
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017



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,		Vision	2020	och	Gymnastikförbundet	Östs	
(GF Öst) strategiska mål 2017 – 2020. Ett konkret resultat av vår satsning är att vid ingången av verksamhetsåret 
2017	hade	GF	Öst	närmare	48	000	medlemmar,	det	motsvarar	en	ökning	med	7	%	under	en	ettårsperiod.

Medlemsutveckling  Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017
Barn 0-12 år   23 810  28 239  30 210
Ungdom 13-20 år  5 716  7 014  7 568
Gruppträning > 21 år 9 181  9 226  9 986
Summa   38 707  44 479  47 764

Jag vill här lyfta några av de viktigaste händelserna under 2017:

Stark	utveckling	och	genomförande	av	ett	stort	antal	utbildningar	under	året,	vilket	medför	kvalitetssäkring	
av ledare i våra föreningar. Flertalet mötesplatser och träffar med verksamheten. Lanseringen av programmen 
”Utveckla	och	Behålla”,	”Föreningens	ABC”	och	visionsträffarna	som	innehöll	”Stöd	och	service	till	föreningar”,	
”Hallfrågor” och ”Varför slutar Gymnaster”.

GF Östs kansli och dess operativa kärna har även den förstärkts under året och är nu tre heltidsanställda.

Samtliga kommittéerna har följt sina verksamhetsplaner mycket bra.

Almedalsveckan var ännu en gång en mycket framgångsrik händelse under året. GF Öst arrangerade tillsammans 
med Visbygymnasterna en prova på-dag under RF´s Idrottens dag i Almedalen.  Vi riktar ett speciellt varmt och 
stort tack till föreningarna på Gotland som skapade gymnastik för alla i Almedalen.

Stockholms Stad tog det beryktade spadtaget för den ny specialhallen för artistisk gymnastik och truppgymnastik 
på Mälarhöjdens IP. Hallen beräknas vara klar och i drift våren 2019. En Innerstadskommitté har bildats för att 
hantera	de	praktiska	frågorna	som	bokning	av	träningstider	med	mera	i	hallarna	Åkeshov,	Enskede	och	Engelbrekt.	

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 GF Öst. 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.

Solna,	Februari	2018

Gärmund Sandberg
Ordförande Gymnastikförbundet Öst
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Verksamhetsområden
Under 2017 har Gymnastikförbundet Öst och dess 
regionala kommittéer verkat för att främja och utveckla 
förutsättningarna inom respektive del av verksamheten.

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

Barnverksamhet
Barnkommittén bestod under 2017 av tre ledamöter 
och en ordförande och hade för året två inplanerade 
prova på-aktiviteter med huvudmålet att rekrytera 
ledare åt föreningars barnverksamhet.

På	nationaldagsfirandet	i	Rålambshovsparken	samt	
Idrottens dag i Hagaparken den 6 september fanns 
barnkommittén	på	plats	och	erbjöd	både	barn,	
ungdomar och vuxna att prova på gymnastik. I samband 
med aktiviteterna visade många föräldrar intresse 
för	att	bli	ledare	inom	barngymnastik,	och	deras	
kontaktuppgifter förmedlades ut till föreningar i behov 
av ledare. 

Bamse provar hinderbanan under Idrottens dag i 
Hagaparken den 6 september.

Kommittén har även fortsatt haft ett bra tillskott 
och stöd till sin verksamhet genom kansliets 
idrottskonsulent inom föreningsutveckling. 
Tillsammans arbetar de vidare för att kunna utveckla 
barnverksamheten och dess förutsättningar i regionen 
ytterligare.

Gymmix- och gruppträningsverksamhet
Nätverksträffar har haft ett fortsatt stort fokus hos 
Gymmix- och Gruppträningskommittén. Under höstens 
Gymnastikforum den 6 – 8 oktober samlades regionens 
gruppträningsföreningar för att gemensamt utforma en 
verksamhetsplan för 2018.

I november genomförde föreningarna dessutom ett 
mycket lyckat konvent hos Gymmix Sundbyberg som 
var först ut i ett ambulerande konvent varje termin. 

Parkour/Freerunning och Tricking (PKTR)
Regionens parkour/freerunning- och tricking-
verksamhet har under 2017 haft en fortsatt 
utmärkande tillväxt i både antal utövare och föreningar.

