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S 
vensk Gymnastik - rörelse hela livet

 
  Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning   
  i ständigt nya former. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer.  
  Olika men ändå lika – den egna kroppens rörelser är i centrum.  
	 	 God	hälsa	och	välbefinnande	genom	rörelse,	gemenskap	och		 	
  personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. 
  Hos oss är alla välkomna. 

S 
vensk Gymnastiks värdegrund

 
  • Personligt engagemang hela livet. 
  Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med. 
  
	 	 •	Nyfikenhet	och	öppenhet.
   Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar   
  förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva. 
 
  • Glädje och utveckling.  
  Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet. 
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O 
rdförande i Gymnastikförbundet Öst har ordet

Vi i regionstyrelsen har nu tillsammans med personal och kommittéer haft fokus på att gemensamt med 
föreningarna utveckla regionen inom ramen för Svensk Gymnastik Vill och Vision 2020. Ett konkret resultat av 
vår satsning är att vid ingången av verksamhetsåret 2016 hade Gymnastikförbundet Öst (GF Öst) nästan 45 000 
medlemmar,	det	motsvarar	en	ökning	med	15	%	under	en	ettårsperiod.

Jag vill här lyfta några av de viktigaste händelserna under 2016:

• Stark	utveckling	och	genomförande	av	antal	utbildningar	under	året,	vilket	medför	kvalitetssäkring	av	ledare	i	
våra föreningar.

• Flertalet mötesplatser och träffar med verksamheten. Den sista ordförandeträffen satte fokus på TTK Östs 
verksamhet,	där	vi	samlade	cirka	20	föreningsordförande	för	att	diskutera	TTK:s	framtida	uppdrag.

• Vår	satsning	på	att	utveckla	verksamheterna	barn,	ungdom	och	parkour	har	gett	många	positiva	resultat.	Under	
verksamhetsåret	2015	startade	GF	Öst	en	parkourförening	i	Sundbyberg,	Street	Mentality	Parkourklubb	
(SMPK),	där	vi	under	sommaren	2016	kunde	lämna	över	verksamheten	till	ny	styrelse	med	ledning.

• Vi har förlängt projektanställningen för vår projektledare som ansvarar för att skapa aktivitet på våra ”Vita 
fält”	fram	till	den	31	dec	2017,	även	detta	i	ledet	för	att	utveckla	barn-,	ungdoms-	och	parkourverksamheten.

• GF	Östs	kansli	och	dess	operativa	kärna	har	även	den	förstärkts	ytterligare	under	året,	där	nuvarande	
kanslists	tjänstgöringsgrad	utökats	från	50	%	till	100	%.	Nu	verkar	således	tre	heltidsanställda	för	att	utveckla	
gymnastikverksamheten regionalt.

• Kommittéerna	inom	Barn,	Parkour	och	Gymmix,	Manlig	AG	och	Kvinnlig	AG	har	följt	sina	verksamhetsplaner	
mycket bra.

• GF	Öst	stod	även	som	värdar	för	Svenska	Gymnastikförbundets	förbundsmöte	i	Stockholm	i	april,	med	
uppdraget att tillhandahålla aktiviteter och underhållning i anslutning till mötesförhandlingarna.

• Almedalsveckan var ännu en gång en mycket framgångsrik händelse under året. GF Öst arrangerade 
tillsammans med Riksidrottsförbundet ett seminarium med temat ”Blir idrotten bortdribblad i 
samhällsplaneringen?”. Vi riktar ett speciellt varmt och stort tack till föreningarna på Gotland som skapade 
gymnastik för alla i Almedalen.

• Stockholms Stad tog det slutgiltiga beslutet att bygga en ny specialhall för artistisk gymnastik och 
truppgymnastik på Mälarhöjdens IP. Hallen beräknas vara klar och i drift våren 2019.

• En arbetsgrupp har fortsatt sitt uppdrag med att utreda och utveckla arbets- och träningsmiljön i 
Åkeshovshallen tillsammans med Idrottsförvaltningen i Stockholms stad. 

Det	finns	utöver	detta	mycket	mer	att	nämna	och	mycket	mer	verksamhet	att	lyfta	fram.	Jag	vill	med	detta	
rikta ett stort tack till er alla för ert arbete med att utveckla gymnastiken i regionen. Jag vill även tacka 
ekonomifunktionerna	Kansliet	AB	och	PwC	för	ett	mycket	fint	och	givande	samarbete.

Jag	vill	avsluta	med	att	rikta	ett	varmt	tack	till	regionstyrelsen	och	personal	samt	utbildare,	kommittéer,	
valberedning,	revisorer	och	Svenska	Gymnastikförbundet.		Vi	tillsammans	skapar	förutsättningar	för	att	utveckla	
våra föreningar inom Gymnastikförbundet Öst.

Gärmund Sandberg
Ordförande Gymnastikförbundet Öst
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V 
erksamhetsområden

Under 2016 har Gymnastikförbundet Öst och dess 
regionala kommittéer verkat för att främja och utveckla 
förutsättningarna inom respektive del av verksamheten.

Nedan följer en kort redogörelse från våra aktiva 
kommittéer	och	ansvariga	inom	respektive	verksamhet,	
kring hur arbetet har bedrivits under föregående år och 
vart deras fokus har riktats.

Barnverksamhet
Kommittén bestod 2016 av tre ledamöter och en 
ordförande. Då en del avhopp skedde under året kunde 
inte alla aktiviteter genomföras som planerat men 
kommittén arbetade på utifrån förutsättningarna och 
genomförde tre aktiviteter under året. 

På påsklovet genomfördes ett läger för barn som stod 
i kö till någon av regionens gymnastikföreningar. Det 
blev ett lyckat läger med cirka 50 deltagare. Innan lägret 
genomfördes en enkät mot regionens föreningar om 
huruvida	de	kunde	ta	in	fler	barn.	En	sammanställning	
av den enkäten skickades därefter ut till alla deltagare 
efter lägret för att visa vilka föreningar som deltagarna 
kunde kontakta om de ville börja i en gymnastikgrupp. 

På	nationaldagsfirandet	i	Rålambshovsparken	fanns	
barnkommittén på plats för att visa upp gymnastiken. 
Det	blev	en	varm	och	fin	dag	med	många	besökare.	
Lika lyckat blev gymnastikens bidrag på Idrottens dag 
den 6 september i Hagaparken. Fint väder och många 
idrotter resulterade i cirka 15 000 barn som provade 
på 48 olika idrotter. Gymnastiken hade en central roll 
under dagen då vi höll många av uppvärmningarna inför 
Prins Daniels lopp. Under dagen delades information 
ut om gymnastiken till intresserade familjer samt 
sammanställningen av föreningar som kan ta emot nya 
gymnaster som gjordes i samband med påsklovslägret. 

 
Bamse värmer upp deltagarna inför Prins Daniels lopp.

Kommittén har även fortsatt haft ett bra tillskott och 
stöd till sin verksamhet genom projektledaren för 
vita fält. Tillsammans arbetar de vidare för att kunna 

utveckla barnverksamheten och dess förutsättningar i 
regionen ytterligare.

Ungdomsverksamhet
Ungdomskommittén har under året bestått av en 
ordförande och har därför i genomförandet av årets 
aktiviteter samarbetat tätt med barnkommittén och 
projektledaren för vita fält. Tillsammans arrangerade de 
under våren ett påsklovsläger som riktades gentemot 
gymnaster som står i kö till de regionala föreningarnas 
ordinarie verksamhet. Lägret blev mycket lyckat och 
ungdomskommittén ansvarade för och koordinerade 
lägrets ledare och deras ansvarsuppgifter. Därtill deltog 
även kommittén under Idrottens dag i Hagaparken och 
bistod i att delge information till besökare angående 
regionens ungdomsverksamhet.

Kommittéordföranden i ungdomskommittén valde 
att avgå från sitt uppdrag under hösten 2016 och 
dess verksamhet införlivas istället i GF Östs löpande 
aktiviteter	under	2017,	i	bland	annat	projektledarens	
och övriga kommittéers uppdrag som innefattar 
målgruppen ungdom.

Gruppträningsverksamhet	-	Gymmix
Gruppträning	och	Gymmix-kommittén	har	under	
året arbetat med stort fokus på nätverkande inom 
regionens	nu	11	Gymmix-föreningar.	

Lördagen den 9 april anordnades återigen vårt 
årliga Inspirationskonvent på Gymnastik- och 
idrottshögskolan i Stockholm (GIH) tillsammans med 
representanter från Korpen. 2016 års konvent lockade 
cirka 75 deltagare till det 13:e konventet i ordningen 
och	där	de	fick	prova	på	pass	som	AMT	-	avancerad	
motorisk	träning,	Zumba,	Yoga,	Streetdance	samt	den	
nya	häftiga	trenden	Jumping	fitness.	Konventet	hade	
dessutom	bjudit	in	flertalet	kända	namn,	däribland	Mai-
Lis Hellenius som föreläste om hälsoriskerna med att 
sitta	stilla.	Det	blev	en	härlig	dag	med	mycket	träning,	
inspiration och förhoppningsvis en hel del träningsvärk.
 
