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Välkommen till Sollentunagymnasternas 
årsmöte 2020 
 
 
Tisdagen den 13 oktober 2020 i Arena Satelliten. 

 
 

1. Föredragningslista 
 

1. Val av ordförande för årsmötet. 

2. Val av sekreterare för årsmötet. 

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 

5. Fastställande av föredragningslistan för årsmötet. 

6. Val av en protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

11. Fastställande av medlemsavgifter. 

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 

13. Val av (valberedningens förslag inom parentes): 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år (nyval: Marianne Bergström) 

b) ledamöter i styrelsen för en tid av ett år (omval: Fredrik Sölving)  

c) ledamöter i styrelsen för en tid av två år (nyval: Susanne Heyerdahl, Jenny 

Bredahl, Nicklas Biverståhl) 

d) en aukt revisorer för en tid av ett år (omval: Per-Olof Strand) 

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande (omval: Mi Irveland samt nyval: Johan Andersson, Sofie Tuneld) 

14. Behandling av förslag från medlemmarna 

15. Behandling av förslag från styrelsen 

16. Övriga frågor 
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2. Sollentunagymnasternas organisation 2019-

2020 
 

 
2.1. Styrelse och valberedning 
 
 
Sollentunagymnasternas styrelse har under året haft följande sammansättning: 
 
 
Ordförande  Christina Almtun 
 
 
Ledamöter  Eva Appelquist  Sekreterare 
 
  Anna Stenholm   Ledamot 
   
  Fredrik Sölving   Ledamot 
 
  Lena Sintring    Ledamot 
 
  Tobias Forsberg   Ledamot 
 
 
 
Revisorer  Per-Olof Strand, Finnhammars Revisionsbyrå 
  Charlotta Sköldemyr 
 
 
 
Valberedning Mi Irveland (ordf), Katrin Furustig, Clara Henriksson 
 
  
 
Föreningen har tecknats av Tomas Persson och Christina Almtun. 
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2.2. Personal 
 
 
Anställda har under verksamhetsåret varit:  
 

● Jeanette Ifwer-Kjellberg, Sportchef (100%) 
● Carolina Hellsten, Kanslist (100%) 
● Marianne Bergström, Ekonomiansvarig (30%) 
● Amanda Kjellberg, Trupp (100%) 
● Stefan Höög, leg Naprapat- tjänstledig 
● Linn Fahmy, vik. Naprapat (25%) 
● Alexander Nilsson, Parkouransvarig (25%) 
● Anna Hägerstrand (15%) 
● Vadim Dudin,Teknisk tränare AG (25%) 
● Annika Lydell, danspedagog (timanställd) 
● Sebastian Carlysle, Trupp (100%) 
● Elin Persson, Kanslist och Funkisgympa (50%) 

 
 
 
2.3. Antal möten i styrelsen 
 
 
Styrelsen har träffats vid 8 tillfällen (räknat från årsmötet 2019 till årsmötet 2020): 
 

● 6 styrelsemöten 
● 1 årsplaneringsmöte 
● 1 workshop 
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3. Verksamma ledare 2019-2020 
 
 
I föreningen har vi haft 312 ideella ledare verksamma. Tack vare deras engagemang har vi 
kunnat erbjuda många barn och ungdomar möjlighet till en aktiv fritid i vår förening under 
verksamhetsåret.  
 
Vi utbildade 18 nya unga ledare i föreningens lärlingsprogram under året. 
Ni ledare gör ett otroligt viktigt och bra arbete ute i hallarna! 
 
 

Ett stort tack till Er alla för Ert engagemang! 
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4. Styrelsens berättelse verksamhetsåret  

2019-2020 
 
 
Vision 
En aktiv gymnastikförening där alla får utvecklas på sin nivå. 
 
Verksamhetsidé  
Vi ska erbjuda gymnastikverksamhet för alla barn och ungdomar i Sollentuna och dess 
närområde. Vi vill skapa en rolig, meningsfull och hälsosam fritid som ger möjlighet till 
utveckling och utmaning på den nivå man befinner sig. 
 
Värdeord  
Glädje, Kvalitet, Utveckling, Respekt, Samarbete (Glädje KURS)  
 
Styrelsen har under året arbetat vidare med frågor kopplade till vår vision och verksamhetsidé. 
Vi har framförallt diskuterat och genomfört ett antal aktiviteter kopplade till att säkerställa 
föräldraengagemang, ledarförsörjning framåt samt hur vi ska få behålla våra äldre gymnaster.  
 
Utöver frågorna ovan har vi också arbetat med att få en mer hållbar organisation kring 
ekonomifrågor och vi har under året anlitat Freja ekonomi att hjälpa oss med 
ekonomifunktionen. Detta gör att vi inte har behövt en kassör i styrelsen. 
 