Efter den nystart av GF Östs PKTR-kommitté 
som gjordes under hösten 2016 har under 2017 
utvecklingen fortsatt av dess arbetssätt och rutiner för 
kommittéarbetet. Kommittén har under det gångna året 
bestått av sex ledamöter samt en nyvald ordförande. 
Kommittén har primärt arbetat med att ta fram en 
inspirationsvideo	i	syfte	att	locka	fler	befintliga	utövare	
till	att	bli	ledare	inom	verksamheten,	då	man	sett	
ett tydligt behov av detta hos föreningarna. Viktigt i 
filmprojektet	har	varit	att	representera	föreningarnas	
olika	förutsättningar,	målgrupper	och	träningsytor.	För	
att fånga detta och skapa ett kvalitativt material har 
projektet förlängts och planeras att slutföras under 
2018.

Utöver detta har kommittén arbetat nära GF Östs 
idrottskonsulent	med	inriktning	föreningsutveckling,	
där	båda	fungerat	som	stöd	för	varandra	i	olika	frågor,	
bland annat i anläggningsfrågor. Läs mer om detta under 
avsnittet ”Anläggning”.

Tävlingsverksamhet

Truppgymnastik
Efter GF Östs ordförandeträff i januari 2017 
ombildades trupptekniska kommittén TTK Öst 
och blev istället truppkommittén TK Öst. Under 
ordförandeträffen	identifierades	regionens	viktigaste	
frågor inom verksamhetsformen; att utveckla 
ledarskapet	och	dess	försörjning,	att	skapa	en	hållbar	
gymnastik samt verka för skade-prevention och mental 
hälsa hos de aktiva utövarna.

Kommittén har under året förberett arrangemanget 
”Lekande lätt – Lekande rätt” som kommer att 
genomföras i januari 2018. Fokus under dagen är hållbar 
och rolig träning samt hur man kan göra en varierad 
träning med begränsade resurser. Huvudföreläsare 
är Jonas Gustrin (naprapat) och Stefan Gustavsson 
(arbetar med funktionell träning).
 
Manlig Artistisk Gymnastik (MAG)
Det har skett stora förändringar inom manlig artistisk 
gymnastik	i	regionen	under	året,	där	en	omfördelning	
av tävlings- och träningsverksamhet mellan 
Brommagymnasterna och Hammarbygymnasterna  
varit betydande. Då verksamhetsformen är relativt 
liten har kommittén varit nära inbegripen i detta 
förändringsarbetet med ett övergripande mål om att 
locka	nya	och	behålla	fler	gymnaster,	och	samtidigt	
stimulera tävlingsverksamheten. Samarbetet mellan 
föreningarna har också varit gott under året. Utöver 
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detta har kommittén varit initierande och operativa 
i arrangerandet av samtliga tävlingar och utbildningar 
inom	MAG	under	2017,	där	vi	sett	ett	större	
deltagande från Gotland och andra regioner vilket är 
glädjande.

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.

I februari genomförde regionens KvAG-kommitté ett 
uppskattat bomkonvent i Åkeshovshallen. Konventet 
var en del i en konvent-serie där huvudsyftet är att 
behålla ledare inom verksamhetsformen; att fortbilda 
och inspirera ledare att utvecklas såväl tekniskt som 
pedagogiskt. Konventet riktade sig till ledare på steg 
4-7 och över 40 personer deltog. Utöver detta har 
kommittén varit fortsatt aktiv i tävlingsarrangemang.

Rytmisk Gymnastik (RG)
Gymnastikförbundet Öst har under året samverkat 
med	närliggande	regioner,	exempelvis	region	
Uppsvenska	och	Mellansvenska,	kring	tävlings-	och	
lägerverksamhet då endast tre föreningar; SOL-
flickornas	GF,		Vaganovabalett	samt	Ballet	och	RGF	
Vackra rosen bedriver verksamhet inom rytmisk 
gymnastik i regionen.

Aerobic Gymnastics (AEG)
Den regionala Aerobic Gymnastics-kommittén har 
som målsättning att utveckla och sprida disciplinen 
regionalt. Under 2017 har kommittén arbetat aktivt 
för att informera och stötta föreningar i regionen 
som vill prova på och/eller starta upp träningsgrupper 
inom verksamheten. Utöver detta har kommittén även 
varit initierande och behjälpliga vid arrangerandet av 
utbildningar	inom	disciplinen.	Det	finns	för	närvarande	
två föreningar som bedriver Aerobic Gymnastics 
i	region	öst,	Järfällagymnasterna	och	Föreningen	
Stockholm Aerobic Gymnastics.

