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Välkommen till 
Sollentunagymnasternas årsmöte 2018 
 
Tisdagen den 9 oktober 2018 i Ljusgården 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: Christina Almtun) 
b) Övriga ledamöter av styrelsen för en tid av ett år  (omval: Tomas Persson, 

Lena Sintring) 
c) två revisorer för en tid av ett år 

- intern revisor (omval: Charlotta Sköldemyr) 
- extern revisor (omval: Per-Olov Strand, Finnhammars revisionsbyrå) 

d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till     
ordförande. (omval: Tobias Forsberg, ordf, Katrin Furustig, Clara 
Henriksson) 

 
Gabriella Fällman, Eva Appelqvist, Fredrik Sölving och Anna Stenholm är valda på 
två år 2017, inget omval krävs i år. Magnus Kumbrant har valt att avgå. 
 

14. Behandling av förslag från medlemmarna 
 

15. Behandling av förslag från styrelsen 
 

16. Övriga frågor
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2. Sollentunagymnasternas organisation 

2017-2018 
 
2.1. Styrelse och valberedning 
 
Sollentunagymnasternas styrelse har under året haft följande utseende: 
 
Ordförande  Christina Almtun 
 
Ledamöter och   Tomas Persson  Kassör 
suppleanter 
  Eva Appelqvist   Sekreterare 
 
  Magnus Kumbrant   Ledamot 
 
  Gabriella Fällman   Ledamot 
 
  Anna Stenholm   Ledamot 
   
  Fredrik Sölving   Ledamot 
 
  Lena Sintring    Ledamot 
 
 
Revisorer  Per-Olof Strand, Finnhammars Revisionsbyrå 
  Charlotta Sköldemyr 
 
 
Valberedning Tobias Forsberg (ordf), Katrin Furustig, Clara Henriksson 
  
 
Föreningen har tecknats av Tomas Persson och Christina Almtun i förening. 
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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, Truppansvarig (100%) 
● Gunnar Jansson, Utvecklingsansvarig (50%) 
● Stefan Höög, Naprapat (25%) 
● Alexander Nilsson, Parkouransvarig (25%) 
● Erika Folestad, AG-ansvarig (40%) 
● Vadim Dudin,Teknisk tränare AG (30%) 
● Annika Lydell, danspedagog (timanställd) 
● Sebastian Carlysle, Tjänstledig 

 
 
2.3. Antal styrelsemöten 
 
Styrelsen har träffats vid 8 tillfällen, räknat från årsmötet 2017 till årsmötet 2018. 
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3. Verksamma ledare 2017-2018 
 
 
I föreningen finns 298 ideella och anställda ledare verksamma. Tack vare deras 
engagemang har fler barn och ungdomar än någonsin haft möjlighet till en aktiv fritid i vår 
förening under verksamhetsåret.  
 
Vi utbildade 30 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 

2017-2018 
 
 
Styrelsen har fortsatt det viktiga värdegrundsarbetet och allt som sker i vår verksamhet 
utgår från våra ”3V – Vision, Verksamhetsidé och Värdeord”. 
 
Vision 
En ledande gymnastikförening som förenar bredd och elit med fokus på glädje och kvalitet. 
 
Verksamhetsidé  
Vi ska erbjuda gymnastik-verksamhet för alla barn och ungdomar i Sollentuna och dess 
närområde. Vi vill skapa en meningsfull och rolig fritid, god hälsa samt möjliggöra för 
talangutveckling. Därmed ger vi också en god grund för utövning av andra idrotter.  
 
Värdeord  
Glädje, Kvalitet, Utveckling, Respekt, Samarbete (Glädje KURS)  
 
I början av verksamhetsåret enades styrelsen om att fortsätta tidigare beslutad strategi 
med fokus på föräldraengagemang. 
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I samband med förra årsmötet (verksamhetsåret 2016-2017) bjöds Sanna Nordin-Bates in 
för att berätta om välbefinnande och prestationsutveckling och gav alla en härlig 
inspiration. 
 
