
   
 

 

TÄBY GYMNASTIKFÖRENING 
VERKSAMHETSPLAN 2017 - 2019 

 

1. Vår vision 

Täby Gymnastikförening vill vara en av Sveriges främsta gymnastikföreningar med 
ledare och gymnaster som är stolta över att tillhöra TGF.  
 
Våra framgångar och lusten att vara en del av föreningen bygger på värderingarna 
Gemenskap, Glädje, Kvalitet och Kompetens . Vi värnar om alla former av 
truppgymnastik, för nybörjare, gymnastik och lek, bredd för alla som vill delta samt 
tävling och elit för alla som vill vinna medaljer. 
 
Vi hör ofta att föräldrarna till gymnasterna framhåller TGF som en förebild inom alla 
typer av ungdomsverksamhet.  
 
 

2. Vår verksamhet     

Vi bedriver truppgymnastik inom tre olika sektioner, Barn & Ungdom, Skola (NIU) och 
Trupp. I slutet av verksamhetsåret hade vi hela 1 640 aktiva medlemmar varav 400 
inom tävlingsverksamheten (Trupp).  
 
Vi vill fortsätta att växa i framtiden, men tillväxt får på inget sätt gå ut över kvalitet eller 
på något annat sätt äventyra vår förmåga att verka enligt våra värderingar  
 
 

3. Våra värderingar 

 Gemenskap 

 Glädje 

 Kvalitet 

 Kompetens 
 
Till respektive värdeord finns det exempel på önskade beteenden. Exemplen förstärker 
ytterligare förståelsen för vad vi menar med våra värdeord. Att alla förstår och lever 
efter våra värderingar är av mycket stor betydelse för att alla, gymnaster, föräldrar, 
ledare skall trivas tillsammans i TGF    
 
 
 



   
 

 

Gemenskap och glädje 
 
Önskvärda beteenden för att skapa gemenskap och glädje (vad jag/vi gör): 

 
• Jag hjälper till och bidrar  
• Jag är en schysst kompis  
• Jag hälsar på alla och säjer ”hej”  
• Jag bryr mig om mina kompisar  
• Jag respekterar alla mina kompisar i TGF 
• Jag ställer upp och hjälper till i laget när det behövs  
• Jag stöttar andra som behöver min hjälp för att utvecklas 
• Visar uppskattning för och gläds åt andras framgång 
• Jag pratar inte skit om andra 
• Jag försöker alltid tänka positivt  

 
 

Kvalitet och kompetens 
 
Önskvärda beteenden för att skapa hög kvalitet och kompetens (vad jag/vi gör): 
 

• Jag håller vad jag lovar  
• Jag är att lita på och tar mitt ansvar 
• Jag gör alltid mitt bästa 
• Jag visar att jag vill och vågar pröva nya saker för att utvecklas  
• Vi söker alltid de bästa lösningarna för att utveckla vår professionalitet   
• Jag är en förebild  
• Jag säjer till om jag inte tycker att något är rätt 
• Jag tar ansvar för min egen utveckling och vill lära mig nya saker 

 
 

3. Sportsliga resultat 

Vi är en förening som värnar om all truppgymnastisk från nybörjare, gymnastik och lek, 
bredd till tävling och elit. Vi tror att bredd ger elit och elit ger bredd. Vi vill att 
gymnaster och ledare ska vilja tävla om medaljer och prestera bra resultat. Det finns 
tydliga riktlinjer för hur tävlingsverksamheten skall bedrivas vilket framgår av vår 
tävlingspolicy. Vi vill vara representerade på alla tävlingsnivåer och ha ett seniorlag som 
konkurrerar om medaljerna på SM. 
 
 

4. Våra prioriteringar och framgångsfaktorer  

Rollfördelningen är tydlig. Ledarna och den anställda personalen bedriver den dagliga 
verksamheten. Styrelsen skall stötta och skapa de långsiktigt bästa förutsättningarna 
för att bedriva truppgymnastik.  
 