Trampolin
Glädjande	för	trampolinverksamheten,	en	av	de	
mindre	disciplinerna	i	regionen,	är	att	Österåkers	
trampolinförening åter tagit upp sin verksamhet efter 
att ha varit vilande under cirka ett år. Det är ett bra 
tillskott till regionens andra förening; Upplands Väsby 
Gymnastiklubb. Regionens kommitté som består av en 
kontaktperson 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,	tävlingar	och	att	stötta	föreningarnas	
utveckling fortsätter framöver med ett högt sikte på 

framtiden.

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

Projekt,	aktiviteter	och	
föreningsutveckling
Under det gångna verksamhetsåret har GF Öst 
drivit och 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. 

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.

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.	

Projekt - Vita fält
Projektet vita fält är GF Östs grundläggande proaktiva 
satsning på föreningsutveckling i regionen och syftar till 
att utveckla främst barn- och ungdomsverksamheten 
i	geografiska	områden	som	har	låg	eller	obefintlig	
gymnastikverksamhet. Projektledartjänsten som har 
varit tillsatt sedan augusti 2014 i detta syfte har under 
året övergått till en fast position och fortlöper nu tills 
vidare.
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We Move - Etablering genom parkour
Konceptet vita fält gäller även målgrupper där 
organisationen för GF Öst beslutat om riktade 
satsningar på nyanlända barn och ungdomar. Med stöd 
från Stockholmsidrotten drev GF Öst under 2017 
projektet ”We Move – etablering genom parkour”. 
Målet	med	projektet	var	att	bidra	till	en	meningsfull,	
utvecklande och rolig fritid för nyanlända ungdomar 
samt	stärka	etableringen,	mångfalden	och	tillväxten	i	
regionens föreningsliv. Projektet erbjöd målgruppen 
gratis parkourträningar samt ledarskapsutbildning 
inom disciplinen. Vid projektets avslut under december 
2017 hade omkring 50 ungdomar deltagit regelbundet 
i aktiviteterna varav nio genomförde Baskurs - barn 
och ungdom samt Parkour/Freerunning steg 1. Idag är 
fyra av ungdomarna aktiva som ledare i olika föreningar 
i regionen och har bidragit till att starta upp nya 
parkourgrupper	i	bland	annat	Rågsved,	ett	av	våra	vita	
fält.

Mubarez Jafari demonstrerar en ”dubbelkong” under ett 
sommarkollo för nyanlända ungdomar.

Utveckla & Behålla
Utveckla & behålla är ett föreningsstöd som 
initierats under 2017 och bygger på en kartläggning 
som Gymnastikförbundet Öst gjort med hjälp av 
gymnastikens utvecklingsmodell kopplat till regionens 
verksamhet	och	medlemmar.	Även	här	finns	ett	vitt	
fält – det vill säga en 
verksamhet och målgrupp 
som	i	alltför	låg	grad	finns	
representerad i regionens 
föreningar. Det vita fältet 
omfattar pusselbitarna träna 
på	att	träna,	träna	och	tävla,	
träna för aktivt liv samt 
rörelse hela livet (se bild) – 
med andra ord ungdomar 
och unga vuxna som vill 
träna gymnastik men utan 
traditionella tävlingsinslag. 

Att behålla dessa medlemmar är en utmaning för 
regionens	föreningar,	men	innebär	samtidigt	stora	
möjligheter till nytänkande och utveckling av attraktiva 
träningsformer som matchar målgruppens efterfrågan.

Möte med föreningarna den 1 juni där GF Öst introducerar 
konceptet ”Utveckla & behålla”.

Utifrån detta har GF Öst valt att operativt stödja två 
föreningar under hösten 2017 med fortsättning under 
2018 i att starta upp och utveckla verksamhet inom 
beskrivet område. Målet är att under 2018 även bistå 
två föreningar på Gotland.

Föreningens ABC
Föreningens ABC togs fram under 2017 för att ge i 
synnerhet nya föreningar en samlad informationskälla 
att utgå ifrån för att bedriva och utveckla sin 
verksamhet,	och	på	ett	enklare	sätt	hantera	
föreningslivets	många,	och	ibland	svårbegripliga,	
beståndsdelar. Varje kapitel i kompendiet ger en 
sammanfattad och grundläggande förståelse för 
respektive	ämne,	och	hänvisar	vidare	till	länkar	i	vilka	
man kan fördjupa sig ytterligare.