Vi har under flera år haft en komplicerad arvodesmodell för våra ledare. Den har under året 
uppdaterats och implementerats. 
 
Men året har givetvis också präglats av Corona och de konsekvenser som det har medfört. Vi 
har dock hela tiden haft verksamheten igång men sett till att försiktighetsåtgärder vidtagits 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Viss ekonomiskt påverkan har det givetvis 
inneburit då vi bl.a. tvingades ställa in både läger och en större planerad tävling. Vi har sökt och 
beviljats visst stöd från riksidrottsförbundet. 
 
 
Åtaganden  
Föreningen har ett åtagande med ett hallavtal för B-hallen i Satelliten samt åtagande med de 
anställda i föreningen.  
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5. Verksamhetsberättelse och 

sektionsrapporter 2019-2020 
 

 
Vi är tillsammans ca 300 ledare som hjälps åt att bedriva flera tusen gymnastiktimmar varje 
vecka (räknat på träningstimmar och antal gymnaster /vecka). Vi har under året erbjudit 
träning inom träningsgymnastik, artistisk gymnastik (AG), truppgymnastik och parkour-tricking.  
 

Föreningen har under året haft totalt 1874 aktiva gymnaster/utövare. 

   
 
1979-2019 - 40-årsjubileum i Sollentunagymnasterna. Det planerades under hösten och 
genomfördes i form av Jubileumsmiddag för alla aktiva ledare i föreningen samt en Gratis 
jubileumsshow i samband med vår uppvisningshelg i februari. Showen var väldigt uppskattad av 
publik och gymnaster och i publiken hade vi en hel del före detta medlemmar på besök och vår 
första hedersmedlem och grundare av Sollentunagymnasterna, Margareta Kilander var här och 
imponerades av dagens gymnastik, hur föreningen vuxit och hur duktiga alla var som 
organiserade evenemanget. Det blev ett kärt återseende för en del av oss som var med både 
förr och nu. 
Vi fick äran av gymnastikförbundet att få arrangera en trupptävling (region 5 och 6) i mitten av 
mars. Det är en stor tävling med ca 1000 gymnaster plus ledare, domare och arrangörer. Två 
dagar innan tävlingen så ställdes allt in pga Corona. Vi hoppas kunna genomföra en 
regionstävling för förbundet så snart vi har möjligheten. 
Vi är så imponerade av alla fantastiska ledare som under en väldigt annorlunda vår, ändå 
fortsatt att bedriva all verksamhet för våra medlemmar. Det har krävts att vi hela tiden har följt 
alla anvisningar som FHM kommit ut med och våra ledare har varit uppfinningsrika och 
lösningsbenägna. Vi har fått hjälp av kommunen med att öka städningen i alla hallar och de har 
även gett oss 0-taxa på alla lokalhyror april-augusti. 
 
Våra interna utbildare under året har varit: Emelie Hambrook, Malin Ullman, Emma van Drumpt, 
Alva Ivansson, Emilia Lageson, Julia Ahlstedt, Nora Lindqvist, Carolina Hellsten och Jeanette 
Ifwer Kjellberg.  
 
Förutom att många ledare går våra interna utbildningar så har fler ledare även gått externa 
utbildningar för att få licenser.  
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Föreningen har under detta år utbildat 18 lärlingar i vårt lärlingsprogram.  
 
Sportchefen vill rikta ett stort tack till våra sponsorer: 

● ICA MAXI 
● Gräsroten 
● Sponsorhuset  

 
Ett stort tack för allt engagemang under året till styrelsen, personalen, sektionsansvariga, alla 
fantastiska ideella ledare och alla övriga som hjälpt till i olika sammanhang, du gör skillnad! 
 
 

 
5.1.      Sektionsrapporter 

 
 
Föreningen har följande fem huvudsektioner: 
 

● Barngrupper 
● Träningsgrupper 
● Artistisk gymnastik (AG) 
● Truppgymnastik 

● Parkour/Tricking (PKTR) 
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Barngrupper  

 

Sektion Barngrupper 

Antal grupper 14 varav 3 Barn & Vuxen och 11 Barngrupper 

Antal ledare 76 st 

Antal gymnaster 404 st 

Målsättning för 
sektionen 

● Attrahera fler föräldrar att bli ledare och utökad 
föräldramedverkan i barngrupperna. 

● Erbjuda utmanande, roliga och kreativa träningar där vi 
lägger stor vikt vid GLÄDJE och känslan av att få lyckas. 

● Genom roliga utmaningar i leken utveckla viktiga motoriska 
färdigheter såsom koordination, kroppsuppfattning och 
rumsuppfattning. 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

Vi startade året med uppstartsmöte för ledarna och Emelie höll 
Yogapass som inspiration. 
 
