
  Verksamhetsplan 2017-07-01 - 2018-06-30 

Styrelsen vill arbeta för att vi även fortsättningsvis ska vara en förening i framkant när det gäller 
utbud, kvalitet och tillgänglighet. Vi vill värna om den storlek på föreningen vi är idag.  Vi vill värna 
om att vi är en ideell förening med ideell arbetskraft. Styrelsen vill fortsätta effektivisera sitt arbete. 
 
Vad vi vill 2017/2018 (vissa delar är redan genomförda): 

 Fortsätta vidareutveckla och arbeta efter styrelsens framtagna årsplan, ytterligare 
vidareutveckla rollerna och fördelningen av arbetsuppgifterna.  Arbeta med framförhållning. 
Fortsätta arbetet med rutinbeskrivningar och checklistor för styrelsens arbete. 

 Fortsätta att utveckla utbudet med kvalitet och bredd men nödvändigtvis inte med fler antal 
pass i veckan. Ha koll på de senaste träningstrenderna och forskning kring träning.   

 Uppmana våra ledare att vidareutbilda sig och delta i inspirationsdagar.  

 Rekrytera ledare vid behov. 

 Planera in fler ledarträffar för att skapa möjlighet till diskussion och gemenskap. Delegera 
arrangemang och dagordning av ledarträffar till ledare och aktiva i vår förening. 

 Främja personlig touch på våra pass. 

 Fortsätta satsning på annonsering, främst via sociala medier och på nätet.  Fortsätta satsning 
på att sprida information på passen – via plexiramarna och muntligen av föreningens ideella 
arbetskrafter.   

 Fortsätta utvecklingen av vår hemsida.  

 Delta på kommunmöten samt träffar inom Gymmix för informations- och kunskapsutbyte.  

 Påverka utformning/plan/byggande av ny sporthall/multisporthall i kommunen. 

 Påverka aktivitetspark i Bro. 

 Utveckla användandet av SportAdm för föreningens verksamhet, bl.a. vill vi utveckla 
vidarerapporteringen av LOK-stödet. 

 Tillsammans med kommunen främja utveckling kring digitalisering gällande hanteringen av 
LOK-stöd. 

 Arrangera events som går i linje med vår verksamhet, d.v.s. gruppträning.  

 Uppmuntra initiativ till nya arrangemang. 

 Skapa en ny träningstradition i Bro (i likhet med Nyårsgympan i Kungsängen), Schlagergympa 
i samband med den svenska schlagerfinalen. 

 
Planerade ”events” 2017/2018 (vissa är redan genomförda) 

 Uppstartsträff inför höstterminen som börjar vecka 35. 

 Deltagande i Fest-i-byn i Bro i september 2017. 

 Årsmöte 15/10 2017 mellan 10.00 - 12.00 med fika. 

 Julfest för ledare, värdar, styrelse och valberedning. 

 Nyårsträning på Nyårsaftonens förmiddag.  

 Ledar- och funktionärsträffar, 2-3 st. per år. 

 Träningshelg på Gällöfsta i februari.  

 Deltagande på Kungskalaset i maj 2017.  

 Uppvärmning inför kommunens arrangemang Lillsjöstafetten. 

 Våravslutning för ledare, värdar, styrelse och valberedning någon gång i maj/juni 2018.  

 Erbjuda utomhuspass i slutet av vårterminen 2018. 

 Sommarträning för barn och vuxna sommaren 2018.  
 
2017-10-15, styrelsen i Gymmix Upplands-Bro 


