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Välkommen till 
Sollentunagymnasternas årsmöte 2021 
 
 
Tisdagen den 12 oktober 2021 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 (omval: Marianne Bergström) 

b) ledamöter i styrelsen för en tid av två år (nyval: Eva Lundqvist Saleh, Ola 

Reppling, Emelie Hambrook) 

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

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

ordförande (omval: Sofie Tuneld, Mi Irveland, nyval: Tobias Forsberg) 

14. Behandling av förslag från medlemmarna 

15. Behandling av förslag från styrelsen 

16. Övriga frågor 
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2. Sollentunagymnasternas organisation 

2020-2021 
 

 
2.1. Styrelse och valberedning 
 
 
Sollentunagymnasternas styrelse har under året haft följande sammansättning: 
 
 
Ordförande  Marianne Bergström 
 
 
Ledamöter  Susanne Heyerdahl  Sekreterare 
 
  Nicklas Biverstål   Ledamot 
   
  Fredrik Sölving   Ledamot 
 
  Lena Sintring    Ledamot 
 
  Tobias Forsberg   Ledamot 
   
  Jenny Bredahl   Ledamot 
 
 
 
Revisorer  Per-Olof Strand, Finnhammars Revisionsbyrå 
  
Valberedning Mi Irveland (ordf), Sofie Tuneld 
 
  
 
Föreningen har tecknats av Marianne Bergström och Fredrik Sölving. 
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2.2. Personal 
 
 
Anställda har under verksamhetsåret varit:  
 

● Jeanette Ifwer-Kjellberg, Sportchef (100%) 
● Carolina Hellsten, Kanslist (100%) 
● Amanda Kjellberg, Trupp (100%) 
● Stefan Höög, leg Naprapat- tjänstledig 
● Linn Fahmy, vik för Stefan 

● Anna Hägerstrand (15%) 
● Vadim Dudin,Teknisk tränare AG (25%) 
● Sebastian Carlysle, Trupp (100%) 
● Elin Persson, Kanslist och Funkisgympa (50%) 

 
 
 
2.3. Antal möten i styrelsen 
 
 
Styrelsen har haft 12 sammanträden (räknat från årsmötet 2020 till årsmötet 2021): 
 

● 11 styrelsemöten 
● 1 möte med anledning av årsmötesplanering 

Utöver dessa möten har vi haft löpande avstämningar mot bakgrund av Covid-19
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3. Verksamma ledare 2020-2021 
 
 
I föreningen har vi haft 270 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 33 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 

2020-2021  
 
 
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)  
 
Våra 3 V ligger till grund för det vi gör. Under hösten 2020 åkte styrelsen ut till barn- och 
träningsgruppernas uppstart för att svara på frågor från föräldrar och informera om den 
ideella förening som Sollentunagymnasterna är och hur alla föräldrar kan bidra och ge stöd 
i grupperna på ett mycket bra sätt. Det var roligt och givande att mötas för ett gott 
samarbete.  
 
Styrelsens medlemmar har tillsammans med Sportchef och personal bland annat arbetat 
med frågor som rör säkerhet, förenklad administration, samt insatser för att behålla 
gymnasterna högre upp i åldrarna. Aktiviteter har bland annat varit att fastställa en 
Krisgrupp, arbeta fram en krisplan och uppdatera checklistan vid akut läge till ledarna. För 
att förenkla för medlemmar och minska administration för personalen har styrelsen varit 
behjälplig med att upprätta ett kommande upplägg och avtal med leverantör för att beställa 
kläder och profilprodukter, samt utgjort stöd vid byte av mailplattform. 
 
Under året har styrelsen diskuterat hur vi kan behålla gymnaster högre upp i åldrarna och 
en aktivitet har varit att ta fram en pilot/prova på för ledare som tidigare varit aktiva 
gymnaster för att återuppta gymnastikträningen. Ett förslag i enlighet med förbundets 
utvecklingsmodell -träning för ett aktivt liv.   
 
Året har givetvis också präglats av Covid-19 och de konsekvenser som pandemin har 
medfört. Vi har hela tiden haft verksamheten igång men sett till att försiktighetsåtgärder 
vidtagits enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  
 
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 2020-2021 
 

 
Vi är tillsammans ca 270 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 1 710 aktiva gymnaster/utövare. 
 

   
 
Hela verksamhetsåret har såklart kantats av pandemin. De flesta av våra större event har 
ställts in, våra äldre gymnaster har under en längre period inte fått träna alls utan har då 
helt hänvisats till digitala träningar. Vi fick abrupt i starten av vårterminen, dela och kasta 
om alla breddgrupper så att vi kunde förhålla oss till pandemilagen, med stränga maxtak 
för antal personer i hallarna.  
 
De flesta av gymnastikförbundets tävlingar och utbildningar   har ställts in och så även de 
interna i föreningen. En del ledare har haft möjlighet att gå  utbildningar som har gått att 
genomföra digitalt.  
 