Barndagen arrangerades den 15/12 i Satelliten. Under årets 
inspirationsträning var gymnaster från JAT med som fina 
förebilder och agerade banvärdar samt demonstrerade 
övningarna. 
 
KICK-OFF inför vårterminen anordnades 11 januari för alla 
barngruppsledare. Emelie Hambrook och Malin Ullman höll i 
utbildning och uppskattad workshop kring hur vi skapar 
inspirerande träningar och temabanor.  
 
På årets uppvisning ”Vi firar” 9 februari visade barngrupperna 
Alla hjärtans dag-firande. 
 
Det blev en annorlunda vårtermin i och med Corona utbrottet. 
Vi är otroligt stolta och tacksamma över alla barngruppsledare 
som genomfört träningar under de restriktioner som vi haft och 
varit fantasifulla och flexibla i sina planeringar för att kunna 
bedriva träningarna. 
 
Som ett sätt från föreningens sida att försöka uppmuntra 
aktivitet och bibehålla intresset för gymnastik hos våra 
gymnaster under Corona pandemin skapades 
hemmaträningsprogram.  
Hemmaträningarna är förslag på träningar att göra hemma 
eller utomhus för de gymnaster som av olika anledningar inte 
kan, får eller vill delta i träningarna under pågående pandemi 
samt för utskick vid inställda träningar.  
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Träningsgrupper  
 
Sektion Träningsgrupper (T-sektionen) 

Antal grupper 31 

Antal ledare 123 st 

Antal gymnaster 837 st 

Målsättning för 
sektionen 

● Fokus på glädje och gemenskap.  
● Gymnastik för alla oavsett tidigare erfarenheter och ålder.  
● Ge en bred bas i träningen med en progression i 

grundträningen som ger möjlighet till utveckling. 
● Erbjuda alternativ som gör att fler pojkar fortsätter med 

gymnastik.  

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

Vi har fortsatt konceptet med BAS-termin, dvs nybörjargrupper för 
de som tidigare inte gått på gymnastik och hade 3 BAS grupper 
under ht-19 och 1 st BAS grupp under vt-20  
 
Vi har startat upp ParaGymnastik, funkisgympa i föreningen. Under 
hösten hade vi två stycken tillfällen med tre stycken åldersindelade 
prova på träningar. Vi hade totalt 25 besökare. 
Vårterminen 2020 startade vi två funkisgrupper som sammanlagt 
haft 17 deltagare. Några av deltagarna valde att vara med på 
uppvisningen vilket var väldigt uppskattat. 
 
För de som är motiverade och vill träna mer har vi anordnat extra 
träningar för ålderskullarna 11/12, 09/10 samt Ungdom/Junior.  
 
Vi ser en fortsatt trend på att fler pojkar fortsätter med gymnastik 
totalt har vi haft 110 pojkar i träningsgrupperna. De flesta har valt 
att gå i blandade grupper med både pojkar och flickor men vi har 
även kunnat erbjuda träning i pojkgrupp för de födda 2011-2013. 
 
På uppstartsdagen i augusti samt vår Kick-off för ledare i januari 
lade vi stor vikt vid progression i övningarna för att utveckla och 
utmana gymnasterna på bästa sätt. 
 
Precis som för barngrupperna har träningsgrupperna haft 
hemmaträningsprogram att använda sig av för att bibehålla intresse 
och inspirera till rörelse vid missade och inställda träningar till följd 
av Corona. Tyvärr kunde vi inte genomföra Märkestagningen på 
grund av restriktionerna. Ledarna i träningsgrupperna har gjort ett 
fantastiskt jobb med att motivera och hitta andra mål för träningen 
under dessa omständigheter. 
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Artistisk Gymnastik (AG) 
 
Sektion Artistisk Gymnastik 

Antal grupper 6 

Antal ledare 22 st 

Antal gymnaster 42 st 

Målsättning för 
sektionen 

● Fortsatt arbete med strukturen i organisationen inom sektionen för 
att växa och i framtiden kunna starta upp nya grupper löpande 
varje år.  

● Ökat samarbete mellan grupperna 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

Kvinnlig AG har representerat Sollentunagymnasterna med många 
fina prestationer på tävlingar under höstterminen 2019. 
Sektionens gymnaster har tävlat på Svenska Gymnastikförbundets 
stegserier, steg 1-6, och Regions- och Rikspokalen.  
 

Ellinor Ljung i AG 4 tog också en plats i Aspiranterna.  
Aspiranterna är en nationell träningsgrupp inom kvinnlig artistisk 
gymnastik med syfte att utveckla och bevara gymnaster i åldern 14 år 
och uppåt och som inte är uttagna till landslag.  
De 24 främsta gymnasterna på Höstpokalen tas ut till Aspiranterna för 
ett år framåt. 
Syfte med gruppen Aspiranterna är att;  
● Öka gemenskapen bland gymnaster och tränare samt verka för 

ökat föreningsutbyte. 
● Utveckla och bevara gymnaster när de når juniorålder och som 

inte blivit uttagna till landslag. 
● Höja kvalitén på gymnasterna. 
● Satsning från Gymnastikförbundet på de gymnaster som tränar 

och tävlar den nationella inriktningen. 
 
