
Jämställdhetsplan för Trelleborg Gymnastics & Dance

Jämställdhetsplanen gäller för Trelleborg Gymnastics & Dance och är 
fastställd av styrelsen 2016-12-28 samt godkänd av alla ledare. 

I samarbete med Trelleborgs kommun och Winnet Skåne har 
styrelsen tillsammans ett antal ledare från TGD tagit fram denna 
jämställdhetsplan. Ett utkast av planen har varit ute på remiss hos 
samtliga ledare i föreningen som har haft chansen att komma med 
synpunkter och åsikter innan den blev fastställd. 

Bakgrund
Vi upplever att föreningens tankesätt och upplägg är ganska bra ur 
ett jämställdhetsperspektiv då vi har valt inte dela upp träningen i 
tjej- och killgrupper utan alla våra grupper välkomnar både tjejer 
och killar. Detta medför att killar som tjejer har samma tillgång till 
halltider, redskap, ledarresurser och information. Precis som att 
man i vardagen är blandat tjejer och killar, så tror vi att det blir 
naturligt att ha det så även på träningen och dessutom tror vi att 
man kan lära mycket från varandra genom att vara blandat. Vi 
känner oss nöjda med och upplever att konceptet fungerar så vi 
kommer fortsätta ha det så tills resultatet blir annorlunda. 

Något som däremot inte är lika jämställd är fördelningen mellan 
män och kvinnor/pojkar och flickor i föreningen. 

Fördelningen mellan män och kvinnor år 2016 ser ut såhär:

                                          Män                   Kvinnor

Styrelse                                1                           4  

Ledare                                  4                          21

Övriga medlemmar              87                        286

MÅL
Här känner vi att vårt största ”problem” ligger, TGD behöver fler 
män/killar. Detta är vårt huvudmål och vi kommer att jobba med det 
i 3 steg:



1. Värva fler manliga ledare. Detta tror vi är prioritet 1, för 
att vi i nästa steg ska kunna värva fler manliga aktiva. Vi 
tror att en duktig, manlig ledare som förebild blir mer 
attraktivt för utomstående killar än en duktig, kvinnlig 
ledare. Redan nu anar vi ett mönster hos barnen och 
ungdomarna som visar att majoriteten av våra aktiva killar 
tränar i de grupper där vi har manliga ledare. (Undantag 
för Bamsegympan där barnen är 3-6 år, där har vi en 
hyfsat jämn blandning av tjejer och killar i alla grupper). 

2. Värva fler killar/manliga aktiva. Här tror vi att de män/
killar som redan är aktiva hos oss kan vara till stor hjälp 
genom att berätta om och ta med sig sina kompisar till 
träningarna. 

3. I steg 3 är målet att värva fler män till styrelsen. Vi anser 
att denna punkt har lägre prioritet än de andra två då den 
nuvarande styrelsen är fungerande. Ett långsiktigt mål är 
att i styrelsen ska både kvinnor och män vara 
representerade med minst 40%. 

Såhär uppnår vi målet: 
• TGD söker aktivit efter ledare bland föräldrar, bekanta, via 

Facebook och hemsidan. Tack vare detta har vi under 
höstterminen 2016 värvat två nya manliga ledare som 
kommer börja hålla i grupper under vårterminen 2017. I den 
fortsatta rekyteringen ska vi satsa på att värva manliga ledare 
framför kvinnliga om kompetensen är densamma. 

• TGD försöker jobba mycket med att marknadsföra oss själva 
för att väcka intresse och nyfikenhet bland utomstående tjejer 
och killar. Vi uppdaterar Facebook, Instagram och hemsidan 
så ofta som möjligt. Vi kommer under vårterminen 2017 
lägga extra fokus på att presentera våra manliga ledare och 
manliga medlemmar på sociala medier. 

• Första gången man tränar hos TGD är det alltid gratis vilket 
innebär att alla har möjligheten att prova på innan man 
bestämmer sig. Detta ska vi vara noga med att informera våra 
manliga deltagare om, så att de tar med sig sina kompisar. 

• Vi jobbar hela tiden på att skapa en god gemenskap och en 
trivsam stämning i föreningen för att alla ledare och 
medlemmar ska må bra och ha kul hos TGD. Nöjda 
medlemmar brukar innebära fler medlemmar och här tror vi 
att vi har lyckats ganska bra bland tjejerna, då de bara blir 
fler och fler. Nu är det dags att lägga lite mer fokus på att få 
killgrupperna att bli lika nöjda. Här tror vi att våra två manliga 
nyvärvade ledare kan göra mycket. De är båda otroligt 
duktiga utövare och vi ska se till att de kommer bra in i 
föreningen så att de får det trivsamt i sina grupper. 



Planer och policys
TGDs ledare pratar mycket om uppförande, bemötande, hur man är 
en bra ledare och vad vi ska göra för att bli bättre på våra 
ledarmöten, men vi har tidigare inte haft något nedskrivet dokument 
eller någon nedskriven plan på hur vi ska göra eller hur vi vill ha det. 
Därför tror vi att denna jämställdhetsplan kan bli ett viktigt verktyg 
som hjälper oss att bli bättre och planera hur vi ska göra för att nå 
dit vi vill. 

Målet är att jämställdhetsplanen ska kollas över och revideras av 
styrelsen varje år i samband med årsmötet i mars. Innan dess ska 
alla ledare ha fått chansen att tycka till och lämna förslag på 
förbättringar som tas upp vid årsmötet. När jämställdhetsplanen 
blivit fastställd av styrelsen kommer den nya versionen att 
publiceras på hemsidan. 

_________________________               _________________________
Pia Saxholt, ordförande       Torben Saxholt

_________________________
Jessica Österman


