
Verksamhetsplan för Nevis RGK 2022

Efter en omvälvande tid med pandemi känns det på många områden som att en nystart behövs. Vi
har under lång tid verkat under omständigheter som kan betecknas som ”undantagstillstånd” eller
”mardröm aktiga”. 2022 kommer på olika sätt att innebära nystarter, allt från en så enkel och för
klubben vardaglig sak som att få börja genomföra tävlingar igen, till att sparka igång arbetet med att
definiera hur klubben ska byggas inför framtiden.

1. Styrelsens uppdrag och målsättningar 2022

1.1. Allmänt
Den allmänna målsättningen är att styrelsens arbete ska vridas om till att omfatta de mer strategiska,
långsiktiga och strukturella frågorna för föreningen. Dessa frågor innefattar bland annat:
- Efterlevnad av Barnkonventionen och de punkter som specifikt påverkar Nevis som
gymnastikförening
- Efterlevnad av Gymnastikförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
- Upprättande av aktiv plan för hur barnens träning ska utformas utifrån gällande forskningsläge, både
för fysiskt och psykiskt mående.
- Styrelsen ska påbörja arbetet med att just styrelsens arbete handlar om att skapa en förening som
fungerar avhängigt av vilka individer som är kopplade till föreningen vid en viss tidpunkt, arbetet
börjar med dokumentering, först av nuläget och går sedan vidare till att metodiskt skapa
utvecklingsplanen för föreningen framåt med exempelvis ”plan för att rekrytera fler ledare/tränare”
och ”plan för att bredda antalet medlemmar och förlänga tiden de är aktiva i föreningen” som delar
av arbetet som ska uppnås.
- Kommunikation till föräldrar, gymnaster och andra aktörer ska arbetas igenom så att fokus i
huvudsak hamnar på andra aspekter av föreningen än de sportsliga resultaten, en förening är mycket
större än medaljer och placeringar – styrelsearbetet och kommunikationen från föreningen måste
avspegla detta.

1.2 Organisation
Organisatoriskt innebär det bland annat att det kommer att skapas arbetsgrupper, t.ex.
”Tävlingsgrupp” och ”Träningsgrupp”. Dessa grupper har hand om det som ”idag fungerar lite av sig
själv för att det finns mycket erfarenhet i föreningen”. Tanken är att dessa grupper rapporterar av till
styrelsen enligt fastlagd plan. I grund och botten skapas grupperna för att frigöra tid för styrelsen att
ta sig an mer strukturella frågor enligt punkt 1.1 ovan.

1.3 Årshjul
Styrelsens ska upprätta ett årshjul för styrelsens och övriga gruppers arbete. Egentligen ingår det som



en del av workshopen men kan också arbetas med i andra sammanhang under året. Tills dess att vi
har upprättat ett årshjul är följande möten planerade enligt nedan:
- Styrelsemöte minst var 8 vecka
- Huvudtränarmöte med en styrelsemedlem representerad minst 3 gånger per termin
- Möte med alla tränare minst 1 gång per termin (i övrigt sker det inom tränar gruppen)
- Föräldramöte varje termin

1.4 Sociala medier
Riktlinjer för användandet av sociala medier Nevis RGK bör ha riktlinjer för hur man ska använda
sociala medier. I stor utsträckning kommer det finnas dokumentation av befintliga metoder och praxis
som återspeglar klubbens värderingar.

1.5 Övriga aktiviteter
- Aktivt söka stödmedlemmar för att öka antal medlemmar och förbättra föreningens ekonomi, vi ska
dessutom närvara och synas vid kommunala och regionala arrangemang (t.ex. Föreningarnas dag) och
öppet hus dvs bjuda in Fritidshem till att prova på. Kamrat träning dvs ta med en vän på träningen.
- Rekrytera fler ledare, kontakta fd. gymnaster för att få dom som aktiva tränare hos oss.
- Behålla befintliga ledare, genom utbildning och stöttning samt minskad administration.
- Utveckla hemsidan.
- Fortsätta med informationsflödet i form av nyhetsbrev 4 gånger om året. Styrelsen är ansvarig.
- Fortsätta med att utsedd styrelsemedlem håller i löpande möten med huvudtränarna för att
förbättra samarbetet och styra föreningens ekonomi i det hänseendet.