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.

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 
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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 2017. 
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 i vanlig ordning även 
parkour	och	tricking	på	plats	som	lockade	nyfikna	
utövare till Almedalen.

GF Östs Årsmöte
Gymnastikförbundet Östs 97:e årsmöte i ordningen 
ägde	rum	söndagen	den	12	mars	i	Folksamhuset,	
Skanstull,	Stockholm.	Totalt	var	22	föreningar	på	plats	
som tillsammans förfogade över 43 röster. 

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

Till	årsmötet	hade	tre	motioner	skickats	in,	dessa	
finns	att	läsa	i	årsmötesprotokollet	på	vår	hemsida.	
Motionerna,	som	bifölls	under	mötet,	var:	
- Utökning av regionstyrelsens sammansättning från sex 
till åtta ledamöter.
- Val av regionsordförande om två år istället för ett år.
- Justering av senaste datum för regionens årsmöte från 
den 15 till den 31 mars. 

I enlighet med valberedningens förslag beslutade 
årsmötet	att	välja	Stefan	Bengtsson,	Anja	Näslund,	Ulf	
Mauritzon,	Åsa	Swalander	för	en	tid	av	två	år	fram	till	
2019	samt	Anna	Söderlund,	Maria	Ling	och	Birgitta	
Rittner för en tid av ett år fram till 2018. 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	Damian	Rudzinski	
från	Street	Mentality	Parkourklubb,	samt	årets	
förening i regionen som 2017 gick till Waxholms 
Gymnastikförening.

Anläggningsfrågor
Under året har arbetet med specialhallen på 
Mälarhöjdens IP fortsatt och i september tog vi äntligen 
det första spadtaget tillsammans med Stockholm stad. 
Hallen bedöms stå klar under 2019 och kommer vara 
anpassad för manlig- och kvinnlig artistisk gymnastik 
samt truppgymnastik. 

Vi har under året även haft anläggningsfrågan på 
dagordningen	vid	föreningsträffar	och	det	finns	ett	stort	

behov av träningslokaler inom hela GF Öst. 

Tillgången på träningshallar speciellt anpassade för 
gymnastik är ett extra stort problem inom Stockholm 
Stad där många föreningar behöver få tillgång till 
hallarna.	För	att	på	bästa	sätt	fördela	de	tider	som	finns	
har under året en ”Innerstadskommitté” bildats för 
att hantera frågan på bästa sätt i samråd med GF Östs 
kanslipersonal.

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 har fortsatt under 2017 inneburit 
fler	och	nya	träningsytor	i	regionen.	I	Sundbybergs	
kommun har två utomhusanläggningar och en 
inomhushall	specifikt	avsedda	för	träningsformen	byggts	
under	året	i	samarbete	mellan	kommunen,	Street	
Mentality Parkourklubb och Stockholms idrottsförbund. 
Även	i	Bro,	Upplands-Bro	kommun	har	byggnation	
av en ny parkourpark inletts i samarbete med Bro 
Idrottsklubb.

Mötesplatser
GF Öst har under året genomfört men också 
vidareutvecklat de återkommande regionala 
ordförande- och kanslistträffarna. Under hösten 
genomförde vi våra så kallade visionsträffar som 
lade extra fokus på frågor berör en stor del av 
våra	föreningar	–	”Varför	slutar	våra	gymnaster?”,	
”Hallfrågan” samt ”Mer tid till gymnastik - Stöd och 
service inom ekonomi och administration” som ni kan 
läsa mer om på vår hemsida. 

Under hösten genomförde vi även för första 
gången mötesplatsen ”Ny som förening” under 
vilken nya medlemsföreningar välkomnades 
till GF Öst av ordförande och kanslipersonal. 
Föreningsrepresentanterna	fick	en	introduktion	i	
föreningskunskap utifrån det framtagna materialet 
”Föreningens ABC” samt möjlighet att lyfta frågor och 
funderingar,	stora	som	små.

