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Detta har vi gjort bra 
- Uppvisningen inför DM 
- Engagemang för Orange 
- MiniCamp 
- Starten av Yellow 
- Bring a friend-träningar 
- Föreningsdansen på uppvisningen 
- Många barngrupper 
- Bra kontakt mellan lagen 
- Mer föräldraengagemang än tidigare år 
- Roliga träningar 
- Uppdelningen av Teal och Aqua = ledde till bättre utveckling 
- Bra med alla syskon som är med 
- Bra engagemang vid uppvisning 
- Föreningen har en grund att stå på 
- Träningstider 
- Engagerade tränare 
- Snyggt koreograferade program och bra juluppvisning 
- Personlig utveckling inom Pink, bra att tränarna ser och vill utveckla alla i laget på deras nivå 

Förbättringspunkter 
Följande punkter vill vi arbeta med under 2015/2016. De står i prioritetsordning utifrån det vi kom 
fram till på workshopen. 

- Årskalender 
- Inspiration/uppstartshelg för ledare 

 



- Starta Grey 
- Minst en utbildning för samtliga ledare 
- Uppstartande föreningsmöte/kväll/dag 
- Projekt för gemensam utvecklingsplan 
- Kommunicera regler 
- Månadsbrev 
- Ändra åldersfördelningen 
- SISUs värdefullt 
- Kunskapsbank 
- Fler ledare 
- Mer information på hemsidan 
- Mer utrustning 
- En föreningskväll per termin 
- Vara med på tyckartävlingar 
- "Intagningskrav" till fortsättningsgrupper 

Övriga idéer (utan inbördes ordning) 
- Bring a parent 
- Kommunicera från styrelsen 
- Föreningskväll innan DM 
- Inspirationshelger för ledarna 
- Bring a friend 
- Gemensamt skåp med sjukvårdsmaterial i Ekilla 
- Föräldragrupp som kan stötta vid t ex interna arrangemang 
- Fler camps 
- Uppstartshelg för ledarna 
- Jobba för en egen hall 
- Lagkassa 
- Fler mattor 
- Alla ledare ska gå Cheer Bas 
- Info på hemsidan för varje grupp 
- Intagning fram till oktober och eventuell komplettering i januari 
- Massutskick 
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