Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2019
1.

Bedriva gymnastikverksamheten med inriktningen mot att tävla inom Truppgymnastik på
riksplanet samt starta tävlande inom Cheerleading.

2.

Utveckla gymnastikverksamhet inom TPF (Tricking, Parkour, Freerunning), Cheerleading,
Breddgymnastik och Trampolin.

3.

Delta på uppvisningar inom Truppgymnastik och Cheerleading

4.

Utveckla våra Gymnsticagrupper som ej tävlar utan bara tränar för det är roligt, detta för
att behålla de gymnaster som annars slutar i föreningen.

5.

Eftersträva att ledarna får egen tid för fysisk träning samt att de äldre gymnasterna som
slutat i trupp får tid i Seniorgruppen, samt utöka denna verksamhet om intresse finns.

6.

Starta upp nödvändiga grupper för att hålla kön nere på en acceptabel nivå.

7.

Genomföra läger på skollov så att alla våra grupper över Knatte nivå deltar på ett läger var
under året.

8.

Genomföra en ”Prova på gympa” för alla i vår kö i mitten av augusti .

9.

Aktivt delta i kommunenens och byggherrens arbetsmöten rörande tillbyggnad av befintlig
hall samt där driva föreningens intressen

10.

Genomföra en planeringsträff för verksamheten HT 2019 och VT 2020.

11.

Genomföra årets uppvisning i slutet på vårterminen.

12.

Arrangera en tävling per termin antingen på regionsnivå eller på riksnivå.

13.

Aktivt verka inom region Sydost och föreningen Hällevikslägret.

14.

Arbeta aktivt i att söka möjliga bidrag för vår verksamhet.

15.

Verka för att pojkgymnastiken vidareutvecklas i föreningen.

16.

Verka för att föreningen får in medel från sponsorer.

17.

Anordna och delta i aktiviter såsom Skärgårdsfesten för att och visa upp föreningen

18.

Verka för att NIU gymnastik vidmakthålls och utvecklas.

19.

Verka inom Idrottsakademin på BTH och Elitidrottsrådet.

20.

Se till att alla ledare över 18 år har lämnat in belastningsregisterutdrag.

21.

Planera för hur föreningen skall fungera efter hallutbyggnaden, utökning av föreningen.

22.

Planera för föreningens hundraårsjubileum

23.

Arbeta fram en vision för 2025

24.

Undersöka behov, mål och förutsättningar för att anställa personal i föreningen och vilken
kunskapsprofil och uppgift denna skulle ha.

25.

Se över vilka alternativ till administrativt system än SportAdmin som vi nu använder för att
sänka föreningens kostnader för denna tjänst.

