
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013



V 
ärdegrund

 
   Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så  
   att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt,  
   socialt och kulturellt. Detta gör vi genom att:

• Arbeta i demokratiska former i alla delar av  
förbundets verksamhet. 

• Stärka det ideella ledarskapet genom att erbjuda en  
kvalitativt hög utbildning till den enskilde ledaren. 

• Erbjuda gymnastikformer av hög kvalitet, väl  
anpassade till människors olika villkor. 

• Med kraft framhålla gymnastikens friskvårdande betydelse för 
individer i alla åldrar, både kroppsligt och mentalt. 

• Ge möjlighet för de gymnaster som har talang och ambition att 
göra en elitsatsning under socialt trygga former, med mål att nå 
framgång i internationella mästerskap.
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V 
erksamhetsområden

Under föregående år har Gymnastikförbundet Öst och 
dess kommittéer arbetat för att kunna förbättra och 
utveckla förutsättningarna inom respektive del av våra 
verksamheter. 
 
Nedan följer en kort redogörelse från våra 
aktiva kommittéer och ansvariga inom respektive  
verksamhet, kring hur arbetet har bedrivits under 
2013 och vart deras fokus har riktats.

Barnverksamhet
Barnkommittén i Gymnastikförbundet Öst bildades 
efter Svenska Gymnastikförbundets förbundsmöte i maj 
2012 och har sedan dess arbetat med att hitta former 
för sitt arbete och dess verksamhet i stort.

Kommittén har genomfört ett inspirationskonvent 
”Barn blir smarta av gympa - Gympa Kidz On Tour” på 
Gymnastik och Idrottshögskolan med cirka 40 mycket 
nöjda deltagare. Fokus låg på att inspirera ledare inom 
barn- och ungdomsverksamheter och hur de kan möta 
dessa målgrupper ute i sina egna föreningar.

Kommittén har även deltagit på Gymnastikförbundets 
arrangerade träff för barn och ungdomskommittéer i 
landet, i samband med Svenska gymnastikförbundets 
Gymnastikforum. De har även deltagit på 
Stockholmsidrottens Barn och Ungdomsforum, där 
många bra föreläsningar samt gruppdiskussioner 
förekom tillsammans med likasinnade från övriga 
idrotter i regionen. 

Framöver planerar barnkommittén att utveckla och 
fortsätta sitt arbete genom att planera och besöka 
föreningar som har en liten eller ingen barnverksamhet 
alls, för att informera om Gymnastikförbundets 
utbud och hjälpa dem utvecklas i enlighet med Vision 
2020. Därtill planeras det även att medverka på olika 
arrangemang, både regionalt och centralt.

Barn blir smarta av gympa-konvent på GIH för barn- och 
ungdomsledare.

Ungdomsverksamhet
Ungdomskommittén har det senaste året reviderats 
och ombildats, där kommande arbete syftar till att 
utarbeta strukturer, värva fler medlemmar och hitta 
former för sin verksamhet. 

Under hösten träffades ungdomskommittén 
och barnkommittén gemensamt för att hitta 
samarbetsformer. Samarbeten med övriga 
verksamhetsområden ska även försöka utarbetas inför 
kommande år.

Ungdomskommitténs kommande fokus kommer 
att ligga på att locka fler killar till gymnastiken och 
öka dess förutsättningar genom olika ledar- och 
föreningssamarbeten. Därtill kommer kommittén även 
vara behjälpliga i utarbetningen av olika arrangemang, 
exempelvis Stockholm Gymnastics Show som 
förhoppningsvis kommer att återkomma igen under 
2014.

Även en projektgrupp har under året 
tillsatts som har inlett arbetet med 
en masstrupp till det kommande 
ungdomseventet EUROGYM 2014 i 
Helsingborg. Inriktningen på denna 
regionala masstrupp är att den endast 

kommer bestå av killar från olika föreningar runtom i 
regionen. Förhoppningen är att engagera cirka 50-60 
killar i denna masstrupp kallad ’Stockholm Mass Squad’.

Gruppträningsverksamhet - Gymmix

Gymmix och 1,6 miljonerklubben genomförde ett gemensamt 
arrangemang ute på Djurgården i samband med Stora 
Hälsodagen i september.

Gymmixkommittén i regionen fortsätter att arbeta 
med att inspirera fler föreningar i regionen att 
bli Gymmix-certifierade. Kommittén har fått en 
ambassadörsutbildning via Svenska Gymnastikförbundet, 
vilket ska ge ansvariga mer fakta och självförtroende i 
det fortsatta arbetet med att göra föreningsbesök hos 
regionens gruppträningsföreningar. Besöken görs hos 
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både redan anslutna samt blivande Gymmix-föreningar. 
Under året har även kommittén bistått kansliet 
i arbetet med de två gruppträningskonventen, 
Gymmix&Korpen Inspirationskonvent och 
Sommarkonvent 2013, som Gymnastikförbundet Öst 
och Korpen Stockholms Län arrangerat tillsammans.

En nätverksträff har genomförts för våra certifierade 
Gymmixföreningar som under året ökade till 10 st. 
Aktuella ämnen diskuterades såsom utbildningar, 
konvent, gruppresor och utvecklingsmöjligheter.

I samband med en Hälsodagen anordnad av 1,6 
miljonersklubben i Stockholm deltog duktiga Gymmix-
ledare från regionen som inspiratörer och ledde 
en stor publik genom några av våra Gymmix-pass. 
Kommittén ser fram emot fler samarbeten med 
klubben kommande år.

Under hösten påbörjades planeringen av en 
träningsresa till Turkiet i maj 2014 för alla anslutna 
Gymmixföreningar. Gensvaret har varit stort och resan 
ser nu ut att bli av enligt plan, en spännande vecka 
väntar med en massa kul träning och inspiration. 

Tävlingsverksamhet
Truppgymnastik

Truppgymnaster från årets Mini DM.

Som regionens största disciplin, så finns den 
trupptekniska kommittén (TTK) behjälplig i en rad 
olika frågor som rör truppgymnastiken. De har under 
året tillsammans med värdföreningar arrangerat 
regionstävlingar, samt arbetat med att göra en översyn 
av samtliga regionstävlingar under året. Detta kommer 
under 2014 mynna ut i en stor regionstävling kallad 
Stockholmscupen. I samband med detta har de även 
inrättat och satt upp nya riktlinjer för regionsdomarna 
i regionen.