Nätverksträffar har haft fortsatt stort fokus där 
kommittén	träffat	befintliga	och	blivande	Gymmix-
föreningar	i	regionen,	där	det	skapats	en	öppen	dialog	
och ett forum där föreningarna lyssnar på varandra 
och	sprider	goda	exempel	sinsemellan.	Kommittén	
har där också informerat om Gymnastikförbundets 
organisering samt diskuterat professionellt 
styrelsearbete i föreningen. Deltagarantalet på dessa 
nätverksträffar under året har varit högt vilket även gör 
att	varumärket	Gymmix	hålls	aktuellt	och	sprids	vidare	
in i föreningarna. 

Parkour/Freerunning och Tricking (PKTR)
Regionens parkour/freerunning- och tricking-
verksamhet	har	en	snabb	tillväxt	inom	GF	Öst	

och omfattar idag omkring 4500 utövare fördelat 
på cirka 35 föreningar. Utöver föreningar som 
bedriver disciplinerna och har inträtt i förbundet 
har vi under året sett en fortsatt trend i uppstart 
av renodlade parkour-föreningar i regionen. Därtill 
har några föreningar startat tjejgrupper och 
träningsförutsättningar för nyanlända; vi ser en 
tydlig ambition i regionen att inom verksamheten 
arbeta inkluderande och mot målgrupper som är 
underrepresenterade.

Verksamheten har fått stor publicitet under året i lokala 
tidningar,	TV	och	framförallt	sociala	medier.	Exempelvis	
sände SVT svenska mästerskapet i Tricking under SM-
veckan	i	Norrköping	i	somras,	under	vilket	vår	egen	
projektledare i GF Öst tog hem guldet till regionen.

I höstas arrangerade Gymnastikförbundet i samarbete 
med Street Mentality Parkourklubb och Freerunning 
Sweden årets upplaga av Movement Of Sweden 
(MOFS)	i	Sollentuna,	ett	stort	jam	under	en	helg	
som	inrymde	omkring	300	utövare	inom	parkour,	
tricking,	streetworkout	och	breakdance.	Nytt	för	i	
år var ett heldagsjam för bara tjejer innan insläppet 
för samtliga anmälda deltagare. Många internationella 
profiler	gästade	evenemanget	från	bland	annat	USA,	
Storbritannien och Frankrike. MOFS var en stor succé 
och återkommer med största sannolikhet även 2017. 

PKTR-kommittén har under året verkat för regionens 
parkour/freerunning- och tricking-verksamhet i 
samarbete	med	förbundet	och	föreningar,	och	har	
utfört	de	flesta	av	sina	planerade	aktiviteter.	Ett	
jam anordnades under våren för utövare i samtliga 
föreningar	i	regionen,	och	många	prova	på-aktiviteter	
hölls i bland annat Rinkeby och under Idrottens 
dag i Hagaparken. Prova på-aktiviteterna har lett till 
nyuppstartade träningsgrupper och en tillströmning av 
medlemmar till föreningarna. Kommittén bestod under 
våren av två ledamöter och har under hösten utökats 
till	sex	personer.

Tävlingsverksamhet
Truppgymnastik
Som	regionens	största	disciplin	så	finns	den	
trupptekniska kommittén (TTK Öst) behjälplig i en 
rad olika frågor som rör truppgymnastiken. De har 
under	året	genomfört	ett	antal	interna	möten,	anordnat	
en tävlingsdag samt representerat regionen på de 
nationella träffar som anordnats.

Kommittén har till uppgift att verka för och utveckla 
förutsättningarna för truppverksamheten i regionen. 
TTK Öst har även varit behjälplig i översynen av 
utbildningar regionalt i förhållande till behov som 
finns	ute	i	föreningslivet.	Kommittén	tillsammans	med	
föreningen Vendelsö Gymnastikförening genomförde 

dessutom regionstävlingen Östcupen under hösten.
TTK Öst har även arbetat med att organisera 
och fördela tränings- samt lovtider för våra 
innerstadsföreningar i våra specialhallar i Stockholms 
innerstad. 

Under hösten genomfördes dessutom en översyn 
av kommittéstrukturen i samråd med regionala 
föreningsordföranden,	utifrån	deras	önskningar	och	
behov av vad kommittén ska arbeta och stödja med. 
En ny organisering med reviderat uppdrag kommer 
därmed att presenteras under första kvartalet på 2017.

Manlig Artistisk Gymnastik (MAG)

 
Gymnaster på en av våra regionstävlingar.

Den regionala kommittén för manlig artistisk gymnastik 
(MTK Öst) har under gångna året arbetat med hur de 
kan göra Manlig AG mer lättillgängligt för att behålla 
gymnasterna	och	för	att	framöver	kunna	bli	fler	
utövare. 

Fokus	har	i	år	legat	på	att	ordna	sex	regionala	tävlingar	
(Knatte-,	Svealands-	och	Distriktsmästerskapen	samt	
Knatte-,	Svealands-	och	Distriktscupen).	På	en	av	
regionstävlingarna,	Distriktscupen,	har	de	provat	att	
endast ha grentävlingar för att killarna ska kunna tävla 
i olika nivå i grenarna. Tanken med det är också att ge 
en möjlighet till tävling för killar som inte vill tävla i alla 
grenarna.

Utöver detta har även den internationella 
tävlingen Mälarcupen traditionsenligt arrangerats 
i	Åkeshovshallen,	i	ett	samarbete	mellan	flera	av	
regionens föreningar. I år fanns även en tävlingsdag för 
de svenska tävlingsserierna inlagd i tävlingen. Det blev 
deltagarrekord med cirka 260 deltagare.

Våra äldre killar har fortsatt att utmärka sig på 
rikstävlingarna. Svensk mästare blev återigen Michael 
Trane från Brommagymnasterna med Kim Wanström 
från Hammarbygymnasterna på en andra plats. På 
höstens Svenska Cupen slog man ihop seniorer 
och juniorer till en klass där David Rumbutis från 
Brommagymnasterna kom på andraplats. 
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Vi har även ett antal killar från regionen som varit på 
internationella	tävlingar.	Till	exempel	gick	både	David	
Rumbutis	och	Kim	Wanström	till	grenfinaler	i	EM.

Kvinnlig Artistisk Gymnastik (KvAG)
Föreningar som bedriver kvinnlig artistisk 
gymnastik i regionen är Stockholm Top 
Gymnastics,	Järfällagymnasterna,	SOL-flickornas	GF,	
Sollentunagymnasterna,	Hammarbygymnasterna,	All	Star	
Gymnastics samt de två föreningarna Hansa Hoburg 
och Visbygymnasterna på Gotland.

Efter den nystart av kommittén (KTK Öst) som 
gjordes under hösten 2015 har under 2016 
utvecklingen fortsatt av dess arbetssätt och rutiner för 
kommittéarbetet. I februari genomfördes ett uppskattat 
barrkonvent i Åkeshovshallen under ledning av Niklas 
Heckscher. Konventet riktade sig till ledare på nivå 
4-7. Ett bomkonvent enligt samma koncept skulle ha 
genomförts	i	september	men	fick	skjutas	upp	på	grund	
av en inträffad skada.

 
Instruktör Niklas Heckscher tillsammans med Veronica 
Wagner på årets Barrkonvent i Åkeshovshallen.

Kommittén har dessutom i samarbete med 
Järfällagymnasterna	anordnat	en	regionsfinal	under	
2016.	I	riksfinalen	tog	regionens	gymnaster	medaljer	på	
både steg 5 och 6 och tog hem den åtråvärda pokalen 
för tredje året i rad.

Kvinnliga AG-gymnaster från regionen har under 
året	även	presterat	fina	resultat	både	nationellt	och	
internationellt.

Rytmisk Gymnastik (RG)
Gymnastikförbundet Öst har under året samverkat 
med	närliggande	regioner,	exempelvis	region	
Uppsvenska	och	Mellansvenska,	då	RG-verksamheten	är	
relativt liten i region Öst.

Under 2016 har GF Öst genomfört en regionstävling 
i	Rytmisk	Gymnastik	där	SOL-flickornas	GF	stod	
som föreningsarrangör. På tävlingen deltog cirka 20 

DTQ/trupper (DTQ=duo/trio/quattro) samt 80 
individuella gymnaster. Regionen har även utbildat nya 
regionsdomare under 2016 vilket är en positiv trend då 
det funnits väldigt få RG-domare i regionen under en 
längre tid. 

