Arbetsplan för Dackegymnasterna verksamhetsåret
2021-2022
Dackegymnasterna ska under året:
Aktivt verka för att behålla de drygt 1 200 medlemmarna i föreningen och i
den mån det är möjligt öka antalet aktiva i grupperna.
Arrangera Klubbmästerskap, Riks-och Region- tävling i truppgymnastik.
Utvecklar lägerverksamheten för föreningens medlemmar men även öppna
upp för vår kö och gymnaster ifrån regionen under de skollov som infaller
under året.
Delta på tävlingar på region-, riks- och SM-nivå.
Ta fram utvecklingsplaner för föreningens tävlingsgrupper
Ta fram en ledarpolicy
Arbeta med att föra in arbetet med Säker och Trygg förening i föreningen.
Fortsätta arbetet med att utveckla ledarnas utbildningsnivå och kompetens,
för att säkra kvaliteten i verksamheten.
Kontinuerligt informera föreningens medlemmar om vad styrelsen arbetar
med och vad som är aktuellt i föreningen. Samt aktivt arbeta med att
engagera föräldrar, ledare och gymnaster i föreningens verksamhet, med
syftet att verka för en vi-känsla i föreningen. Arbeta med värdegrunden och
implementering av den i föreningen.
Ta fram en uppdaterad långsiktig arbetsplan med tidshorisont 2030.

Arbetsplan för Dackegymnasterna till 2025
Dackegymnasterna ska till 2025
Att öka antalet medlemmar till ca 1600 i förening
Arbeta aktivt för att öka andelen pojkar ifrån dagens 20% till 30% i
verksamheten.
Att vi har ca 225 ledare och 70% av dem har genomgått
gymnastikförbundets baskurs.
Att öka personalstyrkan ifrån dagens 280 % (4 anställda) till ca 450% (6
anställda).
Att ta fram en internutbildning och utbildningsplan för våra ledare.
Att ta fram mål och kursplaner (utvecklingsplan) för verksamhetens träningsoch tävlingsgrupper samt att den implementeras i verksamheten.
Att Dackegymnasternas värdegrund är väl kommunicerad och
implementerad hos både gymnaster/grupper, ledare och föräldrar.
Att Dackegymnasterna licensierats som Säker och trygg förening via Växjö
kommun.
Att en projektplan är klar för en ny träningshall för gymnastik.
Att Dackegymnaster har lag representerade på förbundets alla
tävlingsstegar. Lag som regelbundet placerar sig på finalplats i huvuddelen
av tävlingsnivåerna.
Att föreningen samverkar med skolor i Växjökommun för erbjuda elitsatsande
(NIU) samt även erbjuda träning för de som vill fördjupa sig i sin idrott
(profilidrott).
Att stärka föreningens roll i regionen samt verka för en ökad samverkan
mellan både näringsliv, kommun och gymnastikföreningar och förbundet.
Att regelbundet arrangera stora nationella tävlingar såsom USM, JSM och SMtävlingar såväl som ungdomstävlingar.