TTK har även varit behjälpliga i planeringen av de 
idrottsspecifika kurserna, detta för att säkerställa 
att det finns en tillräcklig mängd kurser under året 
för truppverksamheten i samråd med kansliet. De 

arbetar också med att organisera och fördela tränings- 
samt lovtider för våra innerstadsföreningar i våra 
specialhallar i Stockholms innerstad. 

Kommittén har arrangerat två tävlingsdagar under 
året där regionens truppföreningar bjuds in och 
där disciplinens förutsättningar, arrangemang och 
arbetsrutiner diskuteras. TTK har även haft ett antal 
egna möten och representerat regionen på nationella 
träffar som rör truppverksamheten.

Pojksatsningar och läger har planerats under hösten, 
som förhoppningsvis kommer genomföras under 2014.

Utöver detta så har regionens truppföreningar varit 
framträdande och presterat fina placeringar på såväl 
regionala, nationella och internationella tävlingar.

Manlig Artistisk Gymnastik

Manliga AG-gymnaster från tävlingen Stockholmscupen 2013.

Utöver föreningarna Hammarbygymnasterna, 
Sollentunagymnasterna, KFUM samt 
Brommagymnasterna så återfinns nu även ytterligare en 
förening inom disciplinen, Rysk Gymnastikförening.

Kommittén har tillsammans med regionens föreningar 
arrangerat en rad regionstävlingar under året. De 
har även diskuterat att införa en ny tävlingsklass till 
2014, som ska stimulera äldre tävlingsgymnaster. 
Ett vandringspris planeras och ska instiftas under 
nästkommande år, där den förening som bäst lyckats 
representera breddverksamhet på tävlingar ska få 
denna utmärkelse på årsbasis.

Gymnaster från regionen inom denna disciplin har 
under året presterat väldigt väl på nationella tävlingar, 
bland annat så tog regionen hem den ädlaste valören 
i många utav klasserna, samt fina andraplaceringar, 
på såväl Svenska Cupen som på den nationella 
mästerskapshelgen, där SM-titlarna koras. Även 
internationellt står regionens gymnaster för fina 
prestationer, där vårt land utmanar toppnationerna. 

Foto: Christian Hunt 
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Kvinnlig Artistisk Gymnastik
Föreningar som bedriver kvinnlig artistisk 
gymnastik i regionen i dagsläget är Stockholm Top 
Gymnastics, Järfällagymnasterna, SOL-flickorna, 
Sollentunagymnasterna, Hammarbygymnasterna, Hansa 
Hoburg samt GF Gymmix Visby.

Under det gångna verksamhetsåret har kommittén 
inom den kvinnliga artistiska gymnastiken arrangerat en 
regionsfinal tillsammans med Järfällagymnasterna. Därtill 
har kommittén även startat upp ett projekt vars avsikt 
är att öka samträningar mellan föreningar i regionen. 

AG-gymnaster från regionen har under året presterat 
fina resultat bland annat med höga placeringar på 
riksfinalen. Vi har även många gymnaster som under 
året har blivit uttagna till såväl utvecklingsgruppen, 
juniorlandslaget och seniorlandslaget 2014.
 
Rytmisk Gymnastik
Gymnastikförbundet Öst har samverkat med 
regionerna Uppsvenska och Mellansvenska vad gäller 
Rytmisk Gymnastikverksamheten (RG), då det för 
närvarande bara finns två RG-föreningar i regionen, 
SOL-flickornas GF och GK Värmdö.

I januari genomfördes ett UC-Nord-läger på Lillsved 
med SOL-flickorna som arrangör. På lägret deltog, 
förutom SOL-flickor, även gymnaster från Uppsala och 
Södertälje.

Under en dag i oktober arrangerade GF Öst och SOL-
flickorna en regionstävling i Forsgrenska-hallen. Där 
det deltog cirka 70 individuella gymnaster, 2 duo och 
7 trupper i åldersklasserna minior, ungdom, junior och 
senior. Regionens RG-föreningar har i övrigt deltagit 
på ytterligare tre tävlingar som arrangerats av andra 
regioner.

Gymnaster inom Rytmisk gymnastik.

Aerobic Gymnastics
Under 2013 var Stockholm Aerobic Gymnastics 
tillsammans med ATK värd för en inspirationshelg för 
gymnaster och domare. Instruktör för detta var Sergio 
Garcia från Spanien som är en hårt anlitad domare 
och utbildare inom FIG (International Gymnastics 
Federation). En mycket lyckad helg med många 
deltagare från hela landet.

Under året har föreningen arbetat med att få fler 
gymnastikföreningar att ta till sig disciplinen. Prova-
på träningar har arrangerats och samtliga föreningar 
i regionen har bjudits in att deltaga. Ett arbete som 
kommer att fortgå under 2014.

Gymnaster från regionen har deltagit på 3 
internationella tävlingar med totalt 2 gymnaster i 
seniorklassen.

Aerobic gymnastics.

Trampolin
Gymnastikförbundet Öst har svenska mästare i 
Trampolin Damer och Herrar samt DMT herrar. 

Under året har det deltagits i fyra Svenska Cupen-
tävlingar, SM, NM, Frivolten Cup, VM samt världscuper.

Regionens kommitté har under året arbetat med 
att utveckla gymnaster för att på klubbnivå ge dem 
förutsättningar för att kunna placera sig på mästerskap.

Arbetet med läger och tävlingar fortsätter framöver 
med ett högt sikte på framtiden. 

Trampolingymnaster från årets SM-tävlingar.

Foto: Emma Lagerbrink

Foto: Anna Blid
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Parkour/Freerunning/Tricking
Projektet som startades i början av året har sedan dess 
haft en enorm utveckling inom Parkour, Freerunning 
och Tricking, både i regionen och resten av landet. 
Nu finns det över 7000 utövare i hela landet och 
merparten av dessa hittar vi i vår egen region. I juli 
2013 hölls första utbildningen, följt av ytterligare en på 
hösten för föreningar som vill starta upp verksamhet 
inom disciplinerna, vilket i sin tur är en bidragande 
orsak till denna expansion och fler utövare i regionen.