Styrelsen beslutade att lägga vår Manliga AG vilande tillsvidare. 
 

Övriga kommentarer Vårterminen 2020 blev en annorlunda termin på grund av 
Coronapandemin. AG-sektionen hade förmånen att få fortsätta 
bedriva träning i Satelliten under hela terminen. Tävlingssäsongen 
blev inställd men det gav istället utrymme för att prova nya övningar 
och stärka sammanhållningen i grupperna.  
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Truppgymnastik 
 

Sektion 

Truppgymnastik - består av undersektionerna 

FT (Förberedande Tävling) och   

ÖT (Övre Truppsektionen) 

Antal grupper 14 

Antal ledare 102 st 

Antal gymnaster 329 st 

Målsättning för 
sektionen 

● Implementera VVV i vår verksamhet och ge ledarna verktyg 
i olika situationer 

● Ökat samarbete mellan våra grupper 
● Driva mot målcheckar i FT  
● Identifiera vad ledarna drivs av och skapa ledarteam   

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

HT19 startades en ny FT1 grupp som jobbade mycket med att 
lära känna varandra. FT-grupper har under året jobbat på med 
målcheckarna som finns för alla FT-år. Istället för en gemensam 
målcheckshelg har våra anställda varit ute i FT-grupperna och 
haft en målchecksträning. 
 
Övre Truppsektionen har jobbat med att hitta sina nya 
gruppkonstellationer för att sedan öka samarbetet med andra 
grupper, något vi verkligen fick nytta av under våren med 
inställda tävlingar & event pga Covid-19. Vi har deltagit på 
Region 5, Riks 2, Riks 3 och JSM samt flertal föreningstävlingar 
under hösten.  
 
Under Jubileumsshowen hade vi ett fint samarbete mellan flera 
av våra trupper.  
 
Föreningen har även en ny Förbundsdomare på SM-stegen. 
Föreningen fick möjlighet att anordna Region 5&6 hos oss, 
tyvärr fick tävlingen ställas in några dagar innan pga Covid-19. 
Vi hoppas att få äran att anordna tävlingen i framtiden. 
 
Föreningen har även Maja Olander och Malva Åberg med i 
Juniorlandslagets bruttotrupp, det är föreningens första gång 
med gymnaster som representerar i dessa sammanhang.  
 

Övriga kommentarer Under HT19 jobbade Truppsektionen med att få ihop Svenska 
Gymnastikförbundets Utvecklingsmodell med vår gruppstruktur, 
många upplevde att det blev ett bra stöd för vad de olika 
grupperna innebär och även en ännu bättre tydlighet.  
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Parkour/Tricking 

 
Sektion PKTR (ParKour TRicking) 

Antal grupper 5 

Antal ledare 5 st 

Antal gymnaster 83 st 

Målsättning för 
sektionen 

● Att få in fler medlemmar i pktr sektionen, 
bland annat genom att starta en 
nybörjargrupp för äldre 

● Fokus på träningarna ligger vid att skapa 
en bra grund inom pktr, samt att lyfta 
fram individens egen kreativitet för att så 
småningom kunna ta mer ansvar över sin 
egen utveckling. 
 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 
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6. Resultaträkning 2019-2020 
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7. Balansräkning 2019-2020 
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Styrelsen förslag till resultatdisposition: 
 

 

 
 
 

Styrelsen föreslår att utgående balanserat resultat balanseras i ny räkning. 
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8. Revisionsberättelser 2019-2020 
 
8.1. Revisionsberättelse från Intern Revisor 
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8.2. Revisionsberättelse från Extern Revisor 
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9. Verksamhetsplan 2020-2021 
 
 
Föreningen Sollentunagymnasterna har som målsättning för kommande verksamhetsåret  
2020-2021 att: 
 

● Fortsätta utveckla verksamheten utifrån vår värdegrund och våra värdeord (glädje, 
kvalitet, utveckling, respekt och samarbete) 

 
Med den beslutade budgeten som ram kommer en detaljerad målsättning att tas fram av 
styrelsen.  
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10. Budget 2020-2021 
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11. Förslag från medlemmar 
 
 
Inga förslag har inkommit.  
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12. Förslag från styrelsen 

 
 
Styrelsens har inga förslag till årsmötet. 
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13. Styrelsens beslut och underskrifter 
 
 
Styrelsen för Sollentunagymnasterna har tagit beslut om denna årsberättelse. 

Underskrifter, Sollentuna den 16/9 2020  

 

 

 

 

 


