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Syftet med Verksamhetsmanualen för Gammelstad
Basketbollklubb (GBBK).
Hej, välkommen till Verksamhetsmanualen för GBBK! Genom detta förord till vår
verksamhetsmanual så vill vi beskriva vår tanke med denna Verksamhetsmanual och syftet
med varför vi gjort som vi gjort.
Under ca de senaste 10 åren har det pågått ett utvecklingsarbete inom GBBK för att analysera
om de tankar som fanns när klubben bildades hade förändrast i någon nämnvärd betydelse.
Utifrån att samhället, i vid bemärkelse, hela tiden förändras så behöver ju också en
idrottsklubb också hänga med och kanske anpassa sig till rådande omständigheter. De senast 5
åren har styrelsen intensifierat detta arbete och vidareutvecklat såväl stadgarna som
verksamhetsprogram (inklusive värdegrund, verksamhetsidé och vision) och olika policy. I
regel så har det inte varit några revolutionerande nyheter som har tecknats ned. De tankar och
idéer om hur vi ser på vår verksamhet har funnits tidigare också men de har dock inte alltid
funnits i skrift. Därför har vi ansett att det varit viktigt att få detta dokumenterat. Det är ju så
lätt att glömma vad som gäller om det inte finns nedskrivet och dessutom kanske inte så
många känner till vad som gäller.
Under verksamhetsåret 2011/2012 så har vi konstaterat att det nu utvecklats en hel del olika
typer av dokument. Därför har vi valt att samla dem på ett ställe och dessutom försökt
strukturera dem på ett enhetligt sätt. Syftet med denna Verksamhetsmanual är därmed att
samordna de olika typer av verksamhetsregler som vi har inom GBBK. Den ska utgöra ett
stöd och en hjälp för alla ledare och för alla föräldrar till de barn som finns i vår verksamhet.
Den ska också utgöra en marknadsföring av vår verksamhet gentemot alla våra externa
partners (Andra föreningar, förbund, SISU, kommun, befintliga och ev. blivande sponsorer
samt alla övriga som är intresserade av vår verksamhet.) Inget är så perfekt så att det inte kan
bli bättre och därmed är detta bara ett första försök till att skapa en verksamhetsmanual. Alla
era idéer om förbättringar tas tacksamt emot!
Hoppas Du har nytta och glädje av denna Verksamhetsmanual.
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