Under hösten 2013 lanserades en ny hemsida 
www.pktr.se där ni hittar all information om vad som 
händer i landet, information om sporterna, utbildningar 
och föreningar att träna med. Hemsidan drivs av 
Parkour och Tricking kommittén.

Parkour, Freerunning och Tricking har försökt vara 
så synliga som möjligt under året, bland annat har 
prova-på tillfällen erbjudits under MY-mässan 2013 
och arrangemanget We Are STHLM (tidigare Ung08). 
Samtliga discipliner har också medverkat på Idrottens 
dag under Almedalsveckan, samt under Prins Daniels 
Idrottsdag i Hagaparken.

Det har även anordnats en inofficiell SM-tävling i 
Tricking, där landets bästa utövare fanns på plats. Denna 
tävling arrangerades utomhus mitt i Kungsträdgården i 
Stockholms city i samarbete med Stockholms stad och 
We Are STHLM.

SM i Tricking med landets bästa utövare på plats i 
Kungsträdgården.

Cheerleading
Svenska Cheerleadingförbundet ligger under vårt 
eget förbunds verksamhet och deras verksamhet är 
associerad till oss.  Vi har under året märkt att intresset 
har ökat och således fått fler cheerleadingföreningar i 
regionen, disciplinen är på stark framväxt.

P 
rojekt och aktiviteter

Under det gångna verksamhetsåret har 
Gymnastikförbundet Öst varit inblandade i en rad olika 
projekt och aktiviteter, som både har syftat till att öka 
vår exponering utåt såväl som insatser inom den egna 
verksamheten.

Gotland
Under året har det genomförts en rad olika 
utbildningar på Gotland tillsammans med SISU Gotland 
för att stimulera utbildningsbehovet på ön och främja 
gymnastikens utveckling. Ett samarbete som vi hoppas 
kan fortgå även nästa år.

Almedalen, Gotland

Full aktivitet i Almedalen under Idrottens dag i somras, där 
motorikträning och ändmålsenliga lokaler var i fokus.

Idrottens dag är ett årligen återkommande evenemang 
på Gotland, som arrangeras av Riksidrottsförbundet 
och anslutna SF under Almedalsveckan. Dagen syftar till 
att visa upp idrotter i samband med att landets politiker 
huserar i Visby, vilket skapar en möjlighet att visa vilka 
frågor som är viktiga för oss inom gymnastiken och 
hur våra politiker kan bistå med att underlätta och 
förbättra förutsättningarna för vårt utövande.

Gymnastikförbundet Öst fick förnyat förtroende från 
centralt håll att även 2013 anordna aktivteterna och 
insatserna under Almedalsveckan och där Idrottens dag 
ägde rum den 3 juli i Almedalsparken.  Vi hade därtill 
återigen ett stort stöd från våra Gotlandsföreningar 
som var med under dagen och utgjorde en ovärderlig 
resurs på plats. 

I vanlig ordning hade vi våra tävlingsdiscipliner på plats 
i form av truppverksamheten och kvinnlig artistisk 
gymnastik som bjöd på en rad olika uppvisningar och 
prova-på aktiviteter. Med tanke på parkourens och 
trickingens stora framfart under året fanns givetvis de 
även med under dagen med svindlande uppvisningar 

Foto: Jesper Eriksson
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och prova-på aktiviteter. Sist och absolut inte minst så 
hade vi barnens favorit och det stora dragplåstret på 
plats i form av självaste Bamse. Bamses stora uppgift 
under dagen var kullerbytteskolan och att sprida vårt 
viktiga budskap, att barn blir smarta av gympa och 
vikten av tillgången på ändamålsenliga lokaler och hallar 
som främjar motoriskt lärande. Bamse var till och 
med så populär och framgångsrik att han fick självaste 
justitieministern, Beatrice Ask, att slå en kullerbytta.

GF Östs Årsmöte 2013
Gymnastikförbundet Östs 93:e årsmöte ägde rum 
söndagen den 10 mars och det var förbundet 
tillsammans med GF Stockholmsflickorna som stod 
som värdar för mötet. Eftermiddagen inleddes med att 
föreningen visade upp sin uppvisningsgymnastik i olika 
former i Liljeholmshallen. Detta åtföljdes sedan av själva 
årsmötet på närliggande konferensanläggning. 

Totalt fanns det 22 ombud på plats från 19 föreningar 
som tillsammans förfogade över 31 röster. 

Vid mötet genomgick förbundet ett par organisatoriska 
förändringar, bland annat i val av revisor, ny 
valberedningsordförande, samt två nya ledamöter 
till regionsstyrelsen. Stämman valde även in en ny 
ordförande till Gymnastikförbundet Öst i form av 
Gärmund Sandberg, då tidigare ordförande Birgitta 
Persson tackade för sig.

Birgitta Persson lämnar över till Gärmund Sandberg.

Vår förhoppning är att fler föreningar får upp ögonen 
för vårt årsmöte och tar tillfället i akt att medverka och 
påverka förbundets framtida verksamhet.

Gymmix & Korpen Inspirationskonvent 

Full fart på 2013 års Gymmix-Korpen Inspirationskonvent på 
Gymnastik och Idrottshögskolan.

Lördagen den 13 april anordnades återigen vårt 
årliga gruppträningskonvent Gymmix och Korpens 
Inspirationskonvent på Gymnastik och Idrottshögskolan 
(GIH), tidigare kännt som Liv- och Rörelsekonventet.  

Cirka 75 deltagare kom till det 10:e konventet i 
ordningen och fick bland annat ta del av en intressant 
föreläsning kring explosiv styrketräning och dess effekt 
på åldrandet. Utöver detta erbjöds ett stort utbud av 
träning i vanlig ordning, med pass som ABBA-gympa, 
Gymmix Body Toning, Latin Fusion, Gymmix Flow och 
ett Gymmix EFIT-pass utomhus.