Förutom tävlingen som arrangerades så har arbetet 
med	dagläger	fortsatt	under	2016,	där	majoriteten	
genomförts på skolloven.

Regionens äldsta RG-gymnaster har även deltagit på 
flertalet	nationella	tävlingar	med	största	framgång	på	
Julpokalen 2016 där Ellen Kastensson och Marlen Vaidla 
tog en silvermedalj.

Aerobic Gymnastics
Aerobic teknisk kommitté (ATK Öst) har en 
målsättning att utveckla och sprida disciplinen regionalt. 
Under 2016 har en tävlingsstege tagits fram som vi 
hoppas ska hjälpa föreningar att komma igång med 
tävlingsverksamhet	i	Aerobic	Gymnastics.	Det	finns	
för närvarande två föreningar som bedriver Aerobic 
Gymnastics	i	region	öst,	Järfällagymnasterna	och	
Föreningen Stockholm Aerobic Gymnastics.

Cirka	tio	gymnaster	från	regionen	har	deltagit	i	SM,	
JSM	och	Rikscupen	8-9	maj	i	Staffanstorp,	där	en	av	
regionens gymnaster kom på en hedrande andraplats 
på SM. Gymnaster har även tävlat i Skånecupen den 13 
november med god framgång. Internationellt har två av 
regionens gymnaster tävlat i Heathrow International 
Clubmeeting samt en gymnast har deltagit på UEG 
training camp och en tränare på UEG Coaches Cours i 
Italien.

Trampolin
Under året har det deltagits i fyra Svenska Cupen-
tävlingar,	SM-veckan	i	Norrköping,	USM/JSM,	Nordiska	
Mästerskapen,	Frivolten	Cup,	världscuper	samt	EM.	

Gymnastikförbundet Öst har den nordiska mästaren 
i	trampolin,	svenska	mästaren	i	trampolin,	DMT	och	
synkron. 

Upplands Väsby GK arrangerade regionstävlingen 
”Elefanthoppet” i maj och regionstävlingen 
”Vilundahoppet”	på	fars	dag	i	november,	båda	
tävlingarna samlade i vanlig ordning många starter. 

Regionen har under året dessvärre tappat en stor 
trampolinförening,	Österåkers	trampolinförening,	som	
har lagt sin verksamhet på is. Stora delar av föreningens 
toppgrupp har nu gått över till Upplands Väsbys GK för 
att kunna fortsätta träna och tävla för att utveckla sin 
trampolinhoppning.

Regionens kommitté har under året arbetat med 
att utveckla gymnaster för att på klubbnivå ge dem 
förutsättningar att fortsatt kunna placera sig på 
mästerskap. Arbetet med läger och tävlingar fortsätter 
framöver med ett högt sikte på framtiden.

Cheerleading
Vi ser att intresset för cheerleading har varit och är 
fortsatt	väldigt	stort	i	regionen,	med	en	hög	efterfrågan	
av verksamheten och nya föreningar som söker 
inträde i förbundet. Svenska Cheerleadingförbundet 
och dess verksamhet är associerad till Svenska 
Gymnastikförbundet.

P 
rojekt och aktiviteter

Under det gångna verksamhetsåret har GF 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.

Projekt - Vita fält
Projektet vita fält syftar till att utveckla främst 
barn- och ungdomsverksamheten i regionens 
geografiska	områden	som	har	låg	eller	obefintlig	
gymnastikverksamhet – även kallat våra vita fält. En 
projektledare har varit tillsatt sedan augusti 2014 och 
tjänsten har fortlöpt även under 2016. Under våren 
valde dåvarande projektledare Per Beijar att avgå 
tjänsten och efterträddes under sommaren av Jonatan 
Petersson,	en	profil	inom	parkour	och	tricking	med	
lång	erfarenhet	av	sporterna	som	utövare,	tränare	och	
verksamhetsansvarig.

Under året har Sundbyberg och stadsdelar inom 
Västerort,	bland	annat	Rinkeby,	Husby	och	Akalla	
varit prioriterade vita fält. I Sundbyberg startades 
våren 2015 Street Mentality Parkourklubb (SMPK) på 
initiativ	av	GF	Öst	och	inom	projektets	ramar,	och	
drivs sedan sommaren 2016 i egen regi. Föreningen 
fortsätter sin positiva utveckling med idag omkring 
300 medlemmar och en egen hall som invigs i februari 
2017. SMPK uppmärksammades i våras i samband 
med	ett	besök	av	idrottsminister	Gabriel	Wikström,	
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson och 
generalsekreterare Stefan Bergh. Gabriel berättade 
att han ser väldigt positivt på GF Östs satsning i och 
med SMPK och tror att det är en bra arbetsmetod 
att	ta	efter	och	hoppas	se	mer	av	framöver,	både	för	
gymnastiken men även för andra idrotter att inspireras 
av. 

I Rinkeby har projektledaren tillsammans med PKTR-
kommittén och det lokala föreningslivet genomfört ett 
antal prova på-aktiviteter i samband med invigningen 
av Rinkebystråket. Detta har lett till att en lokal 

förening vid årsskiftet 2016/2017 startade sina första 
parkour-grupper i stadsdelen som tidigare helt saknat 
gymnastikverksamhet.	Därtill	har	fler	nystartade	
parkour-föreningar inträtt i GF Öst och samarbetar 
med projektledaren för att utveckla sin verksamhet 
i bland annat stadsdelarna Husby och Akalla. Vi har 
även sett föreningar som hittat nya lösningar för hallar 
och breddat sin verksamhet under hösten med både 
bamsegympa,	parkour	och	tricking.	

Därtill	har	projektledaren	stöttat	PKTR-,	barn-	och	
ungdomskommittén i genomförandet av aktiviteter 
under	året:	Påsklovsläger,	parkour-jam,	nationaldagen	
i Rålambshovsparken och Idrottens dag i Hagaparken. 
Ytterligare	har	kommittéerna	stöttats	i	att	hitta	fler	
ledamöter och att planera nästa års aktiviteter.

We Move - etablering genom parkour

Ledaren Jesper Edberg tillsammans med ett glatt gäng 
nyanlända på en av våra gratisträningar i Hammarbyskolan.

Konceptet vita fält gäller även målgrupper där 
organisationen för GF Öst beslutat om riktade 
satsningar på nyanlända barn och ungdomar. Med 
stöd av Stockholmsidrotten startade projektledaren 
under hösten projektet ”We Move – etablering 
genom parkour”. Målet med projektet är att bidra 
till	en	meningsfull,	utvecklande	och	rolig	fritid	för	
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nyanlända ungdomar samt stärka etableringen i 
regionens föreningsliv. Projektet erbjuder målgruppen 
gratis parkourträning samt utbildning inom disciplinen 
och föreningskunskap. Under hösten låg fokus på att 
introducera parkour för ungdomarna och att skapa 
en stabil och regelbunden verksamhet. Omkring 50 
ungdomar deltog i aktiviteterna varav cirka 10 återkom 
regelbundet. Under våren 2017 fortlöper We Move 
med	träningar	varje	vecka,	och	ytterligare	insatser	läggs	
på uppsökande verksamhet. Utöver detta arrangeras 
utbildningar för att ge deltagarna förutsättningar att 
själva	bli	ledare	inom	regionens	föreningar,	gå	in	i	
styrelseuppdrag och/eller starta egna föreningar.

Viktiga samarbetsorganisationer i projektet är Röda 
Korset,	Individuell	Människohjälp,	Liljeholmens	
gymnasium,	HVB-hem,	familjehem	och	goda	män	till	
ungdomarna. Verksamheten inom We Move sträcker sig 
fram till sommaren 2017 och är ett pilotprojekt inför 
en	sannolik	fortsatt	satsning	under	hösten	2017,	om	
ytterligare projektbidrag beviljas.

Gotland
I samarbete med SISU Gotland och Gotlands 
Idrottsförbund försöker Gymnastikförbundet Öst 
stimulera de lokala föreningarna till utveckling och ge 
stöd i olika verksamhetsfrågor. Gemensamt försöker 
vi även upprätta olika utbildningssatsningar lokalt på 
ön,	för	att	ge	samma	möjligheter	på	Gotland	som	i	
resterande	delar	av	vår	region,	där	resekostnader	
och tidsaspekten kan vara en avgörande faktor för 
fortbildning. Vi uppmanar och försöker även uppmana 
deltagande och utbyte med föreningar på fastlandet 
löpande under året.

Nat West Island Games är ett internationellt 
idrottsevenemang som arrangeras under en vecka 
vartannat år. Deltagare i dessa OS-liknande tävlingar 
är 24 öar från hela världen. Sommaren 2017 kommer 
dessa ö-spel att arrangeras på Gotland och den 
artistiska gymnastiken kommer givetvis att vara 
representerad och planeringen för dess genomförande 
pågår löpande.