   
 

 

Under kommande planperiod kommer styrelsen att lägga extra fokus på följande 
utvecklingsområden:  
 
 
4.1. Att skapa ökat genomslag för våra värderingar och beteenden 
 

Goda värderingar är förutsättningen för att alla, gymnaster och ledare skall trivas 
och utvecklas tillsammans i föreningen och att föräldrar trivas med och tillsammans i 
föreningen.  

 
 Vi vill att: 

 Alla ledare skall känna till våra värderingar och stödjande beteenden 

 Alla trupp-gymnaster skall känna till våra värderingar och stödjande beteenden 

 Alla föräldrar skall få information om våra våra värderingar och stödjande 
beteenden 

 
 
4.2. Ledarutveckling 
  

Utan ledare är ju faktiskt föreningen ingenting. Vi har bra ledare och många brinner 
för gymnastiken, men som alla ideella föreningar så kämpar vi med att behålla 
ledare i konkurrens med ”vardagspusslet” och att engagera fler. Vi vill skapa 
förutsättningar för våra ledare att förlänga sin ledarkarriär inom TGF och vi vill skapa 
förutsättningar för att attrahera nya 

 
I början på perioden kommer ett ledarskifte att ske då vår nuvarande chefstränare 
efter många år i föreningen flyttar hem till Örebro och ny ledare kommer att ta över. 
Styrelsen vill skapa de bästa förutsättningar för att skiftet skall gå så smidigt som 
möjligt. 

 
 
4.3. Hög kvalitet  
 

Kvalitet är en av våra värdringsord. Hög och god kvalitet uppnås genom systematiskt 
arbete och tydliga rutiner. 
 
Styrelsen kommer att fokusera på att rutiner uppdateras vad gäller kvalitetssäkring 
av Barn & Ungdomsverksamheten samt att rutiner etableras för NIU.  
 
Som underlag för kvalitetsarbetet skall undersökningar genomföras bland ledare, 
och föräldrar för att erhålla betyg (kvalitetsindex) och därmed underlag för fortsatt 
kvalitetsarbete 

 
 
 



   
 

 

4.4. Organisation, struktur och lokaler  
 

Föreningen har en mycket väl fungerande organisation, men vi växer och vi har höga 
ambitioner vilket till viss del ställer nya krav på vårt sätt att verka och organisera oss. 
 
Under planperioden kommer organisationen ses över med syfte att se över 
förutsättningar för att inrätta en tjänst med en Sportchef. 
 
Vi behöver utökade lokaler för att kunna ta emot det antal gymnaster som vill bli 
medlemmar i föreningen. 
 
Under planperioden kommer arbetet fortsätta med hög intensitet för att skapa 
förutsättningar för ny anläggning i Täby samt Österåker.  
 

 
4.5. Satsning på pojkar 

 
Vi önskar ytterligare bredda vår verksamhet och kommer därför att fokusera på och 
stötta utvecklingen för att skapa ett spår för pojkar inom Täby GF. 
 

 

5. Ekonomi 

TGF har en god ekonomi och genererar överskott i verksamheten. Föreningen skall vara 
lånefri. Överskottet är därför en viktig del i att skapa medel för framtida investeringar i 
utrustning och redskap i samband med etablering i planerade nya lokaler.  
 
Föreningen skall alltid ha likvida medel för att klara löneåtagande mm gentemot 
anställda. För att frångå detta krävs ett föreningsmötesbeslut alternativt styrelsebeslut 
med full majoritet. 
 
Föreningens styrelseledamöter uppbär inget arvode förutom ersättning motsvarande 
avgiften för ett medlemskap.   
 
För att säkerställa professionell hantering av den löpande redovisningen, löner samt   
hantering av skatter och avgifter så har föreningen valt att köpa dessa tjänster externt. 
Vid början av planperioden samarbetar föreningen med Kansliet AB     
 
 

 
 
 