Sommarkonvent
Lördagen den 24 augusti genomfördes det tionde 
Sommarkonventet i Eriksdalshallen och
Eriksdalsbadet, ett årligen återkommande konvent som 
arrangeras i samverkan med Idrottsförvaltningen i 
Stockholms stad och Korpen i Stockholms län. 

32 olika pass och 182 deltagare på plats som deltog i 
det stora träningsutbudet som erbjöds. Med anledning 
av låg uppslutning från våra föreningar till detta konvent, 
har nu beslutet dessvärre tagits att detta konvent inte 
återkommer 2014. Vi hänvisar således till vårt Gymmix 
och Korpen konvent under nästkommande år för 
fortsatt träningsinspiration.

Foto: Kristian Gunnarsson

Foto: Kristian Gunnarsson
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A 
nläggningsfrågor

I juni togs det beslut i Idrottsnämnden att påbörja 
arbetet med en ny specialhall för gymnastik i 
Stockholm. Placeringen av hallen kommer att bli på 
Mälarhöjdens IP och hallen beräknas stå färdig 2015. 

I samband med detta beslut har förbundet 
under året haft en referensgrupp bestående av 
föreningarna i Stockholms kommun som genomfört 
flertalet möten angående den nya hallen. En utsedd 
detaljgrupp har därefter haft ett antal möten med 
Fastighetsförvaltningen och Idrottsförvaltningen för att 
diskutera utformningen av och innehållet i hallen. Hallen 
planeras bestå av två hallar, en för Truppgymnastik och 
en för Artistisk gymnastik, samt en servicedel med 
omklädningsrum, dusch och förrådsutrymmen.

Engelbrektshallen i Stockholm invigdes under året, där 
några av Stockholms innerstadsföreningar nu bedriver 
sina träningar. Hallen är fullt utrustad för gymnastik, 
men gymnastiken har i dagsläget en liten procent av 
träningstiderna i hallen, då vi konkurrerar med andra 
idrotter om träningstiderna. Denna hall ska på sikt 
slussas över mer och mer till gymnastiken i takt med 
att den akuta hallbristen i Stockholm åtgärdas. 

Härnevikskolans gymnastiksal där 
Bro IK Gymnastik huserar fick 
under året ett bidrag på 650.000 
kronor för att köpa in utrustning 
till sin hall och anpassa den för 
gymnastik via pengar föreningen 
sökt från Idrottslyftet.

Därtill försöker även förbundet bevaka och medverka 
på möten med Stockholms Idrottsförbund och de olika 
anläggningsforum som arrangeras löpande under året.

Engelbrektshallen är det nya tillskottet av specialidrottshallar i 
Stockholms innerstad som är anpassad för gymnastik.

F 
öreningsutveckling

I samband med hela förbundets regionaliseringsarbete 
har även hela Gymnastikförbundet Öst tagit en 
mer proaktiv och utvecklande inriktning i sin egen 
verksamhet. 

Intentionerna under året har varit att förbättra 
förutsättningarna för föreningarna i regionen 
och agera som en stödinstans för att kunna lösa 
olika problemområden som uppstår i den dagliga 
verksamheten. Förbundet har även aktivt arbetat med 
att synas och höras, där vi fortsatt utvecklat våra egna 
kommunikationskanaler mot omvärlden, men också 
internt i organisationen. Vi försöker i största möjliga 
mån vara med och synas i en rad olika forum för 
att aktivt medvetandegöra gymnastikens behov och 
förutsättningar. En del i detta arbete är exempelvis  
satsningen med barn blir smarta av gympa, där ständiga 
uppmaningar om ändamålsenliga lokaler och bristen av 
tillgång till dessa anläggningar ställs för att bearbeta de 
olika politiska institutionerna. 

Vision 2020 har också präglat många delar av denna 
verksamheten under året i vår strävan att utöka 
vår verksamhet med fler medlemmar och höja 
kvaliteten ytterligare i det vi redan gör så bra runt 
om i föreningarna i regionen. Förhoppningen är att vi 
framöver gemensamt fortsätter på denna resa och blir 
ännu bättre på det vi gör och att vi blir tillgängligare för 
fler i alla former av gymnastik.

Utöver detta har vi även från förbundets sida fortsatt 
vårt arbete med att försöka utveckla samarbetet med 
de lokala distriksidrottsförbunden och knyta en tätare 
kontakt till våra SISU-konsulenter på både Gotland 
och i Stockholm. Detta som ett led i arbetet med att 
erbjuda bättre och bredare hjälp gentemot föreningar 
i samband med arbetet kring Vision 2020 samt den 
kontinuerliga föreningsutvecklingen.

Totalt har 31 gymnastikföreningar i Stockholm 
på ett eller annat sätt varit involverade i ett 
föreningsutvecklingsprojekt tillsammans med SISU 
Stockholm under 2013. 143 tillfällen rapporterades in, 
där lärgrupper är majoriteten, därefter kultur, kurs och 
processarbeten. Under dessa tillfällen har 672 deltagare 
rapporterats. Totalt har gymnastikföreningarna i 
Stockholm rapporterat 454 utbildningstimmar under 
2013. 

De vanligaste områdena som det har arbetats med är 
föreningsutveckling, värdegrundsfrågor samt kost och 
näringslära. Än så länge har fyra gymnastikföreningar 
arbetat med SISU och Riksidrottsförbundets Skattnings- 
och analysverktyg.

Foto: Kristian Gunnarsson
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Nätverksträffar/Föreningsbesök 

Ordförandeträffar har anordnats för att diskutera aktuella frågor, 
utveckling och Vision 2020 tillsammans med ordföranden i 
regionen.

Förbundet har även i år fortsatt sitt arbete med de 
uppskattade nätverksträffarna för föreningsordföranden 
alternativt ansvariga inom berörda områden för 
att kunna diskutera aktuella problemområden eller 
arbetssätt. Detta har under året i första hand involverat 
arbetet med Vision 2020 men också införlivandet av 
våra nya discipliner Parkour och Tricking och vilka 
möjligheter och synergieffekter dessa nya aktörer 
kan ge föreningarna. Intentionerna med dessa träffar 
är att fånga upp viktiga frågor som våra föreningar 
brottas med, inspirera genom goda exempel, uppmana 
till diskussion och bidra till ett tillfälle där föreningar, 
oavsett storlek, kan ventilera tankar och idéer för stöd 
och fortsatt utveckling. 