Idrottens	dag	i	Almedalen,	Gotland
Idrottens dag är ett årligen återkommande evenemang 
på	Gotland,	som	arrangeras	av	Riksidrottsförbundet	
och anslutna Specialidrottsförbund 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 är vana arrangörer under 
Almedalsveckan och tillsammans med föreningen 

Visbygymnasterna	fick	vi	fortsatt	förtroende	att	
skapa aktiviteter på gymnastikens yta under 2016. 
Gymnastiken visade upp delar av sina tävlingsdiscipliner 
på plats i form av truppgymnastik och kvinnlig artistisk 
gymnastik som bjöd på en rad olika uppvisningar och 
prova-på aktiviteter. Vi hade dessutom gymnastikens 
stora	stjärna	på	plats,	Jonna	Adlerteg,	som	visade	upp	
sin egen gymnastikdisciplin och signerade autografer.

Bamsegymnastiken är numera ett stående och populärt 
inslag	på	aktivitetsytan	och	lockar	flertalet	barn	till	att	
prova våra redskapsbanor. Bamse i egen hög person 
fanns också på plats hos gymnastiken och hälsade på 
alla rörelseglada barn och ungdomar. Vi hade i vanlig 
ordning även parkour och tricking på plats som lockade 
nyfikna	utövare	till	Almedalen.

Gymnastikförbundet Öst genomförde även ett 
seminarium tillsammans med Riksidrottsförbundet 
och Stockholms Idrottsförbund på temat ”Blir 
idrotten bortdribblad i samhällsplaneringen?”. 
Seminariet syftade till att synliggöra och diskutera 
problematiken	med	aktivitetsytor	i	våra	storstäder,	
både	för	gymnastiken	men	också	idrotten	i	stort,	där	
folkhälsofrågan blir nerprioriterad och idrotten ses mer 
som ett särintresse snarare än ett samhällsintresse. 
På	seminariet	deltog	Stockholms	idrottsborgarråd,	
politiker från de båda politiska blocken samt vår 
egen	regionsordförande,	ordförande	i	Stockholms	
Idrottsförbund och representanter från byggsektorn.

GF Östs Årsmöte
Gymnastikförbundet Östs 96:e årsmöte i ordningen 
ägde rum söndagen den 13 mars på Quality Hotel 
Globe i Stockholm. Totalt fanns det 17 föreningar på 
plats som tillsammans förfogade över 34 röster. 

Själva årsmötet och dess förhandlingar leddes av 
regionens	tidigare	ordförande	Birgitta	Persson,	som	
föredrog samtliga årmöteshandlingar. 

Till	årsmötet	hade	tre	motioner	skickats	in,	som	
finns	att	läsa	i	årsmöteprotokollet	på	vår	hemsida.	
Motionerna	som	behandlades	under	årsmötet	som	fick	
följande beslut;  
Utbildningspaketering - redovisa kostnadskalkyler och 
ansvarsfördelningar samt tillgång till utbildare kopplat 
till	utbildningsverksamheten.	Detta	finns	redovisat	och	
att läsa på förbundet hemsida.
Upprättande av regional hallgruppering i Stockholm -  
regionsstyrelsen	fick	i	uppgift	att	utreda	organiseringen	
av	detta.	Politisk	påverkan	lyfts	till	nationell	nivå,	
men regionen verkar fortsatt för att regionalt 
stödja	föreningar,	effektivisera	och	påvisa	behovet	av	
anläggningar och lokaler ur ett lokalt perspektiv.
MAG-center i Stockholm - Regionstyrelsen gavs i uppdrag 
att utreda förutsättningar för en MAG-centerlösning.
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Med anledning av ekonomiska- och organisatoriska 
modeller kopplat till motionen har frågan valts att lyftas 
vidare till nationell nivå. 

Vid	årsmötet	avgick	en	ledamot,	Carina	Forslund,	
som avtackades för sitt arbete i styrelsen och för 
gymnastiken i regionen. Under tidigare verksamhetsår 
klev	även	Lars-Erik	Rosby	av	sitt	styrelseuppdrag,	
varpå ett fyllnadsval krävdes under årsmötet. Två nya 
ledamöter valdes således in i regionstyrelsen genom 
Anneli Isaksson samt ett fyllnadsval i form av Maria 
Ling. Gärmund Sandberg gavs förnyat förtroende av 
stämman som ordförande för region öst.

Årsmötet avslutades med att dela ut utmärkelserna 
årets	ledare	i	regionen,	som	gick	till	Jessica	Wallblom	i	
Mälarögymnasterna,	samt	årets	förening	i	regionen	som	
2016 gick till Hammarbygymnasterna.

A 
nläggningsfrågor

Under året har arbetet med specialhallen på 
Mälarhöjdens	IP	fortsatt,	genom	att	förbundet	
företräder regionens innerstadsföreningar och dess 
samlade behov. Beslut om genomförande fattades 
under hösten av Stockholms Stad. Hallen bedöms stå 
klar under första halvåret 2019 och kommer vara 
anpassad för manlig- och kvinnlig artistisk gymnastik 
samt truppgymnastik. 

Vi	har	under	året	även	sett	flertalet	lyckade	
föreningsinitiativ där de lyckats bearbeta privat 
mark för att upprätta träningsytor och hallar för sin 
gymnastikverksamhet.	Exempelvis	är	föreningarna	
Stockholm Top Gymnastics och All Star Gymnastics 
utmärkta	exempel	på	där	de	varit	lyckosamma	med	
att upprätta alternativa aktivitetsytor i Stockholms 
innerstad.

Ett projekt för att förbättra tränings- och arbetsmiljö 
i specialhallen i Åkeshov har genomförts under året 
och projektet kommer att slutredovisas i upptakten av 
2017.

I samband med Idrottens Dag under Almedalsveckan på 
Gotland genomfördes ett idrottspolitiskt seminarium 
tillsammans med Stockholmsidrotten där fokus var 
idrottsytor/hallar inom Stockholmsområdet. 

Utöver detta har även ansvariga för anläggningsfrågor 
i regionen deltagit på möten tillsammans med 
Stockholms Idrottsförbund och diverse olika 
anläggningsforum som arrangerats löpande under året.

Nya anläggningar och även förbättrad tillgång till 
befintliga	hallar	och	lokaler	är	en	ständigt	stor	och	
prioriterad fråga för våra föreningar inom regionen. 

Gymnastiken har långa köer av barn som vill börja i 
vår verksamhet men tillgången på hallar och lokaler 
är fortfarande en trång sektor. Gymnastikförbundet 
Öst verkar för och arbetar vidare med att på bästa 
sätt stödja regionens föreningar i deras arbete med att 
övertyga sina respektive kommuner om aktivitetsytor 
för gymnastik.

Parkourens	tillväxt	ser	vi	åtföljas	av	en	glädjande	
utveckling i anläggningsstöd i samarbete 
med	kommuner,	Gymnastikförbundet	och	
Stockholmsidrotten. Flertalet motorikanläggningar 
för utomhusträning har beslutats för byggnation inom 
regionen,	och	ytterligare	fler	planeras.	Under	hösten	
påbörjade dessutom föreningen Street Mentality 
Parkourklubb	inredningen	av	sin	nya	hall	i	Sundbyberg,	
vilket blir den första inomhusanläggningen avsedd för 
parkour/freerunning och tricking inom region Öst.

 
Älta Parkourpark. 

F 
öreningsutveckling

Arbetet och intentionerna har fortskridit under året 
för att förbättra förutsättningarna för föreningarna i 
regionen och agera som en stödinstans för att kunna 
lösa olika problemområden som uppstår i den dagliga 
verksamheten. 

Gymnastikförbundet Öst har haft en fortsatt strävan 
efter	att	synas	och	höras	i	en	mängd	kanaler,	både	
internt	och	externt.	Vi	har	fortsatt	utveckla	våra	
egna	kommunikationskanaler	som	hemsida,	sociala	
medier och nyhetsbrev mot våra medlemsföreningar 
och gymnastikintresserade i regionen. Vi försöker 
finnas	med	i	så	många	forum	som	möjligt	för	att	
aktivt medvetandegöra gymnastikens behov och 
förutsättningar. 

Vision 2020 präglar fortsatt vår verksamhet med ett 
högt sikte på framtiden och i strävan att dels utöka 
vår	verksamhet	med	fler	medlemmar	men	också	för	
att höja kvaliteten ytterligare i det vi redan gör så bra 

runt om i föreningarna i regionen. Dokumenten Svensk 
Gymnastik Vill med tillhörande utvecklingsmodell och 
Uppförandekod är viktiga byggstenar i arbetet med 
vår	föreningsutveckling	regionalt,	där	vi	vill	öka	vår	
tillgänglighet och vara en inkluderande verksamhet för 
alla oavsett bakgrund eller förutsättningar. Tillsammans 
med regionens föreningar fortsätter vi denna resa för 
att gemensamt säkerställa att vår verksamhet blir ännu 
bättre,	där	en	god	värdegrund,	våra	nyckelfaktorer	och	
vår utvecklingsmodell utgör ett stabilt grundfundament.

