Truppkommitténs arbetsordning
Skriven av: TK/Robert Trygg 2021-02-24

Fastställd av styrelsen: 2021-02-25

Syfte
Truppkommitténs (TK) syfte är att vara ett aktivt organ som arbetar med den sportsliga utvecklingen
av verksamheten. Vidare är TK en av länkarna mellan den dagliga verksamheten och styrelsen.

Mål
Truppkommitténs mål är att vidareutveckla Tyresögymnastiken enligt föreningens mål beskrivna i
Verksamhetsplanen etc..

Mandat
TK har mandat att operativt styra och definiera en utbildnings- och träningsplan för samtliga sektioner
och dess respektive block. Som medlem i TK arbetar man för utvecklingen av hela föreningen och
dess medlemmar. Med operativt mandat tillkommer även ett operativt ansvar för utvecklingen av
föreningen och dess verksamhet. TK ska verka enligt föreningens vision och mål och styrelsens
riktlinjer.

Sammansättning av Truppkommittén
Truppkommittén bör bestå av representanter från varje disciplin (trupp, cheer, parkour och barn) och
ha minst 5 och max 9 medlemmar.
Alla aktiva tränare över 18 år kan anmäla sitt intresse till TK. En förutsättning är ett starkt intresse för
att vidareutveckla och driva föreningen framåt givet målbild och syfte. TK tar emot alla
intresseanmälningar och föreslår nya medlemmar baserat på behov och erfarenhet. Styrelsen
fastställer TK sammansättning.

Truppkommitténs arbetsuppgifter och möten

TK bör ha som ambition att mötas minst en gång i månaden. Verksamhetsansvarig samt en
representant från styrelsen ska kallas till ordinarie TK-möten. Varje ordinarie möte ska protokollföras
och delas med styrelsen, anställda och blockansvariga. Mötesprotokoll och andra dokument lagras på
TKs Google drive.
Den som utsetts till nästa mötesordförande kallar till kommande möte och skriver dagordningen.

Arbetsuppgifter
Utveckla den sportsliga verksamheten i Tyresögymnastiken enligt
Verksamhetsplan etc.

Med verksamhetsansvarig
och styrelse

Definiera en utbildnings- och träningsplan för samtliga sektioner
och dess respektive block

I samarbete med
verksamhetsansvarig

Arrangera ledardagar
Anordna kickoff för ledare under våren och utbildning och
ledardag under hösten.
Anordna aktiviteter för unga ledare under vårterminen.
Rekrytera och stötta BA

I samarbete med
verksamhetsansvarig

Skriva förslag till Verksamhetsplan för blocken

Tillsammans med
blockansvariga

Göra budgetunderlag/äskning för kommande års tävlings och
utbildningskostnader
Fördela beslutad utbildningsbudget mellan blocken
Sammankalla och hålla blockmöten, 2 gånger/termin.
Vara behjälplig till grupper i olika former t.ex. hjälp med
gymnaster, föräldrar eller ledare i blocken
Ansvara för Ledarhandboken och uppdatera den vid behov

Blockansvarig äskar till
TK

