


Föreningsutveckling
Göteborgs Konståkningsklubb Singel

2018.11.06



Fo
rm

ar
 o

ch
 s

ty
r

U
pp

fy
lle

r 
oc

h 
in

fr
ia

r

Verksamhetsidé
-Därför finns vi till

Värdegrund
-Vad vi står för 

Vision
-Dit vi siktar

Handlingsplan
-Från sagt till gjort

Verksamhetsområde
- Vad vi ska fokusera på 

Mål
- Vad vi ska uppnå…

Strategi
- Hur ska vi uppnå…

1.

2.

3.

4.

5.

7.

6.

Vi utbildar och utvecklar idrottenMålstege



Därför finns vi…

Verksamhetsidé - En beskrivning av vad man ska verka för, vad som 
ska uppnås, eller vilket uppdrag man har.

GKK är en inkluderande konståkningsklubb där barn, ungdomar och 
vuxna är välkomna att ha kul genom träning och tävling oavsett 
ambitionsnivå. Vår filosofi är att så långt som möjligt skapa 
förutsättningar för alla åkare i klubben att nå sina drömmar och mål. 
Vi verkar för en god anda, meningsfull fritid och en hög kvalitet med 
välutbildade ledare. 



Vad vi står för…

Värdegrund
- Grundläggande principer och beteenden som ska prägla föreningen 
och dess medlemmar i sitt agerande och beslutsfattande. 

G          Glädje, Glöd, Gemenskap 

K           Konståkning och Kvalité

K           Kärlek och Kamratskap

S           Stolthet och Styrka 



Vad vi står för…

Glädje, Glöd, Gemenskap 

• En jämlik och trivsam verksamhet i positiv anda möjliggör glädje i 
föreningen. 

• Motivation och passion för konståkning skapar glöd och meningsfullhet.
• Föreningen strävar efter ömsesidig tillit och respekt mellan åkare, tränare, 

styrelse och vårdnadshavare för att bidra till gemenskap i verksamheten. 



Vad vi står för…

Konståkning och Kvalité         

• Konståkning ger möjlighet till en meningsfull fritid med mångsidig 
fysisk aktivitet blandat med rörelser och uttryck till musik.

• Vi strävar efter att ha hög kvalitet i allt vi gör på ett glädjefyllt sätt 
oavsett nivå. En genomtänkt och ständig strävan till förbättring, 
både i den sportsliga utvecklingen och i klubben som helhet.



Vad vi står för…

Kärlek och Kamratskap    

Kärlek och passion för konståkning är gemensamma nämnare som bidrar till 
en bra klubbkänsla där alla är inkluderade.

För oss är kamratskap att stötta, peppa och ha roligt tillsammans samt glädjas   
åt egna och andras framgångar. 



Vad vi står för…

Stolthet och Styrka 

Vi verkar för en säker och trygg idrottsmiljö så att vi vill, vågar och kan vara 
stolta över tillhörigheten i föreningen. 

Vår styrka grundar sig i allas lika värde och ett positivt ledarskap som bidrar 
till föreningens sammanhållning. 



Vision

Göteborgs Konståkningsklubb Singel – inspirerande och utvecklande 
från minior till senior

Det självklara valet för nybörjar-, tävlings-, motions- och elitåkare