Ny mötesplats för i år var även ”Mötesplats Gotland” 
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som hölls i höstas för föreningarna på Gotland. 
Mötesplatsen syftar till att underlätta närvaro och stöd 
gentemot gotlandsföreningarnas förutsättningar och 
behov,	samt	uppmuntra	till	ökad	samverkan	med	och	
mellan föreningar och Gotlands Idrottsförbund.

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.

Sommarkurser Lillsveds 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.

Lillsveds Idrottsfolkhögskola.

Följande utbildningar genomfördes under året:
Bamsegympa grund
Baskurs Barn och Ungdom
Baskurs Gruppträning
Domarutbildning Kvinnlig AG steg 1
Domarutbildning Kvinnlig AG steg 3
Domarutbildning Truppgymnastik steg 2
Domarutbildning Truppgymnastik steg 2 – Regiondomare
Förberedande domarutbildning Truppgymnastik steg 1
GympaKidz Parkour
Hjälpledarutbildning
Hopp & Volt
Kvinnlig AG Basic
Matta & Airtrack
Parkour/freerunning steg 1
Parkour/freerunning och Tricking steg 2
Teori steg 1
Teori steg 2
Tricking steg 1
Truppgymnastik - Fristående steg 1
Truppgymnastik - Trampett steg 1

Truppgymnastik Basic
Tumbling steg 1
Tumbling steg 2
Tumbling steg 3

Sommarkurser som genomfördes under året:
Baskurs Gruppträning
Gruppträning Gympa
Yoga Grund
EFIT - Effektiv Funktionell Intensiv Träning
Yoga fortsättningskurs
Funktionell styrketräning med core
Box - kampinspirerad träning
Seniorträning
HIIT - Högintensiv intervallträning
Personlig Utveckling och Ledarskap
Styrka och rörlighet i gruppträningspass

TOTALT: 101 kurser och 1949 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 ordinarie 
utbildningsutbudet.

Utbildningsstatistik GF Öst 2017
Regionen har i stort sett bibehållit föregående års 
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 2018 i relation till den 
betydande medlemstillväxt regionen haft de senaste 
åren.

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
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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 i verksamheten samt vår perso-
nal 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,	
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 2018-03-07
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Årsredovisning - Gymnastikförbundet Öst 
Organisationsnummer 802001-2996 - Årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31   
Styrelsen för Gymnastikförbundet Öst får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
Årsredovisningen	är	upprättad	i	svenska	kronor,	SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE    

Verksamheten
Allmänt om verksamheten och främjande av ändamålet
GF	Öst	styrelse	och	kansli,	har	till	uppgift	att	utbilda,	stödja	och	utveckla	föreningar	och	föreningarnas
medlemmar	i	GF	Öst	inom	ramen	för	”Svensk	Gymnastik	Vill”,	”Vision	2020”	samt	GF	Östs
verksamhetsplan för 2017.
Medlemmar
GF	Öst	består	per	den	1	januari	2017	av	47	764	medlemmar,	vilket	är	en	ökning	med	3	285	medlemmar
och	motsvarar	en	ökning	på	7%.	En	stor	anledning	till	att	GF	Öst	ökade	medlemsantal	är	den	populära
barn-	och	parkourverksamheten,	men	även	truppgymnastiken.	Vi	ser	även	att	växande	intresse	för
cheerleading. Antalet föreningar i GF Öst ökade dessutom under 2017 från 132 (2016) till 140 (2017)
föreningar.
Resultat och ställning
GF Öst redovisar ett underskott med 338 000 kr som grundar sig till stora delar på en utökad kostnad för
personal. GF Öst har även erhållit högre bidragsanslag under året samt erhållit ytterligare sökta
projektmedel,	som	därmed	förstärkt	intäktssidan.
Föreningen har sitt säte i Solna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fortsatt	satsning	på	programmen	”Vita	fält”	och	”Utveckla	och	Behålla”,	som	har	till	fokus	att	utveckla
gymnastik	inom	barn-	och	ungdomsgymnastik,	parkour	och	aktivt	liv	för	ungdomar	mellan	11-20	år.
Utbildning är en mycket viktig del i GF Östs uppdrag. GF Öst har under 2017 utbildat drygt 1939 ledare
under	totalt	101	utbildningstillfällen,	vilket	motsvarar	2016	års	volym.	Därtill	har	det	även	erbjudits
kompletterande	utbildningar,	konvent	och	möten	för	både	organisations-	och	aktivitetsledare	i	syfte	att
utveckla föreningsverksamheten.