Vi ser dessa tillfällen som väldigt värdefulla och har för 
avsikt att fortsätta denna satsning även kommande år.  
Vi anser att dessa träffar även utgör ett bra 
komplement till de lite mer traditionella 
föreningsbesöken.

Föreningsbesök ute hos föreningarna fanns att tillgå 
i vanlig ordning på begäran av föreningarna, där 
regionskonsulenten och/eller utsedd SISU-konsulent, 
alternativt båda parterna tillsammans har åkt ut till 
föreningen för att förutsättningslöst diskutera vilka 
möjligheter som finns för att utveckla verksamheten. 

 
Marknadsföring av konceptet Barn blir smarta av gympa på 
Visbys gator och torg under Almedalen 2013.

Foto: Kristian Gunnarsson

Foto: Kristian Gunnarsson



© Gymnastikförbundet Öst 2014. För eftertryck krävs skriftligt tillstånd.

Verksamhetsberättelse 2013 - Gymnastikförbundet Öst

15

Utbildningsverksamhet
Under året har det anordnats kurser i både 
förenings- och förbundsregi, vilket innefattat allt ifrån 
idrottsspecifika kurser till baskurser inom barn och 
ungdom och gruppträningskurser.

 
Första Parkourutbildningen inom förbundet genomfördes i juli.

Följande kurser genomfördes under året:
Bamsegympa - förening
Mera Bamsegympa
Ännu Mera Bamsegympa 
Mentorskap i Bamsegympa 
Hjälpledarutbildning - Ledare på gång
Parkour/freerunning Steg 1 
Baskurs Barn och Ungdom, Grund 
Baskurs Barn och Ungdom, Basic 
Baskurs Barn och Ungdom, inr. Trupp Basic
Baskurs Barn och Ungdom, inr. Kvinnlig AG. Basic
Kvinnlig AG Steg 1 
Kvinnlig AG Steg 2
Domarkurs Kvinnlig AG steg 1 
Domarkurs Kvinnlig AG steg 2 
Domarkurs Kvinnlig AG steg 3 
Teori Steg 1 
Teori Steg 2
Fristående steg 1 
Fristående Steg 3 
Trampett Steg 1 
Trampett Steg 2 
Trampett Steg 3  
Tumbling Steg 1 
Tumbling Steg 2 
Tumbling Steg 3
Regionsdomarkurs Trupp 
Fortbildning regionsdomare Trupp 
Bedömningskunskap (Domare Trupp) 
Gymmix Styrka & rörlighet - fördjupning 
Gymmix Kondition - fördjupning  
Gymmix Personlig utveckling och ledarskap

TOTALT: 82 kurser och 1531 deltagare

Sommarkurser Lillsved Idrottsfolkhögskola
Under cirka två veckor på sommaren, från slutet av 
juni till början av juli, anordnar Gymnastikförbundet 
Öst tillsammans med närliggande regionkontor, 
Gymnastikförbundet Mellansvenska, ett antal kurser 
ute på Lillsved Idrottsfolkhögskola inom främst 
gruppträning men även inom det idrottsspecifika fältet.

Gymmix Box med utbildaren Jaime Contreras på sommarens 
kurser ute på härliga Lillsved Idrottsfolkhögskola.

Sommarkurser som genomfördes under året:
Gymmix Baskurs 
Teori Steg 1
Gymmix Aerobic/Step Up
Fristående steg 1 
Gymmix Styrka och rörlighet 
Gymmix Kondition
Gymmix Personlig utveckling och ledarskap (PUL)
Gymmix Afro
Gymmix Box
Gymmix Senior
Gymmix Yoga Grund
Gymmix EFIT
Parkour/Freerunning Steg 1
Baskurs Barn och Ungdom, Grund och Basic

TOTALT: 15 kurser och 218 deltagare 
(Deltagare från båda regionerna)

Lillsved Idrottsfolkhögskola.

Foto: Kristian Gunnarsson

Foto: Gymnastikförbundet Öst

Foto: Gymnastikförbundet Öst
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Slutord från styrelsen

Styrelsen vill efter ett arbetsamt och händelserikt år framföra sitt tack till föreningarna, funktionärerna, utbildarna 
och domarna för deras oförtröttliga arbete i gymnastikrörelsen.

Vi tackar våra ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper för deras stora insatser med verksamheten samt vår 
personal som ställer upp på ett förtjänstfullt sätt.

Gymnastikförbundet Öst önskar även framföra ett stort tack till politiker och tjänstemän i regionen, vilka i ord 
och handling stöder oss.

Slutligen går ett varmt tack till Svenska Gymnastikförbundet, Stockholms Idrottsförvaltning, Korpen Stockholms 
län, Lillsved Idrottsfolkhögskola, Gymnastik och Idrottshögskolan, revisorerna på PricewaterhouseCoopers (PWC), 
Stockholms Idrottsförbund, Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i Stockholm och på Gotland för 
gott samarbete under året.

Stockholm 2014-02-17

Foto: Kristian Gunnarsson
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Å 
rsredovisning - Gymnastikförbundet Öst 

Organisationsnummer 802001-2996

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

INNEHÅLL

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE     
Information om verksamheten
Gymnastikförbundet Östs styrelse och kansli, har till uppgift att stödja och utveckla föreningar och 
medlemmar i Gymnastikförbundet inom ramen för ”Gymnastiken Vill” och ”Vision 2020”.

Regionens styrelse med kansli ska erbjuda verksamhetsanpassad utbildning och konvent för föreningar 
och medlemmar inom regionen. Regionen har även till uppgift att stödja medlemsföreningar i 
föreningsutveckling.

