
Verksamhetsplan &
övergripande ekonomisk plan

GF Brommagymnasterna 2020/2021
Glädje – Trygghet – Utveckling



Perspektiv 
Gymnaster Tränare & hallar Ekonomi & marknad

Övergripande  och 

långsiktiga mål 

∙ Vi trivs, känner glädje, trygghet och utvecklas  i vår 

förening

∙ Vi ska vara en attraktiv förening där gymnaster i alla åldrar 

och nivåer möts och utvecklas

∙ Vi har medaljchans på SM/JSM

∙ Vi har ett ökat samarbete med andra föreningar och 

idrotter

∙ Vi inkluderar fler i gymnastiken

∙ Vi har hög kvalitet och säkerhet på träning och 

ledarskap

∙ Våra tränare trivs, utvecklas och känner ett stort 

engagemang i föreningen

∙ Vi har tillräckligt många ändamålsenliga och 

välutrustade hallar

∙ Vi har ett bra samarbete med skolor för att gemensamt 

skapa bra förutsättningar i deras hallar

∙ Vi har ett ökat samarbete med andra föreningar och 

idrotter

∙ Vi har en stabil ekonomi 

∙ Vi satsar jämställt

Nuläge

∙ Vi har ca 2200 aktiva gymnaster per termin

∙ Vi har ca 900 barn i kö 

∙ Vi har en gruppstruktur som  erbjuder valfrihet gällande 

träningsmängd samt ger möjlighet för alla våra 

gymnaster att utvecklas, träna och tävla på sin nivå

∙ Vi ha ett samarbete med andra föreningar och idrotter

∙ Vi har ca 310 tränare

∙ Vi är i behov av fler ideellatränare

∙ Vårt upptagningsområde är Bromma, Västerort, Ekerö 

och Stockholms innerstad

∙ Vi gör ett positivt resultat i 

verksamheten och har möjlighet att 

sätta av till buffert

mål 2020/21

∙ Vi har 2200 aktiva gymnaster per termin

∙ Vi behåller en högre andel av våra gymnaster

∙ Vi har fortsatt medaljchans på SM/JSM

∙ Vi har ett utökat samarbete med andra föreningar och 

idrotter

∙ Vi vill få fler i kön att tacka ja till erbjudna platser

∙ BG Kids konceptet är fullt ut implementerat

∙ Vi har 350 tränare

∙ Vi behåller en högre andel av våra tränare

∙ Vi har en högre utbildningsnivå för våra tränare

∙ Vi har tillräckligt många ideella funktionärer på våra 

arrangemang

∙ Vi har arbetet med att hitta alternativa lokaler för 

friståendeträning

∙ Vi har varit drivande i arbetet för fler hallar och fler 

välutrustade hallar i vårt upptagningsområde

∙ Vi gör ett balanserat resultat i 

verksamheten

∙ Vi har en ökad kännedom bland 

föräldrar till barn 2-10 år

∙ Vi har lanserat medlems-

lagsponsorskap

Prioriterade 

aktiviteter 2020/21

∙ Starta nya grupper och fylla på befintliga grupper

∙ Digital marknadsföring

∙ Genomföra evenemang och utbildningar utifrån rådande 

förutsättningar

∙ Skapa en röd tråd för ett ökat samarbete mellan 

∙ Fortsätta arbetet med att utveckla och utbilda i 

tränarkoden

∙ Egna utbildningar för tränare. Både digitala och 

traditionella kurser

∙ Säkerställa tillräckligt antal och flöde av tränare i 

∙ Ökad kännedom i samtliga 

upptagningsområden

∙ Utveckla hemsidan och våra 

kommunikationskanaler

∙ Utveckla vår visuella identitet

Verksamhetsplan och målbild 2020/2021



Övergripande aktivitetsplan 

HT 20
September

• BG Grundkurs

• Terminsstart

• Tränarkonferens

• Värdeveckor

Oktober

• Dagläger

November

• BG-Bucklan

December

• Klubbmedaljen

• BG Grundkurs

VT 21
Januari

• Terminsstart

• Värdeveckor

• Tränardag

• BG Grundkurs

• Frisk & Fri 

Februari

• Dagläger

Mars

April

• Märkestagning

• Dagläger

Maj

• Våruppvisning

Tävlingar:

Vi tävlar på föreningstävlingar, regionstävlingar, nationellt och internationellt.

VT 21
Juni

• Dagläger

• Övernattningsläger

Juli

Augusti

• Dagläger

• Prova på Trupp & MAG



Övergripande ekonomisk plan

Budget 2020/21 tkr Utfall 2019/20 tkr

Träningsavgifter 9 200 9 275

Arrangemang, Läger 800 1 127

Bidrag mm 1 100 1 238

Medlemsavgifter 345 348

Försäkringsavgifter 315 321

Övriga intäkter 1 240 851

Summa intäkter 13 000 13 160

Intäkter



Budget 2020/21 tkr Utfall 2019/20 tkr

Personalkostnader 4 000 3 564

Arvoden 2 250 2 245

Arbetsgivaravgifter 1 250 1 108

Utbildning/kurser ledare
Redskap/Föreningsprodukter

600
600

370
297

Tävlingskostnader 1 150 502

Egna arrangemang 400 313

Lokal, telefon, Lager 480 441

Försäkringar 360 363

Övriga verksamhetskostnader 1 350 1 152

Summa kostnader 12 440 12 480

Kostnader

Övergripande ekonomisk plan



Budgeterat rörelseresultat och finansiella 
poster 2020/21

Budget 2020/21 tkr Utfall 2019/20 tkr

Intäkter 13 000 13 160

Kostnader 12 440 12 480

Rörelseresultat 560 680

Finansiella poster
• Inga kursvinster/utdelningar budgeterade.

Rörelseresultat


