Verksamhetsplan 2019 för Stockholm Top Gymnastics

Vår verksamhet har nu nått en nivå där vårt fokus under det innevarande året ligger på att
finjustera delar av verksamheten för att bli ännu bättre på att erbjuda gymnastik av högsta
kvalitet i flera olika discipliner. Föreningens ekonomi är stark och grunden till detta är vår
fina barnverksamhet och STG-hallen där vi löpande arrangerar fullbokade läger på lov och
helger. Vår tävlingsverksamhet inom KvAG och Trupp kommer att fortsätta enligt plan och
där har vi på truppsidan stärkt upp ytterligare med anställningen av Johan Wikås. Med en
stark ekonomi och duktiga medarbetare som fundament kommer föreningen att fokusera extra
på följande områden under det kommande året:

-

-

-

-

Utbildning av våra ledare. Under 2018 har vi kommit igång med STG Academy som
syftar till att lyfta utbildningsnivån för alla våra tränare. Under 2019 ska vi fortsätta
och expandera till att omfatta även vår truppverksamhet och vår barnverksamhet samt
att erbjuda utbildning för andra föreningar.
Utöka vuxengympan. Vuxengympan har blivit oerhört populär och kan bedrivas på
tider i våra hallar som inte kan utnyttjas av våra yngre gymnaster.
Barngympa för pojkar. Till höstterminen har föreningen ambitionen att erbjuda vår
fina barngympa även för pojkar.
Ökad rörlighet mellan sektioner och grupper. Vi jobbar för att hela tiden erbjuda
individanpassad träning och gymnastikglädje. Med ökad rörlighet mellan grupper och
sektioner ser vi att våra gymnaster håller på med gympa längre – helst hela livet. Ökat
samarbete mellan sektionerna är nyckeln till att lyckas med detta, samt information om
hur det fungerar i praktiken till gymnaster och föräldrar. Vår basverksamhet – bryggan
mellan barnverksamheten och vår tävlingsverksamhet är får ett extra fokus under året.
Hallar och träningslokaler. Under hösten kommer den nya specialhallen i
Mälarhöjden att tas i bruk. Den nya hallen innebär dels en avlastning för
Åkeshovshallen men också en möjlighet för föreningen att expandera verksamheten
till söderort. Även i övrigt har vi ett fortsatt fokus på bra resursutnyttjande i vår egen
STG hall samt de alla övriga lokaler föreningen nyttjar för verksamheten. Vi
investerar i nya redskap.
Värdegrund, SDT och Barnkonventionen. Vår värdegrund ska genomsyra vår
verksamhet och återspeglas i en sund föreningskultur där vi jobbar tillsammans för att
våra gymnaster ska träna, tävla och framför allt trivas. Individens egen drivkraft är
motorn till gymnastisk utveckling. FN:s barnkonvention blir svensk lag. Dessa tre
grundpelare gör att vi som föreningen har möjlighet att erbjuda kvalitet i allt från
barngympa till gympa på olympisk nivå.

Budget 2019
Budgeten för 2019 reflekterar verksamhetsplanen och de satsningsområden som beskrivits.
Då resultatet för 2018 varit oväntat positivt har föreningen ekonomiska möjligheter att
återinvestera dessas medel för att höja kvaliteten i vårt erbjudande. Den budgeterade resultatet
för 2019 är -441 553 kronor.

Stockholm Top Gymnastics

RÖRELSENS INTÄKTER
Träningsavgifter
Tävling/Arrangemang
Övriga intäkter
Aktivitetsbidrag
Medlemsavgifter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Hallen Ulvsundavägen 106
Träningskostnader
Utbildning
Tävlingskostnader
Arrangemang
Licensavgifter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning inventarier/redskap
Avskrivning inventarier/IT
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT

Budget
1901-1912

Utfall år
1801-1812

5 600 000,00
1 850 000,00
125 000,00
600 000,00
325 000,00
8 500 000,00

5 725 863,00
1 329 609,21
94 189,11
698 393,19
355 750,00
8 203 804,51

-1 428 000,00
-2 393 000,00
-151 300,00
-206 600,00
-200 000,00
-100 000,00
-386 000,00
-3 853 953,00
-210 000,00
-12 700,00
-8 941 553,00

-1 290 454,00
-1 972 996,17
-126 611,00
-138 443,12
-178 902,04
-73 912,50
-397 512,90
-3 555 295,83
-210 539,00
0,00
-7 944 666,56

-441 553,00

259 137,95

Vi ser fram emot ännu ett kul och framgångsrikt verksamhetsår tillsammans – träna –
tävla – trivas! STG hela livet
Föreningschef
Christina Wissinger