Trots svåra förutsättningar har så många kunnat hålla i och hålla ut, varit innovativa och 
hittat lösningar. Gymnaster och ledare har hittat nya sätt att träna och lära in moment på. 
Föräldrar har visat stor förståelse för de snabba förändringar vi behövt göra under 
pandemin. Några grupper har tävlat digitalt och flera grupper har hittat på tävlingslika 
moment som de filmat eller streamat till hemmapublik. 
 
Sollentuna kommun valde att reducera hallhyrorna för alla ideella föreningar för att försöka 
hjälpa föreningslivet. 
 
Föreningen har under detta år utbildat 33 lärlingar i vårt lärlingsprogram.  
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Våra interna utbildare under året har varit: Elin Persson, Carolina Hellsten och Jeanette 
Ifwer Kjellberg.  
 
Sportchefen vill rikta ett stort tack till våra sponsorer: 

● ICA MAXI 
● Gräsroten 
● Sponsorhuset  

 
Ett stort tack för allt engagemang under året till styrelsen, personalen, alla fantastiska 
ideella ledare och alla övriga som hjälpt till i olika sammanhang. Ni 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 17 grupper varav 4 BoV och 13 Barn 

Antal ledare 72 st 

Antal gymnaster 378 st 

Målsättning för 
sektionen 

● 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. 

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

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

Vi startade terminen med uppstartsmöte för ledarna där vi 
hade både praktiska genomgångar och information från 
föreningen. 
Större delen av året har varit präglat av Corona och att 
tillsammans göra det möjligt att bedriva glädjefylld träning på 
ett säkert sätt. Vilket innebär att vi var tvungna att tex ställa in 
årets Barndag.  
Vårterminen startades upp med digitala träffar. 

 
Träningsgrupper  
 
Sektion Träningsgrupper (T-sektionen) 

Antal grupper 33 

Antal ledare 109 st 

Antal gymnaster 790 st 

Målsättning för 
sektionen 

● 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 

Större delen av året har varit präglat av Corona och vi har blivit 
tvungna att vara flexibla för att kunna bedriva träning och övriga 
aktiviteter.  

● Vårterminen startades upp med digitala träffar. 
● Årets Märkestagningen genomfördes på gruppernas 

ordinarie träningstid. 

 ● Vi har fortsatt konceptet med BAS-termin, dvs 
nybörjargrupper för de som tidigare inte gått på gymnastik. 
2 grupper under hösten och 3 grupper under våren.  
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● ParaGymnastik, funkisgympan gör sitt andra år och vi har 
två grupper i föreningen.  

● För de som är motiverade och vill träna mer har vi anordnat 
extra träningar för ålderskullarna 2008-2013 sammanlagt 
har 90 barn x-tränat.  

● Totalt 97 pojkar har varit med i träningsgrupperna under 
året, de flesta har deltagit i blandade grupper men vi har 
även erbjudit en grupp för bara pojkar P13/14. 

● Pandemilagen innebar att vi var tvungna att dela på grupper 
och i vissa grupper fick deltagarna turas om på träningen för 
att inte överstiga maxtak. Vi kunde inte heller ta hjälp av 
föräldramedverkan på träningarna. 

● Restriktionerna har inneburit utmaningar för medlemmarna 
och framför allt ledarna. Vi är otroligt stolta och tacksamma 
över hur de klarat av att bedriva träningar utan att få passa 
och med maxantal i hallarna.  
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Artistisk Gymnastik (AG) 
 
Sektion Artistisk Gymnastik 

Antal grupper 4 

Antal ledare 16 

Antal gymnaster 48 

Målsättning för 
sektionen 

Fortsatt arbete med strukturen i organisationen inom sektionen. 
Målsättningen är bredda sektionen, att behålla gymnaster i kvinnlig AG 
i junior och seniorålder, men också att kunna starta en nybörjargrupp 
inom kvinnlig AG vid starten av varje läsår. Vi kommer nu under HT 
2021 att starta en grupp. 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

Då tävlingssäsongen blivit inställd pga Covid både HT2020 och VT2021 
har vi i sektionen anordnat grupptävlingar, en tävling per termin som 
har livestreamats för föräldrar. 
 
Nu hoppas vi att vi ska få möjlighet att komma ut och tävla kommande 
år och representerat Sollentunagymnasterna både både på regional 
och riksnivå. 
  

Övriga kommentarer Tyvärr ligger manlig AG vilande då vi inte har haft ledare till att starta 
någon manlig AG-grupp. Vuxengruppen inom manlig AG-sektionen fick 
pausas under perioden pga covidrestriktioner. 
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Truppgymnastik 
 

Sektion 

Truppgymnastik - består av undersektionerna 
FT (Förberedande Trupp) och   
ÖT (Övre Truppsektionen) 

Antal grupper 14 st  

Antal ledare 87 

Antal gymnaster 345 

Målsättning för 
sektionen 

● Vi har jobbat mycket med att träna utan att passa, och haft 
fokus på att öka medvetenheten hos gymnasterna 

● Individen i fokus när vi flyttar gymnaster vidare i 
truppsektionen 

● Vi har haft målsättning att stimulera våra ledarteam med 
tillskott av ledare, nya konstellationer eller nya samarbeten. 
Detta för att tillgodose rätt kompetens i våra grupper och 
mer kompletta ledarteam. 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