Flerårsöversikt
      2013   2012   2011  2010
Verksamhetsintäkter  4 562 218 3 439 058 3 880 576 2 797 340
Verksamhetens resultat 323 434 -119 977 663 586 17 716
Balansomslutning  2 143 232 1 772 491 2 116 851 1 424 800
    
Antal anställda   2  2  1  1
 
Resultat och ställning 
Förbundets resultat och ställning framgår av följande resultat- och balansräkning med tillhörande 
tilläggsupplysningar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Förändringar på personalsidan i form av rekrytering av Malin Bölander på 50 procent, som   
 administratör av ekonomi och kursverksamhet.
• Beslut att låta företaget Kansliet AB, genomföra merparten av Gymnastikförbundet Östs    
 bokföring och rapportering av ekonomiadministration med start 1 februari 2014.
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RESULTATRÄKNING    NOT  2013   2012

Föreningens intäkter    
Föreningens intäkter     2  4 551 168  3 401 591
Övriga verksamhetsintäkter      11 050   37 467
Summa föreningens intäkter     4 562 218  3 439 058
   
Föreningens kostnader    
Kostnader för varor och material     -784 824  -2 334 743
Övriga externa kostnader      -2 490 411  -987 945
Personalkostnader     3  -972 747  -440 085
Summa föreningens kostnader     -4 247 982  -3 762 773
    
Verksamhetsresultat      314 236  -323 715
    
Resultat från finansiella investeringar    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   9 198   23 738
Summa resultat från finansiella investeringar   9 198   23 738
    
Resultat efter finansiella poster     323 434  -299 977
    
Årets resultat       323 434  -299 977
    
Fördelning av årets resultat    
Nyttjande ändamålsbestämda medel tidigare år   -   180 000
Kvarstående belopp för året     323 434  -119 977
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BALANSRÄKNING    NOT  2013   2012  
 
Tillgångar    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar       82 890   501 593
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4  13 252   20 167
         96 142   521 760
    
Kortfristiga placeringar    
Kortfristiga placeringar    5  50 533   50 533
    
Kassa och bank       1 996 557  1 200 198
Summa omsättningstillgångar     2 143 232  1 772 491
Summa tillgångar      2 143 232  1 772 491
    
Eget kapital och skulder    
    
Eget kapital      6  
Balanserat kapital       1 550 588  1 670 565
Ändamålsbestämda medel      57 396   60 594
Årets resultat        323 434  -119 977
Summa eget kapital      1 931 418  1 611 182
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder       110 382  86 717
Övriga kortfristiga skulder      33 954   36 994
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7  67 478   37 598
         211 814  161 309
Summa eget kapital och skulder    2 143 232  1 772 491
    
Ställda säkerheter       Inga   Inga
    
Ansvarsförbindelser      Inga   Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (NOTER)

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för 
ideella föreningar. 

I år har omklassificering skett av ändamålsbestämda medel och redovisas numera som en del av eget 
kapital istället för kortfristiga skulder samt 
kortfristiga placeringar som redovisas efter sin innebörd istället för kassa och bank.

Omklassificering har även skett av vissa personal- och externa kostnader som i år klassificeras efter sin 
innebörd istället för kostnader för varor och material.

Därutöver är tillämpade redovisningsprinciper oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. I annat fall sker 
intäktsföring när betalning erhållits.
Intäkter i form av bidrag intäktsförs enligt kontantprincipen. Om bidraget avser en bestämd tidsperiod 
periodiseras bidraget över denna period.

Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl (BFNAR 2002:11)
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.

Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU inkluderar 
Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång 
reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, 
som också utgör grund för beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och 
erhållna bidrag redovisas i not.

Aktier och andelar 
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och 
värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 2  Föreningens intäkter
         2013   2012  
Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:  
  
Kursavgifter        3 958 916  2 744 039
Erhållna bidrag        592 252  657 552
Summa        4 551 168  3 401 591
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Not 3  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
         2013   2012  
Antal anställda  
Kvinnor Sverige       1   1
Män Sverige        1   1
Totalt         2   2

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt 
prisbasbelopp. Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9.  
  
Löner och andra ersättningar:  
Övriga anställda       705 990  312 278
Totala löner och ersättningar*     705 990  312 278
  
Varav ersättning understigande ett halvt prisbasbelopp  256 832  -
   
Sociala kostnader       166 822  71 997
  
* För år 2012 redovisas del av löner, andra ersättningar och sociala kostnader på årsredovisningsraden 
kostnader för varor och material uppgående till ca 530 000 kr.  

Not 4  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
         2013   2012 
Förutbetalda hyror       13 252   20 167
Summa        13 252  20 167

Not 5  Kortfristiga placeringar
         2013   2012 
Bokfört värde        50 533   50 533
  
Marknadsvärde       56 034   56 034
 
Not 6  Eget kapital
      Balanserat Ändamålsbestämda Totalt eget
       kapital medel    kapital 
Ingående balans    1 550 588 -    1 550 588
Omklassificering IB  
ändamålsbestämda medel   -  60 594    60 594
Nyttjande ändamålsbestämda medel  -  -3 198    -3 198
Årets resultat     323 434 -    323 434
Utgående balans    1 874 022 57 396   1 931 418

Ändamålsbestämda medel fördelas enligt följande:
Utvecklingscentra Manlig AG uppgår till 37 396 kr.
Utvecklingscentra RG uppgår till 20 000 kr.
 
Not 7  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
         2013   2012
Upplupna arvoden       18 775   29 500
Upplupna sociala avgifter      3 758   3 758
Övriga poster        44 945   4 340
Summa        67 478  37 598
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Stockholm 2014-02-17

Gärmund Sandberg     Anders Schieche
Ordförande      Vice ordförande

Hans Goldring      Annika Frisk
Ledamot      Ledamot

Roland Strömbeck     Carina Forslund
Ledamot      Ledamot
 

Liz Husberg
Ledamot 
 

Min revisionsberättelse har lämnats 2014-02-17.

Maria Petersson 
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Gymnastikförbundet Öst, org.nr 802001-2996      
 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för Gymnastikförbundet Öst för 
år 2013.  

 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen och ordföranden som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
ordföranden bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.   

 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av 
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och ordförandens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för föreningen. 

 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2012 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 13 februari 2013 
med omodifierade uttalanden.  

 

 

 

 

 

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat 
styrelsens och ordförandens förvaltning för Gymnastikförbundet Öst 
för år 2013. 

 

Styrelsens och ordförandens ansvar 
Det är styrelsen och ordföranden som har ansvaret för förvaltningen.  

