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LILIAN OCH JOHAN ALMHULTS FOND 
 
 
Lilian och Johan Almhult har i sitt testamente inskrivit att Göteborgs Gymnastikförbund skall 
erhålla ett legat á 50.000 kronor att utgöra en fond benämnd ”Lilian och Johan Almhults 
fond”. 
 
”Avkastningen av detta belopp skall användas till stipendier åt sådana gymnastikledare eller 
gymnaster, som bevistar utbildningskurser vid Lillsveds Gymnastikfolkhögskola eller 
liknande gymnastik-institut. Därvid skall företräde lämnas sådana personer som oegennyttigt 
verkat för den frivilliga gymnastiken i hembygden.” 
 
Johan Almhult var under åren 1941-62 ledamot av Göteborgs Gymnastikförbunds styrelse 
och vice ordförande 1955-62. 
 
Göteborgs Gymnastikförbund är mycket tacksamt för denna möjlighet, som härmed ges att 
hjälpa våra duktiga ledare och gymnaster att genom utbildning bli ännu bättre. 
 
Välkommen med ansökan märkt ”Lilian och Johan Almhults fond” ställd till 
Gymnastikförbundet Väst, Östra Hamngatan 52, 411 09 Göteborg. 
 
Bidrag till kurser genomförda 1/1 – 31/8 sökes senast 1/9. 
Bidrag till kurser genomförda 1/9 – 31/12 sökes senast 1/2. 

 

 

 

 

TIF-GÅVAN 

Stipendiet utdelas varje år eller vartannat år (beroende på tillgången på ekonomiska medel) 
till juniorgymnast (högst 18 år) eller till en ungdomstrupp som bidrag för bevistande av 
träningsläger eller annan förkovran inom sin idrott. Stipendiaten skall vara medlem i en 
förening tillhörande Gymnastikförbundet Väst. Föreningen skall vara verksam inom det 
geografiska område som utgjorde Hallands län 31/12 2009. Gåvogivarens intention var att 
stipendiet skulle vara till gagn för halländska gymnaster.  
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ÅRSMÖTE  2023 

Söndag den 12 mars klockan 13.00 på Hotel Scandic Crown i Göteborg. 

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

§ 2  Fastställande av föredragningslista för mötet 

§ 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 
 
§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, 

samt därtill erforderligt antal rösträknare 
 
§ 7 Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för tiden 1 januari –  

31 december 2022. 

a) Verksamhetsberättelse 
b) Årsbokslut 
c) Revisorns berättelse 

§ 8 Fastställande av balansräkningen 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

§ 10 Behandling av inkomna motioner 

§ 11 Styrelsens propositioner   
 
11.1 Ändring av GF Västs stadgar 

§ 12 Behandling av förslag till GF Västs verksamhetsplan och budget för år 2023. 

§ 13 Val av ordförande i GF Väst tillika ordförande i GF Västs styrelse för en tid av 
ett år 

§ 14 Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år 

§ 15 Val av en revisor och två suppleanter för en tid av ett år 

§ 16 Val av ordförande och två ledamöter samt en valberedningssamordnare för 
valberedningen på ett år 

§ 17 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF/SISU Hallands och 
RF/SISU Västra Götalands årsmöten. 

§ 18 Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  GYMNASTIKFÖRBUNDET  VÄST 2022 

 

Nu är 2022 över och GF Väst behåller ställningen som den region med flest föreningar,  
187 st närmare bestämt. Vårt medlemsantal är nu 41.175. 
 
Våra kommittéer jobbar som vanligt fantastiskt bra på sin fritid med att föra sin disciplin 
framåt i hela regionen och vi är er evigt tacksamma för allt arbete ni gör. 
Under året har regionen arrangerat 50 utbildningar med 842 deltagare vilket visar att 
utbildningssidan återhämtat sig till stor del efter Coronaåren. 
 
Årsmötet 2022 ägde rum den 13 mars på Hotel Scandic Crown i Göteborg och det var 
9 föreningar med 20 deltagare på plats 
 
Svenska Gymnastikförbundets representant på vårt möte, Suzanne Lundvall, satt ordförande 
på mötet där Anders Larsson omvaldes till ordförande för GF Väst ytterligare 1 år. 
 
