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Hammarbygymnasterna – från bredd till världselit med de bästa ledarna 

Glädje – Gemenskap – Utveckling 

Sedan årsmötet 2018 har vi en femårig verksamhetsplan som sträcker sig till 2023. Styrelsen vill 
därför informera årsmötet om de steg som kommer att tas under 2021 för att nå målen 2023. Flera 
av de planer som presenterades inför 2020 har inte kunnat genomföras, men nu står vi bättre 
rustade inför 2021. Flera av planerna från 2020 kvarstår därför. 

Mot bakgrund av hur coronapandemin utvecklar är det ännu ovisst på vilket sätt föreningen kan 
bedriva sin verksamhet, men föreningen är redo att snabbt ställa om utifrån eventuella nya 
förutsättningar och har som ambition att erbjuda så mycket träning som möjligt till så många som 
möjligt. 

Ledare 

- Vi hade som mål att inför 2020 ta ytterligare steg för att få Hammarbygymnasternas eget 
utbildningspaket HG Academy att börja användas i föreningen. Inför 2021 har 
Gymnastikförbundets egna nya utbildningar börjat sjösättas och vi kan därför ta nya tag med 
att se över hur dessa ska tänkas in i arbetet med HG Academy. 

- Undersöka möjligheterna att på något sätt genomföra en årlig ledarträff. 

Lokaler 

- I arbetet med organisationsöversynen göra en utvärdering av hur arbetet med opinion och 
påverkan kan utformas.  

- Fokusera på det vi har (i form av hallar) och utveckla det genom bl.a.  
o en plan för kommunikation med vaktmästare och idrottslärare på befintliga skolor 
o få till förråd och samutnyttjande av redskap med skolorna 

Gymnaster 

- Fortsätta arbetet med att utveckla föreningen i enlighet med Barnkonventionens intentioner. 
- Vara aktiva på alla nivåer för att möjliggöra tävlande på olika nivåer utifrån rådande 

förutsättningar. 
- Vi håller fast vid att det är viktigt för barns och ungas mentala och fysiska hälsa att träna och 

har för avsikt att erbjuda så mycket träning som det bara är möjligt för alla gymnaster. 