 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen 
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.  

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller ordföranden har företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 

Uttalande 
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och 
ordföranden ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Stockholm den 17 februari 2014 

 

 

Maria Petersson 
Auktoriserad revisor 
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Föreningsstatistik - Gymnastikförbundet Öst
Medlemsföreningar samt antalet medlemmar.
Statistiken baseras på årsrapporteringen och datumet 31 december 2013.

• För de föreningar som ej årsrapporterat 2013 anges deras senaste rapporterade siffra
• För nya föreningar (2013) kan siffran vara antalet medlemmar inlagda i IdrottOnline  
(om ej årsrapport hunnit skickats in)

FÖRENING            MEDLEMMAR   2012 2013
Adelsö IF    Ny 63
Alva Idrottsklubb   28 7
Balett & RGF Vackra Rosen  55 56
Barngympa Föreningen   20 21
Boo KFUM IA    28 34
Botkyrka GOIF    414 290
Bro Idrottsklubb   94 96
Bromma KFUK-KFUM   7 65
Cirkus Cirkör Ideell Förening  1070 1162
Dalarö Sportklubb   225 227
Drevvikens Dans & GF   206 218
Eds Kvinnliga GF   88 92
Enebybergsgymnasterna   577 661
Eriksbergs GF    17 21
Farsta Barnidrottsförening   Ny
Föreningen Dana Sportacademy  234 268
Föreningen Dansgr. Ösmos Barn  33 34
Föreningen Dansstudion  947 1176
Föreningen Dansälvan   22 23
Föreningen Eastcoast Cheerleaders 79 63
Föreningen Flyers Cheer   Ny
Föreningen Gymmix Kungsängen 935 931
Föreningen Gymmix Sundbyberg 226 221
Föreningen Idla    350 302
Föreningen Jordbro United
   Dans och Show   44 43
Föreningen Natalis
   Dans- och Musikstudio  92 82
Föreningen Rotebrogympan  60 60
Föreningen Solnagymnasterna  26 122
Föreningen Stockholm
   Aerobic Gymnastics   10 11
Föreningen Täby Gymmix  525 435
Föreningen Upplandsbro
   Dansgymnaster   112 108
Föreningssparbankens
   Kamratförening    20 26
Garda Idrottsklubb   0 15
GF Brommagymnasterna  2765 2950
GF Gymmix Visby   465 439
GF Stockholms Top Gymnastics  893 948
GF Stockholmsflickorna   89 95
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster  335 525
Glada Barns Idrottsförening  18 18
Gustavsbergs Idrottskoleförening Ny 3
Gymnastikföreningen Oden  Ny 3
GF Resårerna    21 19

FÖRENING            MEDLEMMAR   2012 2013
GF Stockholmstränarna   1 1
Gymnastikföreningen Vasa Gymnastik  21
GK Hermes    370 499
GK Trollbäcken    249 300
GK Värmdö    860 1022
Gymnastiktruppen Vikingarna  662 671
Hammarbygymnasterna   935 1134
Handelsbankens IF   415 415
Haninge Cheer Elite Club  149 135
Haninge GF    78 64
Haninge Power Cheer & Dance Club 150 225
Hemse Bollklubb   90 90
Huddinge GF    1284 1271
Huddinge Idrott o GK   456 484
Håbro Idrottsförening   65 59
Hässelby GF    116 85
IF Hansa – Hoburg   45 78
IF Må Bättre    57 57
Idrottsklubben Tjelvar   41 14
IF Aktiv Ungdom Lidingö  50 52
Jakobsbergs Gymnastik och IF  15 15
Järfällagymnasterna    794 761
KA 1 Idrottsförening   34 34
KFUM Gymnastikavdelningar  291 338
KFUM JKS Basket Idrott och Kultur  Ny
Kungsängens Karateklubb Wadoka 37 37
Lillsveds Idrottsförening   109 137
Lärbro Idrottsförening   108 181
Motions- och Dansföreningen Mad 695 692
Mälarö Skid och OK   35 4
Nacka Gymnastikförening  804 508
Nacka Kommuns PF Corpus  60 60
Rysk Gymnastikförening   90 47
Rysk Gymnastikklubb i Stockholm Ny 48
Rågsveds IF    60 40
Rönninge Gymmix GF   663 679
Saga Motion    2378 1558
Salemgymnasterna   122 161
Saltsjöbadens IF    178 306
Sankt Eriks Budoklubb   55 44
Skuru Idrottsklubb   15 16
Skälby Villa IF    32 34
Skärgårdsstads IF   197 137
Sköndals Gymmix Förening  100 102
Sofiaflickorna    670 848
Sol-Flickornas GF   1202 1335
Sollentunagymnasterna   1343 1622
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FÖRENING            MEDLEMMAR   2012 2013
Sommarpojkarna Idrottsklubb  25 25
SPP Idrotts- och Fritidsförening  52 90
Stockholms Barnidrottsförening  230 165
Stockholms GF    35 35
Stockholms Jiujitsuklubb   80 83
Stockholms Studenters IF  139 79
Stockholms Södra Gymnastik- o FK 35 35
Stockholms Wushu Akademis GF 261 257
Stånga Idrottsförening   81 81
Sundbybergs GF   58 55
Sundbybergs Idrottsklubb  92 92
Trångsunds GF    41 34
Tullinge Gymmix Förening  760 626
Tullinge GF    373 429
Tumba Gymnastik o IF   665 628
Twisters Cheer Elite, Nacka CF  Ny 363
Tyresögymnastiken   867 1148
Täby GF    1316 1223
Upplands Väsby GK   386 434
Vaxholms GF    734 657
We Parkour Idrottsförening   Ny
Vendelsö GF    439 426
Vinterviken AIK    Ny 20
Visby Självförsvarsklubb   113 130
Älta IF     207 193
Älvsjö AIK Fritidsförening  565 565
Österåkers Trampolin Förening  85 94

Summa: 116 föreningar                 35 122    36 321

Ytterligare statistik:

Utav våra 36 321 medlemmar är:
 
8 547 personer män,
varav 5 258 är under 12 år.

27 774 personer kvinnor,
varav 15 947 är under 12 år.