Innan årsmötesförhandlingarna började föredrog Suzanne, Svenska Gymnastikförbundets 
Strategi 2028 och pratade också om innovativa och nya träningssätt.  Anders Larsson gav 
oss information om Slottskogshallen i Göteborg och läget för denna samt föredrog statistik 
inom regionen. Per Forsström visade en sammanfattning av föreningsenkäten som gjorts 
och som gett oss vissa svar om hur våra föreningar mår och hur vi kan jobba framåt utifrån 
dessa svar. 
 
Under året har flera av regionens gymnaster varit uttagna i olika landslag och tränings- 
grupper inom Svensk Gymnastik samt tävlat hem flertalet SM-tecken i sina respektive 
discipliner. Några har också deltagit på EM, VM och Världscuper.  Ingen nämn och ingen 
glömd men stort grattis till er alla och era tränare. 
 
2022 startade i Coronans tecken men framåt våren stabiliserade sig läget och gymnastiken 
kom igång igen i föreningarna och också på utbildningsfronten. 
I slutet av året kändes det nästa som vanligt igen och det var fantastiskt. 
 
Stöd till föreningar att söka har funnits och kommer fortsatt att finnas iaf under 2023   
hos Svenska Gymnastikförbundet. Många av våra föreningar har också utnyttjat dessa. 
Under 2023 kommer det så kallade Återstartsstödet att rikta sig speciellt till 
gruppträningsföreningar som lidit stort under Coronaåren och vi hoppas att det skall hjälpa till 
att få tillbaka de medlemmar som ev försvunnit 

Disciplinen Drill har blivit associerade medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet och 
i region Väst har 3 drillföreningar tillkommit vilket är väldigt spännande. 
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Årets ledare i GF Väst 
Återkommer med detta efter årsmötet 
 
 
Årets förening i GF Väst 
Delades inte ut  
 
 
TIF-gåvan 
TIF-gåvan delades inte ut under året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÅLSÄTTNING 2023 
 
GF Västs målsättning för 2023 är att förbättra kontaktytorna mot våra föreningar, öka 
tillgängligheten till kansliet med fler mötesplatser under året samt att utveckla stödet till 
föreningarna med kreativa lösningar för digitalt arbetande. 
Exempel på detta är den digitala övningsbanken vi lanserar under våren. 
Vi moderniserar också arbetet internt med digitalisering av styrelsearbetet, kommittéer och 
ekonomisk administration. 
GF Västs mål och fokus är välmående föreningar med engagerade ledare som sprider 
rörelseglädje till alla våra medlemmar 
 
 
 
 
 
                                
      
 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 



 6 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMITTÉERNA 
 
Barn  
 
Inte heller under 2022 har det funnits någon Barnkommitté utan all verksamhet har skötts 
från kansliet. 
Själva barngymnastiken mår bra ute i våra föreningar och gymnastiken är en av få idrotter 
som ökar i medlemsantal och detta är mycket tack vara just barnsidan. 
Många förstår att den motoriska träningen man får genom kul och bra träning som barn ger 
en stabil grund att stå på för framtida idrottsutövande. 
Oavsett vilken idrott man väljer senare i livet. 
Gymnastikförbundets Baskurser på barnsidan är alltid fulla och under 2022 har vi arrangerat 
12 st sådana och inte mindre än 3 Bamsegympakurser vilket är glädjande. 
Utbildningarna  Leka och Lära för barn upp till 6 år samt Variera och Utmana som riktar sig 
till de lite äldre barnen har tyvärr haft för få deltagare så de har inte arrangerats under året.. 
113 av Väst föreningar har barngymnastik som en del av sin verksamhet 
6 utbildare på barnkurserna finns i regionen. 
 
 
Parkour/Tricking 
 
2022 har likt föregående år varit ett rätt så bra år för parkouren i Väst och 
det går med stor säkerhet att säga att parkour stadigt växer. 
Vi har arrangerat 2 st parkour steg 1 utbildningar under året. 
Hannes Larsson från Uddevalla Gymnastik och Parkourförening har varit 
med på både VM och Världscuper under året. 
15 föreningar i regionen har parkour. 
2 utbildare finns i Väst 
 
