VAD VILL DU HJÄLPA TILL MED?
Styrelsen i Järfällagymnasterna består av ett gäng som jobbat tillsammans i flera år och
som med sin egen kunskap och erfarenhet tillsammans gör Järfällagymnasterna ännu
bättre varje dag. Vi är en växande förening som idag har nästan 1400 medlemmar och
verksamhet sju dagar i veckan för alla åldrar och nivåer.
I en så stor idrottsförening i ständig utveckling finns det alltid något att bidra med, som
styrelseledamot eller i ett kortare projekt. En punktinsats där just du har kompetens kan göra
stor skillnad!

Just nu behöver vi
Styrelseledamöter
Kommunikatör
Vill du hjälpa till att stärka vi-känslan genom att hjälpa till att få ut information och öppna nya
kanaler mellan styrelse-ledare-gymnaster-föräldrar? Du kanske vill skriva nyhetsbrev, uppdatera hemsidan eller hitta nya sätt att nå ut internt inom JG. Vi har en styrelseledamot som
jobbar med kommunikation men skulle gärna vara två för att kunna göra ännu mer.
Sekreterare
Är du grym på att hålla ordning och reda, skriva protokoll, kalla till möten? Vi behöver en
sekreterare i styrelsen som för anteckningar under mötena och håller ordning på protokollen.
Ett tydligt, avgränsat uppdrag.
Sponsring
Har du idéer på nya sätt att få in pengar till Järfällagymnasterna, genom sponsring eller
andra vägar? Gillar du att ta initiativ och att sedan genomdriva dina idéer?
Andra uppdrag
Utbyggnad av JG-hallen – Finansiering, Arkitekt och Mark (tre uppdrag)
Projekt Utbyggnad av JG-hallen arbetar just nu intensivt med finansieringen av projektet. Är
du bra på att hitta nya intäktskällor, stipendier och bidrag och/eller att göra och hålla budget i
projekt?
Projekt Utbyggnad av JG-hallen arbetar nu med att ändra detaljplanen för fastigheten där
JG-hallen står. Vi har bilder över hur utbyggnaden ska utformas, men behöver hjälp av
arkitekt att få dem korrekta så de kan användas som underlag för detaljplan och bygglov. Vi
behöver också hjälp angående de dagvattenledningar som finns i marken och att utreda om
det t.ex. finns översvämningsrisk eller andra hinder.
Det finns en engagerad projektgrupp för utbyggnaden som du har chansen att bli en del av.
Medicinskt team
Vi vill starta ett medicinskt team som till exempel kan hjälpa till att ordna screening av våra
tävlingsgymnaster, hitta de bästa vårdgivarna för gymnaster, ordna föreläsningar, hjälpa till
med skadeförebyggande råd – och vad teamet själva tycker behövs. Gymnastikförbundet
storsatsar just nu inom detta område så där finns mycket hjälp och inspiration att få.
Projektledare Mentorsprogram
Styrelsen önskar starta ett mentorsprogram där yngre ledare får chansen att utvecklas extra
genom en mentor – en ledare som varit med länge och gärna delar med sig av kunskap och
erfarenheter. Vill du dra igång och ansvarar för mentorsprogrammet, med möjlighet att
påverka utformningen men också med stort stöd från styrelsen?
Har du en egen idé som du brinner för och vill genomföra i JG?
Vi välkomnar idéer från alla våra medlemmar, det finns alltid plats för eldsjälar. Hör av dig!
Kontakta valberedningen@jarfallagymnasterna.se om du är intresserad av ett
styrelseuppdrag eller styrelsen@jarfallagymnasterna.se för de andra uppdragen!