Antalet ledare i regionen är 3 950 personer
varav 708 är män och 3 242 är kvinnor.

Under 2013 ökade Gymnastikförbundet Öst 
medlemsantalet med 1 199 medlemmar, 
vilket motsvarar en ökning på 3,3 procent.
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T 
ävlingsresultat 2013 

Sammanställning av regionstävlingar under året

Regionstävlingar - Manlig Artistisk 
Gymnastik
16/2 Knattemästerskapen, Sollentuna
67 deltagare, 4 klasser
Segrare:
Lukas Norin, Hammarbygymnasterna
Mickel Trygg, Hammarbygymnasterna
William Falk Hammarbygymnasterna
Jacob Söderqvist, KFUM

24/3 Svealandsmästerskapen, Västerås
69 deltagare, 4 klasser
Segrare:
Noah Holmgren, Brommagymnasterna
David Grigoryan, Brommagymnasterna
Linus Leander-Friberg, Brommagymnasterna
Zack Jagne, Brommagymnasterna

18/5 Stockholmsmästerskapen, Stockholm
61 deltagare, 4 klasser 
Segrare:
David Wolk Bartsch KFUM
Tigran Khahatryan, Brommagymnasterna
David Grigoryan, Brommagymnasterna
Marcus Muhonen, Brommagymnasterna

6/10 Knattecupen, Stockholm
80 deltagare, 4 klasser
Segrare:
Hugo Ehinger, Hammarbygymnasterna
Tyko Parszyk, Brommagymnasterna
Filip Nystrand, Uppsala Gymnastikförening
Daniel Thedéen, Sollentunagymnasterna 

19/10 Svealandscupen, Stockholm
66 deltagare, 4 klasser
Segrare:
Peter Eriksson, Brommagymnasterna
Tigran Khahatryan, Brommagymnasterna
Leo Barrné, Hammarbygymnasterna
Hampus Welin-Berger, Hammarbygymnasterna

7/12 Stockholmscupen, Stockholm
95 deltagare, 4 klasser
Segrare:
Theodor Bimer, KFUM 
Lukas Houser, Sollentunagymnasterna 
David Grigoryan, Brommagymnasterna
Leo Barrné, Hammarbygymnasterna

Regionstävlingar - Kvinnlig Artistisk 
Gymnastik
21/4 Regionsfinal, Steg 5 och Steg 6, Järfälla 
31 deltagare
Placeringar Steg 5:  
1) Hanna Fisher, Stockholm Top Gymnastics
2) Paris Briensse, Stockholm Top Gymnastics
3) Jonna Lehto, Stockholm Top Gymnastics
Placeringar Steg 6:  
1) Lykke Olsson, Stockholm Top Gymnastics
1) Ida Rönningen, Hammarbygymnasterna
1) Paula Ebbersten, Hammarbygymnasterna

Regionstävlingar - Truppgymnastik
16/2 Mini RT, Tyresö
Segrare: Sollentunagymnasterna (Lag Röd)

16/2 Regionskval RT 1, Tyresö
Segrare: Sofiaflickorna (Lag 2)

20-21/4 Mini DM, Vendelsö
Segrare: Stockholm Top Gymnastics

20-21/4 Stockholmsmästerskapen, Vendelsö
Segrare: Täby Gymnastikförening

Regionstävlingar - Rytmisk Gymnastik
13/10 Regionsmästerskap, Stockholm
70 individuella gymnaster, 2 duo och 7 trupper 
Segrare:
Miniorklassen: Daria Elistratova, Södertälje GSF
Ungdomsklassen: Winny He, Stråssa GF
Juniorklassen: Josefine Janshult, Södertälje GF
Seniorklassen: Anastassia Johansson, Stråssa GF
Miniortrupp: SOL-flickornas GF
Ungdomstrupp: Stråssa GF
Juniortrupp: Södertälje GSF
Duoklassen: Stråssa GF
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Organisation - Gymnastikförbundet Öst

STYRELSE
Förbundsstyrelsen har under perioden 1/1 2013 – 31/12 2013 haft följande sammansättning:

Hedersledamot   Birger Hallin

Ordförande   Gärmund Sandberg
Vice ordförande  Anders Schieche
Ledamot   Liz Husberg
Ledamot   Annika Frisk
Ledamot   Carina Forslund
Ledamot   Hans Goldring
Ledamot   Roland Strömbeck, Gotland

VALBEREDNING
Valberedningen har under perioden 1/1 2013 – 31/12 2013 utgjorts av:

Per Sjöstrand, sammankallande
Detlef Gräser, ledamot
Henrik Eller, ledamot

Valberedningssamordnare: Mymsan Gallen Martinsson

REVISOR
Av Gymnastikförbundet Öst vald revisor har varit:
Företaget PricewaterhouseCoopers (PWC)
Jamshid Karami, förtroendevald representant
Lars Allert, suppleant

KANSLI
Personalen har under året bestått av idrottskonsulenten Kristian Gunnarsson samt kanslisten Malin Bölander som 
tillträdde sin tjänst den 1 februari. Malin Bölander ersatte Annika Dahlgren som avslutade sin tjänst den 1 januari 
2013. Kansliet har under året suttit på Stockholmidrottens Hus i Solna, men har under december månad 2013 
flyttat till nya lokaler i Solna Strand tillsammans med Stockholms Idrottsförbund, SISU Stockholm och Stockholms 
Orienteringsförbund.

KOMMUNIKATION/MARKNADSFÖRING
Gymnastikförbundet Öst har under året fortsatt genomfört en rad insatser inom området för att synas och 
höras. Förbundets Facebooksida har uppdaterats löpande, för att nå ut via de sociala medierna. Nyhetsbrev 
har skickats ut varje månad vars avsikt är att nå ut med nyheter och viktig information till föreningar och 
gymnastikintresserade kring vad som är på gång inom regionen. Dessutom har vi verkat för att utveckla och 
använda oss av en mer aktiv och informativ hemsida.

SAMMANTRÄDEN
Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden, både i form av telefonmöten och fysiska möten. 
I tillägg till dessa möten har det även genomförts ett antal planeringshelger, för att planera och strukturera 
förbundets verksamhet.
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