 
Gruppträning 
 
Gruppträning hade sitt årliga konvent på Katrinebergs FHS i augusti med 24 deltagare varav 
flera var med för första gången. Deltagarna var mycket nöjda med dagen och på 
diskussionerna som fördes under konventet framkom att man ville fortsätta ha det på 
Katrineberg och gärna med Jose Nunez som inspiratör nästa år.  
Man har också som förslag att man har varandras pass som inspiration på nästkommande 
konvent vilket kommittén tagit till sig inför planeringen av 2023. 
Under våren 2023 kommer även ett speciellt Seniorkonvent att äga rum i regionen. 
Under året har både kurserna Baskurs och Styrka/Rörlighet genomförts med 15 deltagare. 
Utbildningsstegen på gruppträningssidan blir fom 2023 helt ny och kommer att innehålla 1 
baskurs och efter det 4 helt nya inriktningar. Vad de kommer att heta eller innehålla är i 
dagsläget inte bestämt men de skall införas hösten 2023. 
I Väst har vi 111 föreningar som arrangerar Gruppträning och av dessa är 31 st 
Gymmix certifierade vilket är flest i landet. 
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Kvinnlig Artistisk Gymnastik 
 
Vi har under året haft en mängd aktiviteter och 12 av våra 14 föreningar har varit med på de 
olika lägren och tävlingarna som genomförts runt om i regionen. 
Efter pandemin var utbildningsbehovet stort vilket resulterade i att regionen arrangerat både 
steg 1-2 och 3 på domarsidan och Basic på tränarsidan. 
5 tävlingar kunde genomföras under våren och 8 under hösten och det tävlades på steg 1-7, 
klubbpokal, regionspokal, rikspokal och COP. 
Gråbo kunde äntligen genomföra sitt julläger för föreningar i regionen vilket blev väldigt 
lyckat. 
Väst har under året haft 5 gymnaster med i den nationella gruppen Aspiranterna. 
Under SM i Linköping gjorde våra gymnaster starka insatser där bla Tidaholm tog hem guldet 
i lag. Maja Sandfridsson, Tova Jönsson och Amanda Björklund tog dessutom grenmedaljer 
under SM.  
På Höstpokalen kvalificerade sig 4 gymnaster från Väst till 2023 års Aspiranter. 
Maya Ståhl från Tidaholm vann den internationella tävlingen Mälarcupen och blev under året 
uttagen till Seniorlandslaget i Sverige vilket är stort då Väst inte har haft ngn gymnast i 
landslaget sedan 2012. 
Maya har representerat Sverige vid flera tävlingar men det största var NM guldet med laget. 
Under hösten 2023 kommer AG:s utbildningsstege att bli helt ny och utbildningarna kommer 
att heta A-D. Konverteringar från dagens kurser kommer att kunna ske under våren 2023. 
Regionen har 14 föreningar som håller på med KvAG varav en är nykomlingen Tollered 
som hälsas hjärtligt välkommen. 
Vi har 2 utbildare på domarsidan men ingen på tränarsida än så länge. Det kommer dock 2 
st iom den nya kursplanen under hösten 2023 
 
 
Manlig Artistisk Gymnastik 
 
Ett år präglat av att allt skulle komma igång igen och det normala vara tillbaka. 
De MAG föreningarna har varit på tårna. 
Nationella MTK har tagit fram ett nytt tävlingsprogram där personer från Väst varit väldigt 
delaktiga, vilket känns bra kompetensmässigt. 
I regionen har Götalandscupen arrangerats i Göteborg. 
Vid de två rikstävlingarna under året, Mästerskapshelgen i Stockholm och Svenska Cupen i 
Halmstad skördades nya framgångar av klubbarna i Väst. 
Likaså under SM-veckan som gick i Linköping, höll sig klubbarna i Väst framme. 
Vi kan också konstatera att vid alla de nationella tävlingarna har det varit fler ävlande än 
tidigare vilket visar på att MAG inte tappat gymnaster under pandemin vilket är glädjande. 
Väst har också fortsatt representation i våra landslag och ett flertal ungdomar har varit 
uttagna till de LUG läger som hållits under 2022, vilket bådar gott inför framtiden. 
Regionen har 7 föreningar med MAG och 1 utbildare på domarsidan. 
Dessutom har vi flera internationella domare och en förbundskapten. 
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Rytmisk Gymnastik 
 