Den fortsatta satsningen på vår projektledare i 
förbundet har även utökat och möjliggjort den 
regionala organisationens proaktiva roll vad gäller 
föreningsutveckling,	sprida	goda	exempel,	samt	i	
kontakten med kommunala tjänstemän och politiker. 
Ledare	och	lokaler	är	en	ständigt	prioriterad	fråga,	
framförallt	i	storstadsregionen,	där	målsättningen	är	att	
underlätta och stödja föreningarna i deras arbete kring 
denna fråga utifrån de resurser och möjligheter som 
står till buds.

GF Öst har fortsatt stärka samarbetet med de lokala 
distriktsidrottsförbunden,	dels	genom	att	knyta	en	
tätare kontakt till våra SISU-konsulenter på både 
Gotland	och	i	Stockholm,	samt	genom	att	deltaga	på	
möten och träffar i syfte att synliggöra gymnastikens 
behov i förhållande till övriga idrotter regionalt. 

SISU Idrottsutbildarna är även en viktig del och stöd 
i vår föreningsutveckling samt vår samarbetspartner 
i att kommunicera och förankra vår Uppförandekod 
som är ett verktyg för att utveckla föreningen genom 
reflektioner	och	diskussioner	kring	ledarens	utmaningar.	

Med processledning från SISU Idrottsutbildarna så 
har 5 föreningar över totalt 19 tillfällen och totalt 
88 deltagare under året utbildats och diskuterat 
Uppförandekoden i sin förening. Därutöver tillkommer 
föreningar som arbetat med Uppförandekoden 
internt	i	föreningen,	utan	processledning	från	SISU	
Idrottsutbildarna. 

I Stockholm har totalt 25 gymnastikföreningar 
på ett eller annat sätt varit involverade i ett 
föreningsutvecklingsprojekt tillsammans med 
SISU Stockholm under 2016. Totalt så har 
Stockholmsdistriktet redovisat 240 tillfällen med 768 
deltagare om totalt 607 utbildningstimmar. 

På Gotland har totalt 9 gymnastikföreningar på 
ett eller annat sätt utvecklat föreningen genom 
SISU Idrottsutbildarna. Under 2016 har totalt 28 
utbildningstillfällen	genomförts,	med	172	deltagare.	Utav	
dessa	utbildningstillfällen	var	13	lärgrupper,	6	kurser,	1	
föreläsning samt 8 kulturarrangemang.
 

Det är glädjande att regionens föreningar i allt större 
utsträckning ser SISU Idrottsutbildarna som en naturlig 
part i sitt arbete med föreningsutveckling.

Nätverksträffar/Föreningsbesök 
GF Öst har fortsatt sitt arbete med de regionala 
orförandeträffarna för föreningsordföranden och 
nyckelpersoner. Vår ambition är att träffas cirka tre 
till fyra gånger årligen. Intentionerna med dessa 
träffar är att fånga upp viktiga verksamhetsfrågor 
samt	inspirera	genom	goda	exempel	och	uppmana	till	
diskussion och erfarenhetsutbyte mellan föreningar 
i regionen. 2016 års teman har spunnit mellan 
förberedelser och gemensamma synsätt inför Svenska 
Gymnastikförbundets förbundsmöte. Det har också 
innefattat en organisationsöversyn av den regionala 
truppgymnastikkommittén,	utifrån	vilket	stöd	och	
vilka prioriterade frågor som våra regionala föreningar 
önskar att en sådan konstellation ska arbeta med.

Kanslist-/Konsulentträffen genomfördes även under 
2016,	där	huvudfokus	ligger	på	att	träffa	anställd	
eller förtroendevald kanslipersonal som arbetar med 
gymnastikverksamheten dagligen runt om i regionen 
och för att lyfta frågor av lite mer administrativ 
och operativ karaktär. Träffen syftar även till att 
kunna inspireras av varandra och informera om 
aktuella	satsningar	från	förbundet,	såväl	regionalt	
som centralt. Årets kanslistträff innehöll samtal 
kring ledarrekryteringsfrågan samt en workshop 
som processleddes av SISU Idrottsutbildarna. Vår 
projektledare pratade om ledare och rekrytering 
i förhållande till parkourverksamheten och hur 
denna verksamhet skiljer sig lite från de traditionella 
synsätten. Mötet syftade även till att introducera 
ny personal på regionskansliet samt att upprätta 
kontaktytor,	både	mellan	förbund	och	förening,	men	
också föreningsanställda emellan.

Kanslist- och konsulentträff i GF Öst.

Föreningsbesök	finns	att	tillgå	i	vanlig	ordning	på	
föreningarnas begäran eller via uppsökt kontakt från 
regionkansliet,	där	idrottskonsulent	från	förbundet	och/
eller utsedd SISU-konsulent åker ut till föreningen för 
att förutsättningslöst diskutera vilka möjligheter som 
finns	för	att	utveckla	verksamheten.
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Utbildningsstatistik GF Öst 2016
Regionen har i stort sett bibehållit föregående 
års ökade utbildningsvolym och det är 
oerhört glädjande att föreningarna fortsatt 
prioriterar ledarutveckling och kvalitetssäkring. 
Vi ser en något lägre deltagarsiffra med 
anledning av lite färre föreningskurser senaste 
verksamhetsperioden. Vi förväntar oss dock 
en ökning av utbildningsdeltagare inför 2017 
i	relation	till	den	markanta	medlemstillväxt	
regionen haft de senaste åren.

Utbildningsverksamhet
Gymnastikförbundet Öst är en region med mycket 
utbildningsverksamhet och har under året anordnat 
kurser	i	både	förbunds-	och	föreningsregi,	vilket	
innefattat	allt	ifrån	idrottsspecifika	utbildningar	till	
kurser inom barn och ungdom och gruppträningskurser. 
Vi har även ett samarbete med SISU Gotland kopplat 
till	våra	egna	utbildningar,	för	att	kunna	möjliggöra	
kurser lokalt och så kostnadseffektivt som möjligt.

Följande kurser genomfördes under året: 
Bamsegympa grund 
Hjälpledarutbildning - Ledare på gång 
Baskurs Barn och Ungdom 
GympaKidz Parkour
Hopp och Volt 
Matta och Airtrack
Parkour/freerunning och Tricking steg 2  
Truppgymnastik Basic 
Manlig Artistisk Gymnastik Basic 
Kvinnlig Artistisk Gymnastik Basic
Kvinnlig Artistisk Gymnastik Steg 1
Domarutbildning Kvinnlig AG steg 1
Förberedande Domarutbildning Trupp steg 1 
Domarutbildning Truppgymnastik Steg 2 – Regionsdomare
Regiondomarutbildning Trampolin och DMT
Teori Steg 1
Teori Steg 2
Fristående steg 1 
Fristående Steg 2 
Trampett Steg 1 
Trampett Steg 2
Trampett Steg 3 
Tumbling Steg 1 
Tumbling Steg 2 
Trampett/Tumbling Steg 4
Trampolin för nybörjare
Trampolin Steg 2

TOTALT: 91 kurser och 1910 deltagare 

Kurser utöver ordinarie utbud: 
Gymnastikförbundet Öst har även anordnat diverse 
utbildningar,	inspirationsdagar,	konvent,	läger,	
föreningsträffar,	ordförandeträffar,	kanslistträffar	
och projekt under året som även dessa har 
samlat	flertalet	gymnaster,	utbildningsdeltagare,	
föreningsanställda och förtroendevalda representanter 
från regionens föreningar. Träffar likt dessa har syftat till 
föreningsutveckling och inspiration utöver det ordinare 
utbildningsutbudet.

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.

Lillsved Idrottsfolkhögskola.

Sommarkurser som genomfördes under året:
Baskurs Gruppträning
Gruppträning Gympa 
Yoga	Grund
EFIT - Effektiv Funktionell Intensiv Träning
Yoga	fortsättningskurs 
Funktionell styrketräning med core 
Afrodans
Seniorträning 
HIIT - Högintensiv intervallträning
Baskurs Barn och Ungdom 
Truppgymnastik Basic

TOTALT: 11 kurser och 159 deltagare 
(Deltagare från båda regionerna)

NIU - Nationell idrottsutbildning
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till 
elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur syftar till elever som har nationell 
elit som mål. I region Öst har vi två sådana gymnasieskolor.
Stockholms Idrottsgymnasium - Truppgymnastik samt Manlig- och Kvinnlig artistisk gymnastik. 
Tibble Gymnasium - Truppgymnastik

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 i 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 i vår utveckling.