● Maja Olander och Malva Åberg har tagit sig in i 
Juniorlandslaget och ska få representera Sverige på EM i 
december 

● Nästan alla tävlingar under HT & VT har varit inställda, 
många av våra grupper har anordnat egna uppvisningar 
med tävlingslika moment under träningarna för att få in lite 
tävlingskänsla 

● Under VT21 anordnade SvGF digitala tävlingar, vi deltog på 
Rikstvåan, JSM & USM 

● FT grupperna tränar på med stöd av Målcheckarna från 
Progressionsstegen  

● FT4 går vidare upp till ÖT med en otroligt bra uppdelning 
med största fokus på individens utveckling vidare 

 

Övriga kommentarer ● Byter namn på grupper till HT21, Minior ålder 10-12 år och 
Ungdom 13-15 år, Junior 15-18 år och Senior 18+år 

● Våra gymnaster födda 2004 och tidigare hade ett långt 
uppehåll från hallen mellan oktober-februari, och höll igång 
med mycket träning på distans på olika sätt 

I december slog vi ihop JAT & AT till en grupp pga. ett tapp på 
ledare, där vi även hjälpte de gymnaster vidare till andra 
föreningar som hade intresse av det 
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Parkour/Tricking 

 
Sektion PKTR (ParKour TRicking) 

Antal grupper 6 

Antal ledare 10 st 

Antal gymnaster 104 st 

Målsättning för 
sektionen 

● Fokus på träningarna är att ge en god grund för 
Parkour och Tricking  

● Lyfta fram individens egen kreativitet genom att öka 
självkänslan, motoriken och intresset för träning så 
att utövaren kan ta mer ansvar över sin egen 
utveckling. 

● Öka kvaliteten i träningen genom fler licensierade 
tränare 

● Utöka antalet medlemmar i sektionen 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

 
● Miranda Tibbling (PKTR6) kvalificerade sig till en av 

världens största parkourtävlingar i världen, Red Bull 
Art of Motion som gick 10 juli i Pireus, Grekland. 
 

 
 

 
 

  



  

 
 

Årsberättelse för Sollentunagymnasterna 2020-2021 Sida 14 

 

Sekretess: Intern 

 
6. Resultaträkning 2020-2021  
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7. Balansräkning 2020-2021  
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8. Verksamhetsplan 2021-2022  
 
 
Föreningen Sollentunagymnasterna har som målsättning för kommande verksamhetsåret 
2021-2022 att fortsätta utveckla verksamheten utifrån vår värdegrund och våra värdeord 
(glädje, kvalitet, utveckling, respekt och samarbete) 
 
Vi återupptar en del tidigare aktiviteter igen som blivit utmanande under pandemin, bland 
annat lägerverksamhet, samverkan mellan grupper och ledarteam, interna utbildningar och 
fysiska diskussionsforum. Vi har utöver det valt fyra fokusområden i år: 
 

 
 
Säkerställa tillväxt: 
Inventera möjligheterna för tillväxt i alla aktiva sektioner för att bibehålla och öka kvalitet. 
Se över resurser, eventuella hinder och möjligheter för att därefter skapa specifika planer. 
 
Utövaren i Centrum: 
Alla utövare ska erbjudas möjlighet till utveckling och utmaning på sin nivå i enlighet med 
Barnkonventionen och vår verksamhetsidé. Vi vill erbjuda våra ledare en utökad 
ledarskaps-portfölj för den nivå de leder grupper på.  
Uppta diskussioner med kommunen gällande lokaler som ska vara anpassade för 
gymnastik. 
 
Kommunikation: 
En intern kommunikation där alla parter tar ansvar för bästa möjliga samarbete och 
utveckling. Tydliggöra och förenkla tillgängligheten av information.  
 
Stolt och modig förening: 
Öka öppenhet i diskussion och förståelse för beslut så att vi blir en ännu mer enad 
förening. Vi stärker med detta vi-känslan. Öka förståelsen för vikten av var och ens bidrag 
till en säker, glädjefull och utvecklande gymnastikresa. Fortsätta arbeta med det vi tror på, 
utmana, förnya och våga göra annorlunda. 
  
Med den beslutade budgeten som ram kommer en mer detaljerad verksamhetsplan att tas 
fram av sportchef och styrelse.  
 

  

Säkerställa 

tillväxt 
Utövaren i 

centrum 
Kommunikation 

Stolt och 

modig förening 
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9. Budget 2021-2022 

 

Budgeterade intäkter 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
Budgeterade kostnader och bruttovinst 
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Budgeterade administrativa kostnader och resultat 
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10. Förslag från medlemmar 
 
 
Inga förslag har inkommit.  
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11. Förslag från styrelsen 

 
 
Styrelsens har inga förslag till årsmötet. 
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12. Styrelsens beslut och underskrifter 
 

 
 



 

 

 

 
Bilaga 1: Revisionsberättelse 2020-2021  

 
 

Revisionsberättelse av Extern Revisor. 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