Under verksamhetsåret har det genomförts flera lyckade event för alla våra medlemmar, 
bland annat den stora uppvisningen i februari 2017 där alla sektioner i föreningen deltar. 
Andra återkommande event är Inspirationsdag för barn- och träningsgrupperna, Minitrupp 
Cup, Nationaldagsfirande samt sommarläger.  
 
Sollentunagymnasterna är en stor ideell förening och det ställer höga krav på vår 
administration och även tillgång till halltider. Som ett led i vår strategi om att förbättra 
struktur och ordning har vi förtydligat våra rutiner gällande lagring av personuppgifter och 
publicering av bilder/filmer. Vi satsar på skadeförebyggande arbete och hållbara gymnaster 
och fortsätter vårt arbete med en egen naprapat för att utveckla rehab/prehab-träning i 
föreningen.   
 
När det gäller halltider har vi en kontinuerlig dialog med kommunen men även i år och inför 
verksamhetsåret 2018-2019 har fördelningen blivit sämre än tidigare. Möte med kommunen 
har hållits med kreativa förslag hur vi kan lösa den uppkomna situationen.    
 
Stort fokus under verksamhetsåret har varit att hitta tränare till alla våra breddgrupper. Vi 
uppmanar föräldrar att engagera sig för att det ska fungera långsiktigt. Fler barn vill träna 
gymnastik och det är den snabbast växande sporten i Sverige. Vi har också en utmaning 
gällande närvaro i vissa av våra grupper. Detta kommer det även framåt, under kommande 
verksamhetsår, att vara fokus på och vi kommer att vara tydliga med vad som gäller. 
 
Under året har den nya lagstiftningen gällande personuppgifter trätt i kraft (GDPR). 
Föreningen har jobbat aktivt med utbildning och implementeringen av lagstiftningen och 
säkerställt att vi följer de nya reglerna. Vi har även infört rutiner där vi begär utdrag ur 
belastningsregistret av alla våra ledare och anställda. 
 
Föreningen har även under året mottagit ett föreläggande gällande städning av B-hallen i 
Satelliten. Diskussioner med kommunen pågår om vart ansvaret egentligen ligger.  
 
 
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 2017-2018 
 

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

Föreningen har under året haft 
totalt 1828 aktiva gymnaster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lite fördelningsstatistik från de senaste tre åren sett på hela föreningen: 
 

                           2017-2018 2016-2017     2015-2016 
Pojkar¹    26%   29%   30% 
Flickor     74%   71%  70% 
Träningsgymnaster²  73%   71%  69% 
Tävlingsgymnaster   27%   29%  31% 
 
 
¹Vi har försökt hitta olika lösningar för att öka antalet pojkar i föreningen dels genom att 
starta fler pojkgrupper men också genom att anordna samarbeten mellan dessa grupper 
samt valfria samträningar utöver den vanliga träningen. Förändringarna har uppskattats så 
vi fortsätter samt utökar detta projekt under kommande år och jobbar aktivt för att få in 
fler killar. 
 
 
²Vi har i år ändrat strukturen i träningsgrupperna från att tidigare dela efter nivå nu 
åldersbasera grupperna istället. Ledare och gymnaster kan lättare följas åt och vi ser att 
fler äldre gymnaster vill stanna kvar i föreningen. 
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Vi har genomfört interna utbildningar vid fem tillfällen under året.  
Våra interna utbildare var: Louise Kindberg, Nora Lindqvist, Betty Lundmark, Julia Ahlstedt, 
Amanda Kjellberg, Gunnar Jansson, 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.  
 
Föreningen har under detta år utbildat 30 lärlingar i vårt lärlingsprogram med 5 
lärlingsträffar och 2 tränarutbildningar. Lärlingarna har varje vecka varit med sin mentor i 
en av våra grupper i föreningen och fått lära sej många delar av ledarskapet.  
 