Slutligen	går	ett	varmt	tack	till	Kansliet	AB,	Svenska	Gymnastikförbundet,	Stockholm	Stads	Idrottsförvaltning,	
Korpen	Vallentuna,	Lillsved	Idrottsfolkhögskola,	Gymnastik-	och	idrottshögskolan,	revisorerna	på	Öhrlings	
PricewaterhouseCooper	AB	(PwC),	Stockholms	Idrottsförbund,	Gotlands	Idrottsförbund	och	SISU	
Idrottsutbildarna i Stockholm och på Gotland för gott samarbete under året.

Stockholm 2017-02-13
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Å 
rsredovisning - Gymnastikförbundet Öst 

Organisationsnummer 802001-2996 - Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31    
Styrelsen för Gymnastikförbundet Öst avger härmed följande årsredovisning. Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE     
Verksamhetens art och inriktning
Gymnastikförbundet	Östs	styrelse	och	kansli,	har	till	uppgift	att	stödja	och	utveckla	föreningar	och	medlemmar	i
Gymnastikförbundet inom ramen för ”Svensk Gymnastik 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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Fortsatt satsning på projektledaren i förbundet med fokus på att utveckla barn- och ungdomsgymnastiken samt 

parkourverksamheten. Som ett led i det arbetet ingår även att fortsatt skapa aktiviteter i regionens ”vita fält”. 
Integrationsfrågan har fått högre prioritet och utgör även en viktig del i detta arbete med att möjliggöra gymnastiken för 
fler.	Vi	har	erhållit	100	000	kronor	från	Stockholmsidrotten	för	att	fördjupa	vår	satsning	på	etablering.

• Operativt	har	tjänstgöringsgraden	på	kansliet	utökats	för	en	kanslist,	från	50	%	till	100	%.
• Utbildning är en viktig del i förbundets arbete med kvalitetssäkring och utveckling. Regionen har utbildat drygt 2000 

ledare	under	verksamhetsåret.	Därtill	har	det	även	erbjudits	kompletterande	utbildningar,	konvent	och	möten	för	både	
organisations- och aktivitetsledare i syfte att utveckla föreningsverksamheten.

• Det egna kapitalet förstärks ytterligare till följd av ett positivt resultat.
• Föreningsutveckling	i	form	av	implementering	av	förbundets	styrdokument,	Svensk	Gymnastik	Vill	och	Uppförandekoden.	

Därtill	skapas	även	flertalet	olika	forum	för	målgrupper	i	verksamheten	i	syfte	att	utbilda	och	utveckla	på	
organisationsnivå.

• Arbetet	med	anläggningsfrågor	och	specialhallar	fortsätter,	i	synnerhet	i	Stockholms	stad,	som	har	utgjort	en	viktig	
prioritet	för	att	möjliggöra	verksamhet	för	fler	gymnastikutövare.

• Förbundet	har	utvecklat	arbetet	med	att	synas	och	höras	i	flera	forum.		Almedalsveckan	är	ett	exempel	som	utgör	en	
viktig hållpunkt i syfte att synliggöra och i viss mån påverka politiskt.

• Samarbete med Kansliet AB för att säkerställa ekonomi och bokföring på ett kvalitativt sätt.

Medlemmar
GF	Öst	består	nu	av	44	479	medlemmar,	vilket	är	en	ökning	med	5	772	medlemmar	och	motsvarar	en	ökning	på	hela	
15%.	En	stor	anledning	till	regionens	ökade	medlemsantal	beror	mycket	på	den	populära	parkourverksamheten,	men	även	
truppgymnastiken och dess fortsatta attraktionskraft bland barn och ungdomar. Vi ser även att intresset för cheerleading ökar. 
Regionen ökade dessutom under 2016 från 122 till 132 föreningar.

Resultat och ställning
Förbundet	redovisar	ett	överskott	som	grundar	sig	till	stora	delar	på	en	utökad	utbildningsverksamhet,	samt	flertalet	
lyckade satsningar på konvent och lägerverksamhet. Förbundet har även erhållit högre bidragsanslag under året samt erhållit 
ytterligare	sökta	projektmedel,	som	därmed	förstärkt	intäktssidan	ytterligare.

Flerårsöversikt   2016  2015  2014  2013  2012        
Intäkter   4 798 660 4 258 228 4 083 791 4 562 218 3 439 058
Årets resultat  63 150  -299 429 183 181  323 434  -119 977
Balansomslutning  2 394 037 2 284 991 2 493 213 2 143 232 1 772 491 
Antal anställda  3  3  2  2  2
 
Avstämningsperiod  Jan-2016  Jan-2015  Jan-2014  Jan-2013  Jan-2012
Antal föreningar  132  122  120  117  113 
Antal medlemmar 44 479  38 707  39 288  36 451  35 122 

Förändring av eget kapital   Balanserat kapital  Ändamålsbestämt  Totalt eget kapital  
Ingående balans    1 717 076  40 698   1 757 774
Avsättning till ändamålsbestämda medel -94 610   94 610
Årets resultat    63 150      63 150   
Utgående balans   1 685 616  135 308   1 820 924
 
Ändamålsbestämda medel fördelas enligt följande: 
Olle Schagers Gymnastikfond uppgår till   40 698 kr 
We Move - etableringsprojekt uppgår till   94 610 kr
     135 308 kr

RESULTATRÄKNING    NOT   2016   2015
       1  
 
Intäkter   
Verksamhetsintäkter     
Övriga verksamhetsintäkter   
Summa intäkter     2
   
Kostnader   
Kostnader för varor och material   
Övriga	externa	kostnader	 	 	
Personalkostnader     3
Summa kostnader   
   
Verksamhetens resultat   
   
Resultat från finansiella investeringar   
   
Ränteintäkter och liknande poster   
Räntekostnader och liknande poster   
   
   
Resultat efter finansiella poster   
 
  
Årets resultat före fördelning   
   
   
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   
Avsättning till ändamålsbestämda medel  
 
  

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital  
 

4 138 803
119 425

4 258 228

-825 806
-1 403 878
-2 327 844

-4 557 528

-299 300

102
-231
-129

-299 429

-299 429

0

0

-299 429

4 783 660
15 000

4 798 660

-778 253
-1 499 561
-2 457 725

-4 735 539

63 121

29
0

29

63 150

63 150

0
-94 610 
-94 610

-31 460
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BALANSRÄKNING    NOT   2016   2015 
       1 
TILLGÅNGAR    
    
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  
Övriga fordringar   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
    
    
Kortfristiga placeringar    
Övriga kortfristiga placeringar    4 
 
     
Kassa och bank    

        
Summa omsättningstillgångar    
    
SUMMA TILLGÅNGAR    

       
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital       
Balanserat kapital      
Ändamålsbestämda medel    

        
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder    
Övriga kortfristiga skulder    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5  
  
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   
       
 

53 348
0

     24 785
78 133

     50 533
50 533

  2 156 325
2 156 325

2 284 991

2 284 991

1 717 076
      40 698
1 757 774

250 607
120 797

    155 812
527 216

2 284 991

36 185 
73

   116 306
152 564

     50 533
50 533

  2 190 940
2 190 940

2 394 037

2 394 037

1 685 616
    135 308
1 820 924

219 984
169 034

    184 095
573 114

2 394 037

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	(NOTER)

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.   
    
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt 
enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period.
       
Bidrag        
Som bidrag räknas likvida medel som Idrottsföreningen erhåller från bidragsgivare som är ett offentligrättsligt 
organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret 
inte uppfylls.

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	nettosanskaffningsvärde,	som	också	utgör	grund	för	
beräkning av avskrivningens storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållna bidrag redovisas i not.  
        
Aktier och andra värdepapper         
Kortfristiga	innehav	av	aktier	och	andra	värdepapper	klassificeras	som	kortfristiga	placeringar	och	värderas	till	
det	lägsta	anskaffningsvärdet	och	verkligt	värde	(marknadsvärde).	Långfristiga	innehav	klassificeras	som	finansiell	
anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan 
antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet.        
         
Fordringar         
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.   
        
Eget Kapital
Eget	kapital	utgörs	av	Balanserat	kapital,	Årets	resultat	och	Ändamålsbestämda	medel.	I	ändamålsbestämda	medel	
ingår avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet 
redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital 
med motsvarande belopp.



© Gymnastikförbundet Öst 2017. För eftertryck krävs skriftligt tillstånd. © Gymnastikförbundet Öst 2017. För eftertryck krävs skriftligt tillstånd.

Verksamhetsberättelse 2016 - Gymnastikförbundet Öst Verksamhetsberättelse 2016 - Gymnastikförbundet Öst

20 21

Not 2  Intäkter
         
Intäkterna fördelar sig enligt följande:
Verksamhetsintäkter
Offentligrättsliga bidrag 
Projektbidrag
Summa

Not 3  Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och sociala kostnader    
Medeltal anställda
        
 

Anställda i Sverige i föreningen
      
I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ideella idrottsarvoden.
Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9.         
        