2. Tränar- och domarmålsättningar 2022

Punkt 1.1 ovan gäller som allmän arbetsinriktning under året eftersom tränare och domare är en
integral del av föreningen. Arbetet är under upprättande, men innefattar åtminstone:

- Vidareutveckla våra tränare enligt Gymnastikförbundets rekommendationer.
- Det långsiktiga målet är att utbilda ansvarspersoner för att kunna utveckla våra tränare ytterligare
och för att finnas som bollplank och stödpersoner för alla övriga ledare.

3. Sportsliga målsättningar 2022

3.1 Elitnivå / Elitgruppen
- Att klubben fortsätter att ha gymnaster representerade i både junior- och seniorlandslaget.
Föreningen har två gymnaster med i juniorlandslaget och 1 gymnast i seniorlandslaget 2022.
- Att klubben har gymnaster representerade på NM 2022. Tävlingen arrangeras i Sverige i mars, både i
duo och individuellt.
- Att Riksgruppen deltar på SM, Riksserien, regions-, och distriktstävlingar.
- Att klubbens bästa gymnaster individuellt och i duo placerar sig bland de bästa [1/3] på SM och
Riksserien  i både junior Bas, junior FIG, senior Bas och senior FIG och om möjligt tar medaljer i
antingen mångkampen eller gren finalerna samt i duo.
- Målet är att 70% av gruppen ska kvala till landskampen Skåne-Danmark samt
Götalandsmästerskapet.
- RG Friends Masters 2022 (november)
- Nevis Cup 2022 (november/december)
- Att Elitgruppens gymnaster deltar i 1-2 mindre internationella tävlingar för att få erfarenhet och
inspiration.



- Att Elitgruppens bästa gymnaster deltar i 1-2 större internationella tävlingar för att få erfarenhet och
inspiration och på så sätt bli bättre förberedda inför att representera Sverige på NM 2022.

3.2 Regionnivå
- Att Riks och Regionsgruppens gymnaster som er redo deltar individuellt i steg 1, steg 2 eller steg 3.
- Att Riks och Regionsgruppen får ihop 1-2 trupper för de som tävlar  i Sydstegen.
- De som tävlar i steg 3 i Riksgruppen ska gå upp i junior Bas eller friaklassen och vara redo för detta
under våren/hösten.

3.3 Lokalgruppen
- Skapa ett stängt Instagramkonto till Vit och Rosa gruppen så att gymnasternas föräldrar kan ta del av
vårt arbete, gymnasternas utveckling och glädjen i gymnastiken.
- Att delta på föreningens träningsdagar och läger.
- Att delta på uppvisningar i samband med hemmatävlingar och särskilda uppvisningar för föräldrar.

3.4 För alla eller flera grupper
- Deltagande på träningsdagar och läger på Lingvallen for Regionsgruppen och Riksgruppen (februari)
- Uppvisning i samband med terminsslutet till sommaren - Arrangera hemmaläger i samband med
sportlovet och påsken for Riksgruppen och Regionsgruppen
- Arrangera sommarläger med inbjuden utländsk tränare för Riksgruppen och Regionsgruppen och
bjuda in övriga närliggande föreningar (juli/augusti)
- Arrangera klubbtävling, Sydstegen 1 och Nevis Cup
- Uppvisning vid tävlingar som vi arrangera - Sommar show 2022 samt Julshow december 2022

4 Icke-sportsliga målsättningar 2022

Arbetet under punkt 1 ovan ska resultera i att detta kapitel, när Verksamhetsplanen för 2023
upprättas, ska ge en gedigen känsla för vart föreningen är på väg. Både på; Kort sikt och på Lång sikt