Sportchefen vill rikta ett stort tack för allt engagemang under året till våra sponsorer: 

● ICA MAXI 
● Gräsroten 
● Flygbussarna och  
● Sponsorhuset  

 
Ett stort tack även till styrelsen, personalen, sektionsansvariga, alla fantastiska ideella 
ledare och alla övriga som hjälpt till i olika sammanhang, du gör skillnad! 
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5.1. Sektionsrapporter 

 
 
Föreningen har följande sex huvudsektioner: 
 

● Barngrupper 
● Träningsgrupper 
● Artistisk gymnastik  
● Truppgymnastik 

● Parkour/Tricking 
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Barngrupper  

 
Sektion Barngrupper 

Antal grupper 15 grupper fördelade på: 

 

3 st Barn- och vuxengrupper (BoV), 2-3 år  

12 st Barngrupper (B), 4-5 år 

Antal ledare 65 ledare 

Antal gymnaster 363 gymnaster (varav 91 pojkar) 

Målsättning för 
sektionen 

I Sollentunagymnasternas alla barngrupper är värdeordet 
GLÄDJE vårt största ledord.  
Leken är det viktigaste inslaget i vår barnverksamhet. Genom 
roliga utmaningar i leken kommer barnen att utveckla viktiga 
motoriska färdigheter såsom koordination, kroppsuppfattning 
och rumsuppfattning.  
 
Målet är att erbjuda utmanande, roliga och kreativa 
redskapsbanor där det läggs stor vikt vid glädje och känslan av 
att få lyckas. 

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

● Uppstartsmöte för alla ledare 27 augusti 2017 

● Julavslutning och prova-på-träning i Arena Satelliten 16 
december 2017 

● Uppvisning med OS tema där barngrupperna var 
utklädda till maskotar 17-18 februari 2017 

Övriga kommentarer  
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Träningsgrupper  
 
Sektion Träningsgrupper (T-sektionen) 

Antal grupper Totalt 27 grupper plus  

2 BAS grupper under ht-17 och 1 st BAS grupp under vt-18 

 

De 27 grupperna var fördelade på: 

12 st (6-8 år) 1 timme/vecka,  

5 st (8-9 år) 1,5 timme/vecka 

5 st (9-10 år) 2 timmar/vecka varav 2 grupper med x-träning 

2 st pojkgrupper (6-9 år) 

2 st Ungdomsgrupper (10-12 år)  

1 st Juniorgrupp (13 år->) 

Antal ledare 100 ledare 

Antal gymnaster 775 gymnaster (varav 105 pojkar) 

Målsättning för 
sektionen 

● Gymnastik för alla oavsett tidigare erfarenheter. Skapa 
förutsättningar för att kunna ge alla barn och ungdomar möjlighet 
att börja på gymnastik oavsett ålder.  

● Ge en bred bas i träningen med en progression i grundträningen 
som ger möjlighet till utveckling.  

● Hålla fokus på glädje och gemenskap 

● Erbjuda alternativ som gör att fler pojkar fortsätter med 
gymnastik. 

Prestationer och övriga 
aktiviteter under året 

Nytt för verksamhetsåret 2017-2018 är att grupperna varit 
åldersindelade istället för nivåindelade och att vi startat två 
pojkgrupper som komplement till våra blandade träningsgrupper för 
att fler pojkar ska fortsätta med sin gymnastik. 
 
● Vi har fortsatt konceptet med BAS-termin, dvs nybörjargrupper för 

de som tidigare inte gått på gymnastik. 
● Uppvisning med OS-tema 17-18 februari 2018 

● Märkestagning 5 maj 2018 med 250 deltagare.  
Gymnasterna i tränings-grupperna fick visa upp serier på brons, 
silver, guld och diamant-nivå. Diplom och märken delades ut till 
alla som deltagit! 

