  
 
Föreningen jobbar även vidare med att behålla våra äldsta gymnaster (12 + år).  
 
Vi utvärderar nya samarbeten och träningsformer som inte nödvändigtvis kräver 
tillgång till specifika gymnastikhallar. 
 
Del 3: Utvärdera vision 2020 och sätt en ny vision 
När detta verksamhetsår är slut är vi mitt uppe i vår vision 2020. Den ska utvärderas på 
styrelsens konferens hösten 2020 och ny vision för 2025 ska sättas.  
 
Föreningens nuvarande vision lyder:  
Vi är en etablerad gymnastikförening inom Stockholm med en erkänd stark 
värdegrundskultur. Vasa Gymnastiks värdegrund känns till och efterlevs av alla 
medlemmar, för att vi skapar goda förutsättningar för gemenskap, engagemang, 
samarbete, trygghet och delaktighet.   
 
 
 
 
 