Löner och andra ersättningar och sociala kostnader

Varav arvoden understigande ett halvt prisbasbelopp betalats ut om totalt 333 911 kr.
Samt arvoden överstigande ett halvt prisbasbelopp betalats ut om totalt 371 247 kr.
Inga arvoden har utgått till styrelsen.    
         
Not 4  Kortfristiga placeringar    

Bokfört värde        
Marknadsvärde 

          
Not 5  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2015
3 373 510

635 868
      134 425
4 143 803

2016
3 936 521

      747 139
     115 000
4 798 660

Varav
män

67,00%

2015

Antal
anställda

3

Varav
män

67,00%

2016

Antal
anställda

3

2016

Löner och 
andra ersättningar 

1 657 963

Sociala kostnader
(varav pensions-
kostnader)            

444 497
50 651

2015

Löner och 
andra ersättningar 

1 591 990

Sociala kostnader
(varav pensions-
kostnader)             

492 402
64 772

2015
50 533

    52 713

2016
50 533

    57 055

2016
115 938
36 428

    31 729
184 095

2015
89 713
28 188

    37 911
155 812

Stockholm 2017-02-13 
         
         
         
         
Gärmund Sandberg    Stefan Bengtsson     
Ordförande     Vice ordförande     
         

         
         
Anja Näslund     Ia Giotis     
Ledamot     Ledamot     
         
         

         
Anneli Isaksson     Maria Ling    
Ledamot     Ledamot

 
Ledamot Roland Strömbeck klev av sitt förtroendeuppdrag under 2016.  
Ulf Mauritzon har varit adjungerad ledamot i regionstyrelsen sedan oktober 2016.    
         
         

         
         
Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-02-17         
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB        
         
 
        
         
Ulrika Granholm Dahl    Susanne Östberg     
Auktoriserad revisor    Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Gymnastikförbundet Öst, org.nr 802001-2996     

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gymnastikförbundet Öst för år 2016. Föreningens årsredovisning ingår på 
sidorna 16-21 i detta dokument.
Enligt vår 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 2016 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av styrelsens 
verksamhetsberättelse 2016 för Gymnastikförbundet Öst (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•	 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•	 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

•	 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•	 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•	 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar  
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gymnastikförbundet Öst för 
år 2016.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 17 februari 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl     Susanne Östberg 
Auktoriserad revisor     Förtroendevald revisor
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Föreningsstatistik - Gymnastikförbundet Öst
Medlemsföreningar samt antalet medlemmar.

• För de föreningar som ej årsrapporterat 2016 anges deras senaste rapporterade siffra.
• Senaste statistiken avser verksamhetsår 2015 som rapporteras in i samband med 2016 års årsrapport. 
• För nya föreningar kan siffran vara antalet medlemmar inlagda i IdrottOnline (om årsrapport saknas).

FÖRENING            MEDLEMMAR   2014 2015
Adelsö IF    19 26
All Star Gymnastics Gymnastikförening 281 374 
Alviks Sportklubb    Ny
Balett & RGF Vackra Rosen  57 60
Botkyrka GOIF    339 197
Bro Idrottsklubb   156 161
Bromma KFUK-KFUM   449 168 
Brännpunkten Korpförening  Ny 82
Cirkus Cirkör Ideell Förening  756 1465
Dalarö Sportklubb   232 293 
Danderyds Barnidrottsförening   Ny
Drevvikens Dans & GF   294 282
Eds Kvinnliga GF   91 114
Enebybergsgymnasterna   1091 996
Farsta Barnidrottsförening  38 3 
Forma Idrottsförening i Stockholm 3/Ny 20 
Fruängens	balett,	dans/GF	Vackra	Svalan	 28	 32
Föreningen Dana Sportacademy  180 125 
Föreningen Action Athletics  185 185
Föreningen Dansgr. Ösmos Barn  24 25
Föreningen Dansstudion  1004 986
Föreningen Darra Musik & Dans  Ny 86
Föreningen Dynamite Cheerleading  Ny 
Föreningen Eastcoast Cheerleaders 122 129
Föreningen	Gymmix	Sundbyberg	 236	 166
Föreningen	Gymmix	Upplands-Bro	 894	 899
Föreningen Idla    325 307
Föreningen Jordbro United
   Dans och Show   45 43 
Föreningen Mälarögymnasterna  184 514
Föreningen Natalis
   Dans- och Musikstudio  243 184
Föreningen Parkour Friends  Ny 190
Föreningen Rotebrogympan  51 45
Föreningen Solnagymnasterna  129 231
Föreningen Stockholm
   Aerobic Gymnastics   13 5
Föreningen	Täby	Gymmix	 	 442	 442
Föreningen Upplandsbro
   Dansgymnaster   189 131 
Föreningen Vaganovabalett  30 30 
Föreningen Visbygymnasterna  630 681
Föreningen Ösmo Lek och Gymnastik Ny 5
Garda Idrottsklubb   38 38
GF Brommagymnasterna  3093 4281
GF Nacka Barn     Ny
GF Stockholms Top Gymnastics  1256 1135
GF	Stockholmsflickorna		 	 156	 168
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster  576 599
Glada Barns Idrottsförening  23 23

FÖRENING            MEDLEMMAR   2014 2015
Gustavsbergs Idrottskoleförening 47 3 
GF Ekerögymnasterna   32 41 
Gymnastikföreningen Hoi Polloi   Ny 
Gymnastikföreningen Oden  3 2
GF Resårerna    18 20
GF Stockholmstränarna   25 26
Gymnastikföreningen Vasa Gymnastik 78 96
GK Hermes    268 302
GK Trollbäcken    307 582
GK Värmdö    1231 1345
Gymnastiktruppen Vikingarna  796 1000
Hammarbygymnasterna   1203 1535
Handelsbankens IF   450 450
Haninge Cheer Elite Club  134 257
Haninge Gymnastikförening  50 48
Haninge Power Cheer & Dance Club 165 121
Hemse Bollklubb   99 99
Huddinge GF    1286 1408
Huddinge Idrott o GK   313 419
Håbro Idrottsförening   68 55
Hässelby GF    85 84
IF Hansa – Hoburg   110 110
IF Må Bättre    62 67
IF Aktiv Ungdom Lidingö  52 54
Järfällagymnasterna    869 1194
KA 1 Idrottsförening   29 46
KFUM Gymnastikavdelningar  381 414
KFUM JKS Basket Idrott och Kultur 25 23 
KFUM	JKS	Zliproad	CSC	 	 57/Ny	 21 
Korpen Sollentuna   0 0 
Korpförening Huddinge-Botkyrka  Ny 
Kulturföreningen PAX   Ny 49
Kungsängens Karateklubb Wadoka 33 36 
Lidingö International Gymnastics Club  Ny
Lillsveds Idrottsförening   202 202
Lärbro Idrottsförening   163 50
Motions- och Dansföreningen Mad 575 728 
Motions- och Dansföreningen just4fun 30 30
Mälarö Skid och OK   4 5
Nacka Gymnastikförening  472 579 
Nacka KFUM Aktiviteter  Ny 108 
Nynäshamns Gymnastikförening   Ny 
Roslagens Jiujitsuklubb Ki Gen Sen  167
Rysk Gymnastikförening   68 142
Rysk Gymnastikklubb i Stockholm 49 143
Rågsveds IF    20 23
Rönninge	Gymmix	GF	 	 	 461	 352
Salemgymnasterna   153 223
Saltsjöbadens IF    310 433 
Shanta Idrottsförening    Ny

FÖRENING            MEDLEMMAR   2014 2015
Skuru Idrottsklubb   16 15
Skälby Villa IF    20 32
Skärgårdsstads IF   113 166
Sköndals	Gymmix	Förening	 	 95	 93
Sofiaflickorna	 	 	 	 829	 1532 
Sol-Flickornas GF   1537 1543
Sollentunagymnasterna   1702 1883
Sommarpojkarna Idrottsklubb  43 22
SPP Idrotts- och Fritidsförening  92 82 
Stockholm Sport Klubb   0 0
Stockholms Barnidrottsförening  6 352
Stockholms GF    35 35
Stockholms Jiujitsuklubb   49 85
Stockholms Studenters IF  184 336
Stockholms Södra Gymnastik- o FK 33 33
Stockholms Wushu Akademis GF 228 301 
Street Mentality Parkourklubb  98/Ny 157
Stånga Idrottsförening   36 36
Sundbybergs GF   63 73
Sundbybergs Idrottsklubb  87 103
Tullinge	Gymmix	Förening	 	 709	 729
Tullinge GF    527 486
Tumba Gymnastik o IF   710 700
Twisters	Cheer	Elite,	Nacka	CF	 	 417	 505 
Tyresö Barnförening   3 3
Tyresögymnastiken   1327 1638
Täby GF    1328 1553
Upplands Väsby GK   359 354
Vaxholms	GF	 	 	 	 1401	 798
We Parkour Idrottsförening  2 2
Vendelsö GF    631 600
Visby Självförsvarsklubb   53 46
Älta IF     223 229
Älta Parkourklubb    Ny
Älvsjö AIK Fritidsförening  880 849
Österåkers Trampolin Förening  111 111

Summa: 132 föreningar                 38 707    44 479

Ytterligare statistik:

Utav våra 44 479 medlemmar är:

11	982	personer	män,	varav	7	749	är	under	12	år.
32	497	personer	kvinnor,	varav	19	673	är	under	12	år.
Antalet	ledare	i	regionen	är	4	564	personer,	varav	915	är	män	och	3	649	är	kvinnor.

