
 

 

Gymnastikförbundet Östs kansli vill träffa er föreningsrepresentanter som är anställda i en förening som 
kanslist, konsulent, sportchef eller verksamhetsansvarig. Har du en ideell funktion inom någon av dessa roller är 
du också välkommen. Tanken är att dessa mötesplatser ska bidra till en gemensam träffpunkt för att kunna 
bygga nätverk och samverkan över föreningsgränserna, men även ge oss som region en möjlighet att träffa alla er 
som arbetar med Svensk Gymnastik på en daglig basis. 
 

Varmt välkomna till denna fysiska mötesplats, äntligen kan vi ses igen!  
Eftersom det var så länge sedan vi sågs vill vi passa på att skapa möjligheter till dialog och diskussion.  
 
Älvsjögympans ordförande, Tove Nerman, kommer att berätta och inspirera oss om hur de under 
pandemin valde att storsatsa på extern kommunikation för att nå ut till fler i deras närområde, vilket 
de kunnat se ett direkt resultat av. De valde samtidigt att bli än mer digitaliserade med syfte att sänka 
trösklar för medlemskap och förenkla administrationen.  
 
Jon Malmström från Tumba Gymnastik berättar om hur pandemin fört med sig att många gymnaster 
slutat att själva vara utövare i föreningen, men istället blivit ledare, vilket påverkat deras återväxt 
mycket positivt. Jon leder oss i en diskussion om hur vi kan göra för att få tillbaka våra 15+ åringar till 
verksamheten samt får dem att stanna kvar i verksamheten.   
 
Sista stunden kommer det finnas tid att prata med varandra, men också med oss på GF Öst. Ni kanske 
har konkreta frågor om konverteringar? Kommande tävlingar? Utbildningar? Mötesplatser eller 
föreningsstöd?  
 

 
 
NÄR Torsdagen den 14 oktober klockan 09:00 – 12:00 (frukost från 08:30) 
VAR  Idrottens Hus, Skansbrogatan 7  
FÖR  Anställda i regionens föreningar 
ANMÄLAN  https://response.questback.com/gymnastikfrbundetst/anstlldifrening14okt  

Vi vill ha din anmälan senast måndagen den 11 oktober 
 
 
09:00 – 09:30 Hej och välkommen! GF Östs personal berättar kort om aktuella 

händelser i regionen 
09:30 – 10:15 Älvsjögympan berättar om deras framgångsrika arbete med 

kommunikation och digitalisering 
10:15 – 10:25  Paus 
10:20 – 11:00 Tumba Gymnastik berättar om deras återväxt efter pandemin och 

efterföljande diskussion om hur vi kan locka tillbaka våra 15+ åringar 
11:00 – 12:00  Mingel och tid för frågor till GF Öst.  

 
Frågor kring agenda eller mötesplatsen kan ställas till vik. kanslichef Maria Hellzenius  
maria.hellzenius@gymnastik.se  
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