Under 2022 har vi glädjande nog kunnat bedriva träning och tävling på ett mer normalt sätt 
jämfört med 2020 och 2021. Situationen i Ukraina har medfört att våra föreningar i regionen 
tagit emot ett flertal ukrainska gymnaster. 
Det har genomförts två regionstävlingar med ett stort antal gymnaster på varje. Det kändes 
som att det fanns ett uppdämt behov av att tävla. Alltifrån unga nybörjare som tränar på att 
tävla till senior landslagsgymnaster har deltagit på tävlingarna. 
Gymnaster från våra föreningar har också deltagit på både JSM och SM både på individuella 
sidan och i lag. 
Vidare har vår seniorlandslagsgymnast deltagit på NM i Uppsala samt på flera 
landslagssamlingar. 
Svenska Gymnastikförbundet har under hösten genomfört två stora utbildningsinsatser under 
två helger som riktat sig mot föreningsstyrelser och ledare. Samlingarna var obligatoriska 
och ett led i att få en framåtriktad positiv och sund träningsmiljö i landet. 
 
 
Gymnastikens Hus 
 
Under året har en ny AG-förening hyrt i hallen och det är Gymnastikakademin som kommit 
tillbaka. Sammanlagt har vi 9 föreningar som tränar 48 timmar/v i hallen plus 
gymnastikgymnasiet som där för en morgonträning varje vecka. 
Hela ventilationssystemet har bytts ut för en stor summa men det var nödvändigt då det 
gamla suttit sedan huset byggdes 1983 och nu lagt av helt. 
 
 
Paragymnastik/Alla Kan Gympa 
 
Vi har ökat till 6 föreningar i regionen som erbjuder Alla Kan Gympa vilket är glädjande och vi 
hoppas också i och med detta kunna genomföra den nya utbildningen inom disciplinen 
som kommer att erbjudas under hösten 2023 i Uddevalla. 
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Trampolin/DMT 
 
I år har trampolin haft deltagare från Väst på fyra svenska cupen tävlingar och SM  
samt på NM som gick i Tammerfors,Finland. 
Trampolin steg 2 genomfördes med 20 deltagare men steg 1 fick ställas in då det bara var 2 
anmälda. 
Våra landslagsgymnaster har föredömligt representerat Sverige i Världscuper och andra 
internationella tävlingar. 
Regionen har 5 föreningar med trampolin/DMT och vi har 2 st utbildare 
 
 
 
 
Trupp 
 
Under 2022 kunde tävlingarna i regionen komma igång ordentligt igen och 
flera föreningar tävlade för första gången. I maj genomfördes första Regions- 
Mästerskapet på nivå 7-3, sedan pandemins start. Arrangör var ABGS. 
Flera lag från Väst deltog i nationella tävlingar under 2022 med mycket fina placeringar. 
GF Kennedy deltog på JNM i Danmark och där tog föreningens damer brons. 
Gymnaster från Väst har även deltagit i EM i Luxemburg under 2022. 
Under året fick vi även ett nytt friståendeprogram för nivå 7-9. 
Syftet var att föreningarna skulle kunna ta del av detta för att på så sätt utveckla grenen 
fristående i de yngre åldrarna. Styrelsen i GF Väst beslutade att programmet skulle vara 
gratis för föreningarna i regionen. Övriga regioner kan köpa programmet för en symbolisk 
summa. 
Under året fortsatte diskussioner om ett övergripande nationellt samarbete mellan regioner, 
så kallade verksamhetsregioner. På dessa träffar har även tävlingsregler och anvisningar för 
barn- och ungdomsgymnastiken diskuterats och rekommendationer kring resultat och 
prisutdelningar uppdaterats. 
De flesta planerade utbildningarna inom trupp har genomförts fysiskt under året: 
Vi har 34 föreningar i regionen med trupp och 7 utbildare på tränarsidan men tyvärr ingen på 
domarsidan 
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SLUTORD 
 
 
 
 
 
Verksamhetsåret 2022 för Gymnastikförbundet Väst är avslutat. 
Vi har genomfört nyrekrytering till kansliet, startat en modernisering och förenkling av 
kansliverksamheten samt påbörjat digitaliseringsarbete i kommittéer och styrelse. 
Rörelsedagen fick tyvärr ställas in pga bristande intresse men återkommer i ny form tidigt 
2024. 
Stort tack till alla engagerade i GF Väst för ert ideella arbete 

 

Anders Larsson, ordförande GF Väst 
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UTBILDNINGSVERKSAMHET 2022  
 
UTBILDNING VAR  DELT 

Bamsegympa Göteborg, Tanum 
 

24 

Gymnastikens Baskurs- 
träning och tävling 

Gbg, Halmstad, Borås, Tanum, 
Varberg, Vänersborg, Mölndal 

 
  203 

    

