Vår vision och vårt fokus för 2020-talet
GBK:s verksamhet står för glädje och gemenskap och riktar sig till alla som
vill spela badminton och utvecklas mot sina mål oavsett ålder, förmåga och
ambition.
Vår hall, Fjäderborgen, är en plats för gemenskap både på och utanför
badmintonbanan.
Vår framgångsrika satsning på bred ungdomsverksamhet kommer fortsatt att vara
vår ledstjärna och vidareutvecklas. Träning av hög kvalitet med erfarna och
välutbildade tränare i varierade former och en verksamhet som även omfattar en
social samvaro är våra redskap att nå våra mål.

Anpassad träning och höga ambitioner
Vi ska erbjuda våra medlemmar en högkvalitativ träning med utgångspunkt i
den enskilde individens behov, förmåga och ambition. Ledorden för detta ska
vara motivation, långsiktighet och individuell anpassning.
Våra sportsliga ambitioner ska vara höga – vi ska ha spelare i topp-tio i åldrarna
U13-U19 och slåss om medaljer vid nationella mästerskap. Vi ska ha serielag i
olika divisioner och vara representerade i division 1 alternativt Badmintonligan.

Utveckla nätverk och samarbeten
Vi ska vara drivande i samverkan med Göteborgs Badmintonförbund, Svenska
Badmintonförbundet och andra badmintonklubbar, såväl nationellt som
internationellt.
Samarbeten ska exempelvis etableras med näringsliv, klubbar inom andra
idrotter, idrottsforskare, SISU Idrottsutbildarna, Göteborgs Stad samt skolor.
Genom nära samarbete med erfarna partners inom fysisk träning,
idrottsmedicin, nutrition och mental träning ska GBK erbjuda ett komplett
spektrum av tjänster till våra medlemmar.

Nya tjänster för privat- och företagskunder
Vi ska vara proaktiva i vår relation till våra privat- och företagskunder, och ta
fram nya produkter inom hälsa och badminton som svarar upp mot deras behov
– vilket ska leda till såväl ökade intäkter som rekrytering av nya medlemmar.

Satsa på personal & skapa en stark organisation
GBK och Fjäderborgen ska ha medarbetare av mycket hög kompetens och dessa
ska erbjudas regelbunden kompetensutveckling för att uppmuntras och ges
möjlighet att nå sin fulla potential.
Det ska finnas tydliga arbetsbeskrivningar för samtliga anställda och
medarbetarsamtal, lönesamtal samt personalmöten ska genomföras
regelbundet.
Klubbens och hallens verksamheter ska vara integrerade och ledas av en (1)
styrelse som utser en operativ klubbchef och en ledningsgrupp att sköta det
dagliga arbetet.

Stärka GBK-känslan
GBK ska vara en plats för gemenskap, både på och utanför banan. Genom olika
arrangemang såsom exempelvis ”GBK-veckan”, klubbkvällar med olika teman,
klubbmästerskap, egna tävlingar, klubbresor samt andra gemensamma
aktiviteter och ett brett sortiment av klubbkläder ska vi stärka
klubbgemenskapen och ytterligare öka GBK-känslan.

Fjäderborgen - en mötesplats i centrum
Klubbens egen anläggning, Fjäderborgen, är en uppskattad mötesplats för
badmintonälskare och utgör en naturlig plats att träffas på i centrala
Göteborg. Här möts alla över gränserna – unga, äldre, spelare, föräldrar,
åskådare, amatörer och proffs.
Den välkomnande miljön i anläggningen – ”ett andra hem” – säkerställer
att klubbens medlemmar gärna stannar i hallen för att ”ta en fika” och för
socialt umgänge. Vi ska ligga steget före och noggrant ”hålla ordning” i vår
anläggning så att den möter våra förväntningar och vision.