Under	2015	ökade	Gymnastikförbundet	Östs	medlemsantal	med	5	772	medlemmar,		vilket	motsvarar	en	
ökning på 15 procent. Vi ökade även i antalet föreningar från 122 till 132. Därmed har regionen övertäffat 
den prognos och målbild som ställdes upp under 2015. En stor anledning till regionens ökade medlemsantal 
beror	mycket	på	parkourverksamheten,	men	även	truppgymnastikens	fortsatta	attraktionskraft.	Vi	ser	även	att	
intresset för cheerleading ökar regionalt.

Vi lägger in en reservation om att medlemsstatistiken varierar utifrån respektive förenings 
rapporteringsförfarande,	varpå	skillnader	kan	förekomma	i	medlemssiffrorna	gentemot	föregående	år.
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T 
ävlingsresultat 2016 

Sammanställning av regionstävlingar under året

Regionstävlingar - Truppgymnastik
Östcupen, 23 oktober, Vendelsö

Segrare: 
RC1 totalsegrare: Nacka Gymnastikförening 
RC1 Fristående: GF Brommagymnasterna 
RC1 Tumbling: Täby Gymnastikförening 
RC1 Trampett: Nacka Gymnastikförening

RC Pojk/Herr totalsegrare: Enebybergsgymnasterna 
RC Pojk/Herr fristående: Enebybergsgymnasterna 
RC Pojk/Herr tumbling: Enebybergsgymnasterna
RC Pojk/Herr trampett: Vendelsö GF

RC3 totalsegrare: Norrtälje Gymnastikförening 
RC3 Fristående: Norrtälje Gymnastikförening 
RC3 Tumbling: Järfällagymnasterna 
RC3 Trampett: Hammarbygymnasterna

Regionstävlingar - Manlig Artistisk 
Gymnastik

20 februari- Knattemästerskapen, Stockholm
Segrande lag: Hammarbygymnasterna 
Segrare:
Birger	Thor,	Hammarbygymnasterna
Max	Melnyk,	Hammarbygymnasterna
Henrik	Avebäck,	Hammarbygymnasterna
Love	Lykvist,	Hammarbygymnasterna

23 april - Svealandsmästerskapen, Stockholm
Segrande lag: KFUM Ga 
Segrare:
Ian	Islas,	Hammarbygymnasterna
Isak	Simsek,	Brommagymnasterna
Jacob	Söderqvist,	KFUM	Ga
Tigran	Khachatryan,	Brommagymnasterna
Simon	Eriksson,	KFUM	Ga

29 maj - Distriktsmästerskapen, Stockholm 
Segrande lag: KFUM Ga 
Segrare:
Giorgij	Berdnikov,	Brommagymnasterna
Isak	Simsek,	Brommagymnasterna
Jacob	Söderqvist,	KFUM	Ga
Erik	Sköld	Christiansen,	KFUM	Ga

1 oktober -  Svealandscupen, Sollentuna
Segrande lag: KFUM Ga 
Segrare:
Eskil	Thor,	Hammarbygymnasterna
Calle	Holm,	KFUM	Ga
Erik	Sköld	Christiansen,	KFUM	Ga
Jacob	Söderqvist,	KFUM	Ga
Niklas	Önne,	KFUM	Ga

23 oktober - Knattecupen, Stockholm
Segrande lag: Brommagymnasterna
Segrare:
Adam	Ekström,	Brommagymnasterna
Tim	Elvin,	Sollentuna
Max	Melnyk,	Hammarbygymnasterna
Alexander	Benyammine,	Brommagymnasterna

3 december - Distriktscupen, Stockholm
Ingen Lagtävling

Regionstävlingar - Kvinnlig Artistisk Gymnastik

Regionsfinal, 3 april, Järfälla
Segrare Steg 5:
Fanny	Liander	Nyberg,	Stockholm	Top	Gymnastics	(1) 
Agnes	Lind,	SOL-flickorna	(2) 
Shea	Mowry,	Stockholm	Top	Gymnastics	(3)
Segrare Steg 6:
Emma	Sved,	Sollentunagymnasterna	(1) 
Filippa	Sundqvist,	Stockholm	Top	Gymnastics	(2) 
Sofie	Malm,	Stockholm	Top	Gymnastics	(3)

Riksfinal, 7-8 maj, Stockholm
Steg 5:  
Agnes	Lind,	SOL-flickorna	(1) 
Fanny	Liander	Nyberg,	Stockholm	Top	Gymnastics	(2) 
Shea	Mowry,	Stockholm	Top	Gymnastics	(4)
Steg 6:  
Emma	Sved,	Sollentunagymnasterna	(1) 
Filippa	Sundqvist,	Stockholm	Top	Gymnastics	(2) 
Sofie	Malm,	Stockholm	Top	Gymnastics	(5) 

Regionstävling - Rytmisk Gymnastik
24 april, Stockholm

Segrare:
Minior	individuellt:	Josefine	Engstrand,	GF	Uppsalaflickorna 
Ungdom	individuellt:	Tindra	Laukkanen,	Södertälje	GS 
Junior	individuellt:	Winny	He,	Stråssa	 
Senior	individuellt:	Cassandra	Pettersson,	Örnsköldsviks	GK
Miniortrupp: Södertälje Gymnastik o Sportförening  
Ungdomstrupp: Stråssa GF 
Juniortrupp:	GF	Uppsalaflickorna 
DTQ	minior/ungdom:	GF	Uppsalaflickorna 
DTQ junior/senior: Stråssa GF 
AB-reglemente: Södertälje Gymnastik o Sportförening 

Organisation - Gymnastikförbundet Öst

STYRELSE
Förbundsstyrelsen har under perioden 1/1 2016 – 31/12 2016 haft följande sammansättning:

Ordförande   Gärmund Sandberg
Vice ordförande  Stefan Bengtsson
Ledamot   Maria Ling
Ledamot   Ia Giotis
Ledamot   Anneli Isaksson
Ledamot   Anja Näslund
Ledamot   Roland Strömbeck (Gotland - avgick från styrelsen 2016) 
Adjungerad ledamot  Ulf Mauritzon (Gotland)

VALBEREDNING
Valberedningen har under perioden 1/1 2016 – 31/12 2016 utgjorts av:

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

Valberedningssamordnare: Gymnastikförbundet Östs kansli

REVISOR
Av Gymnastikförbundet Öst vald revisor har varit:
Företaget Öhrlings PricewaterhouseCooper AB (PwC)

Susanne	Östberg,	förtroendevald	revisor
Kicki	Dafgård,	suppleant

KANSLI
Personalen	har	under	året	bestått	av	kanslichefen	Kristian	Gunnarsson,	kanslisten	Malin	Bölander	(till	april)	följt	
av Madeleine Hellsten (från augusti). Kansliet har även haft en visstidsanställd kanslist i form av Lena Lindahl under 
perioden	maj-juni.	Projektledaren	för	barn-	och	ungdomsverksamheten	i	regionen,	Per	Beijar	arbetade	fram	till	maj	
månad och ersattes senare av Jonatan Petersson. Projektperioden sträcker sig till årskiftet 2017/2018. Kansliet har 
under	året	suttit	i	sina	lokaler	i	Solna	Strand	tillsammans	med	Stockholms	Idrottsförbund,	SISU	Stockholm	och	
Stockholms Orienteringsförbund.

Ekonomitjänst och löpande bokföringsarbete har under året tillhandahållits av företaget Kansliet AB.

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 OCH KONFERENSER
Styrelsen	har	under	året	haft	tio	protokollförda	sammanträden,	både	i	form	av	telefonmöten	och	fysiska	möten. 
I	tillägg	till	dessa	möten	har	det	även	genomförts	ett	antal	verksamhetskonferenser	och	planeringshelger,	för	att	
planera och strukturera förbundets verksamhet tillsammans med regionala kommittéer.
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