    

Truppgymnastik A Kungsbacka, Gbg, Varberg, 
Öjersjö, Vänersborg 

 
215 

Truppgymnastik redskap B Gbg, Trollhättan, Mölnlycke, 
Tranemo 

 
81 

Truppgymnastik redskap C Halmstad 
 

16 

Truppdomare steg 1 Digitalt 
 

     18   

Truppdomare steg 2 Göteborg 
 

9 

    

Parkour steg 1 Uddevalla  14     

KvAG Basic Gråbo  25 

KvAG domare steg 1 Gbg, Alingsås, Tidaholm  
 

     57   

KvAG domare steg 2 Alingsås 
 

19 

KvAG domare steg 3 Göteborg 
 

23 

Kv AG inspiration Göteborg 
 

14     

Trampolin steg 2 Göteborg 
 

     20         

Aerobic Gymnastics steg 1 Älvängen 
 

8 

Aerobic Gymnastics domare Digitalt 
 

10 

    

Gruppträning baskurs Borås  5 

Gruppträning Styrka/Rörlighet Borås  10 

Grupptränings konvent Falkenberg  23     

Idrottspsykologi Digitalt 
 

18 

Gymnastikens ledarskap Digitalt 
 

30     

    

    

    

    

    

Antal utbildningar 2022 
  

50 

Antal deltagare 2022 
  

842     

    

Antal utbildningar 2021 
  

44 

Antal deltagare 2021   728 
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FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022 
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     GÖTEBORG 2023 -02 -20 

 

 

 

 

         Anders Larsson, ordf  

 

         Bodil Berntsson     Sebastian Hellgren 

 

         Pauline Brink     Paulina Magnusson 

 

         Jessica Gustafsson     Maria Pettersson 

 

         Michael Hedlund     Vivika Raumanni 
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UTFALL OCH BUDGET 
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STATISTIK 

 

Medlemsutveckling i GF Väst 

 

År Antal medlemmar Antal föreningar 

2011 40 337  234 

2012 39 266  220 

2013 38 715  217 

2014 40 652  217 

2015 40 871  211 

2016 45.150  213 

2017 46.875  206 

2018 46.426  199 

2019 47.342  199 

2020 44.160  201 

2021 43 875  201 

2022 41.175  187 
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ORGANISATION 

 
Styrelse    Gruppträning 
Anders Larsson, ordf   Rebecca Kåren-Schmidt 
Bodil Berntsson vice ordf   Regina Svensson 
Pauline Brink     
Jessica Gustafsson   Kvinnlig AG 
Michael Hedlund   Rebecca Lyrdal, ordf 
Sebastian Hellgren   Johanna Johansson 
Paulina Magnusson   Nina Möller 
Maria Pettersson                        Viveca Dahlman 
Vivika Raumanni   Fanny Dalberg 
    Andreas Jansson 
Kansli    Hally Jacobsdottir 
Ewa Kärnman   Malin Nyström 
Malin Forsström fom okt   Caisa Wessberg 
                                                                                     Rosa Patriksson 
Revisor    Stina Sjöberg 
Per Forsström tom sept   Louise Thorson 
Birgitta Östberg Olsson fom okt   
 
Revisorssuppleanter   Manlig AG 
Eva Eriksson    Michael Hedlund, ordf 
Birgitta Östberg Olsson tom sept  Gabriel Lindeby 
                                                                                      Per Forsström 
Valberedning                                                               Ahmed Adly 
Annika Hellman, ordf   Robert Smith 
Pia Haddeland   Jens Hummel 
Gunnar Edebrant    
    Rytmisk Gymnastik 
    Therese Skoglösa 
                                                                                     Åsa Nyqvist 
Kommittéer     
    Trupp 
Barn    Jessica Gustafsson, ordf 
Vakant    Anna Eriksson 
    Maria Hagström-Kjell  
Ungdom    Michaela Andersson 
Vakant    Andrea Öster   
    
Parkour    Gymnastikens Hus 
Samir Cliff Gadré   Robert Andersson, ordf 
    Daniel Moldovan 
                                                                                      Ahmed Adly 
Para/Alla Kan    
Marie Svensson    
     
Aerobic Gymnastics                                            
UllaKarin Othzén                                                            
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