● Extra träningar för pojkar på fredagar i Satelliten, dessa träningar 
har varit välbesökta och uppskattade  

Övriga kommentarer  
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Artistisk Gymnastik  
 
Sektion AG (Artistiska Gymnastik) 

Antal grupper 6 grupper  

Antal ledare 29 ledare 

Antal gymnaster 66 gymnaster 

Målsättning för 
sektionen 

Öka samarbetet mellan grupperna i hela sektionen. Sammanslagning av 
Kvinnlig och manlig AG till en sektion precis som alla andra sektioner i 
föreningen.  

Prestationer och övriga 
aktiviteter under året 

Vi har haft ett mycket större samarbete i år än tidigare och de ledare 
som har varit med i år har verkligen hjälpts åt. Vi har fått in hjälp från 
föreningens naprapat att bygga uppvärmning samt prehab-program för 
att öka styrkan men också för att förebygga skador.  

Övriga kommentarer  
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Truppgymnastik 
 

Sektion 

Truppgymnastik - består av del-sektionerna 

FT (Förberedande Trupp) och   

ÖT (Övre Trupp) 

Antal grupper 13 grupper 

Antal ledare 103 ledare 

Antal gymnaster 330 gymnaster 

Målsättning för 
sektionen 

● Starka och hållbara gymnaster - genom Fysfabriken & 
Rehab-träningar 

● Erbjuda tävlingsgrupper på alla nivåer där stil & teknik 
genomsyrar våra övningar 

● Långsiktig träning, med bred grund 
● Senare selektering & en utveckling som sker på individens 

nivå  

Prestationer och övriga 
aktiviteter under året 

Under hösten 2017 deltog föreningen på JNM-kvalet & JSM, 
Rikstävlingarna och två grupper åkte till Visby för att tävla. Till 
vårterminen 2018 gjorde SvGF om tävlingssystemet där sektionen 
har arbetat för att sätta sig in i de nya systemet och deltagit på 
rikstvåan, rikstrean, riksfyran, riksfemman, och USM.  
Flertal tematräningar, vår interna Minitrupptävling och 
sommarlägret har med bravur anordnats av FT-sektionen.  

Övriga kommentarer Vi lämnar bakom oss ett år där det ideella engagemanget börjat 
lysa allt starkare. Detta gör att vi höjer kvaliteten men också att vi 
till nästa år kan starta ytterligare grupper och därmed ökar antalet 
truppgymnaster.  
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Parkour/Tricking 

 
Sektion PKTR (ParKour TRicking) 

Antal grupper 5 grupper 

Antal ledare 19 ledare 

Antal gymnaster 121 gymnaster 

Målsättning för 
sektionen 

Att utövarna ska ha roligt och utvecklas individuellt i egen takt. 
Att erbjuda grupper för alla nivåer för de som är 10 år och 
äldre.  

Prestationer och 
övriga aktiviteter 
under året 

Alla grupper tränar en till två gånger per vecka och de var 
representerade på uppvisningen i år 

Övriga kommentarer En anställd tränare på 25% from VT-18 
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6. Resultaträkning; Budget/Utfall 2017-2018 
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7. Balansräkning 2017-2018 
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8. Tilläggsupplysningar 2017-2018 
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Styrelsen förslag till resultatdisposition: 
 

Ingående balanserat resultat 2 012 028 

Årets resultat -221 355 

Utgående balanserat resultat 1 790 673 
Styrelsen föreslår att utgående balanserat resultat balanseras i ny räkning. 
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9. Revisionsberättelser 2017-2018 
 
9.1. Revisionsberättelse från Intern Revisor 
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9.2. Revisionsberättelse från Extern Revisor 
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10. Verksamhetsplan 2018-2019 

 
 
Föreningen Sollentunagymnasterna har som målsättning för verksamhetsåret 2018-2019 
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.  
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11. Budget 2018-2019 
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12. Förslag från medlemmar 
 
 
Inga förslag har inkommit.  
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13. Förslag från styrelsen 

 
 
Inga förslag. 
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14. Styrelsens beslut och underskrifter 
 
Styrelsen för Sollentunagymnasterna tog den 27 september 2018 beslut om denna 
årsberättelse. 

 

 