Det egna kapitalet minskar på grund av ökade kostnader för personal. Under året har GF Öst haft hög
personalomsättning och för att säkerställa säker drift av kansliet har rekrytering av ersättare satts in tidigt
med möjlighet till god överlämning och inlärning.
GF	Öst	har	genomfört	flertalet	olika	mötesplatser	i	syfte	att	utbilda	och	utveckla	föreningarna.	Därtill	har
GF	Öst	tagit	fram	en	folder	och	faktablad,	”Föreningens	ABC”,	som	samlar	all	väsentlig	information	för
en förening.

Arbetet	med	anläggningsfrågor	och	specialhallar	fortsätter,	i	synnerhet	i	Stockholms	stad,	som	har
utgjort	en	viktig	prioritet	för	att	möjliggöra	verksamhet	för	fler	gymnastikutövare.
GF	Öst	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 Stockholmsidrotten och Gotlandsidrotten har varit viktigt för att tillsammans utveckla
föreningarna	i	GF	Öst,	samt	samarbetet	med	Kansliet	AB,	för	att	säkerställa	att	GF	Östs	ekonomi	och
bokföring sker på ett kvalitativt sätt.

Flerårsöversikt (Tkr) 2017 2016 2015 2014
Verksamhetsintäkter 3 957 3 937 3 464 3 183
Årets resultat -338 63 -299 183
Soliditet	(%) 69,4 76,1 76,9 82,5

 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.



© Gymnastikförbundet Öst 2018. För eftertryck krävs skriftligt tillstånd.

Verksamhetsberättelse 2017 - Gymnastikförbundet Öst

13

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter
Verksamhetsintäkter
Bidrag
Övriga föreningsintäkter
Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
Kostnader för varor och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Verksamhetens resultat 

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not

2

3

2017-01-01
-2017-12-31

3 956 943
859 390

1 858
4 818 191

-742 320
-1 639 848
-2 774 031

-5 156 199
-338 008

4
4

-338 004

-338 004

2016-01-01
-2016-12-31

3 936 521
847 139
15 000

4 798 660

-778 253
-1 499 561
-2 457 725

-4 735 539
63 121

29
29

63 150

63 150
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

4

5

2017-12-31

146 260
10 275
94 948

251 483

50 533
50 533

1 835 250
1 835 250
2 137 266

2 137 266

1 820 924
-338 004

1 482 920

215 981
37 454

137 654
263 257

654 346

2 137 266

2016-12-31

36 185
73

116 306
152 564

50 533
50 533

2 190 940
2 190 940
2 394 037

2 394 037

1 757 775
63 150

1 820 925

219 984
13 471

155 563
184 094

573 112

2 394 037
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10)	om	årsredovisning	i	mindre	företag,	vilket	kan	innebära	en	bristande	jämförbarhet	mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsintäkter
Rörelsens	huvudintäkter,	fakturerade	kostnader,	sidointäkter	samt	intäktskorrigeringar.

Årets resultat
Resultat	efter	finansiella	intäkter	och	kostnader,	men	före	skatter.

Soliditet	(%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Intäkternas fördelning

2017 2016
Nettoomsättningen per rörelsegren
Verksamhetsintäkter -3 956 943 -3 936 521
Offentligrättsliga bidrag -859 390 -747 139
Övriga föreningsintäkter -1 858 -115 000

-4 818 191 -4 798 660
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Not 3 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

2017 2016
Medelantalet anställda
Kvinnor 2 1
Män 1 2

3 3

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 1 879 400 1 657 963
Sociala kostnader och pensionskostnader 581 440 492 402
(varav pensionskostnader) (70 575 64 772)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 2 460 840 2 150 365

Not 4 Kortfristiga placeringar

Namn
Anskaffn.

värde
Bokfört

värde
Marknads-

värde
Fond 9313113-4 50 000 50 533 57 407

50 000 50 533 57 407

Not 5 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

Ändamålsbestämda	medel	inom	eget	kapital	uppgick	vid	årets	början	till	135	308	kr,	varav	94	610	kr
avsedda för och under året nyttjade för We Move - etableringsprojekt. Kvarvarande 40 698 kr avser Olle
Schagers Gymnastikfond.

2017-12-31 2016-12-31

Belopp vid årets ingång -135 308 -135 308
Nyttjande av ändamålsbestämda medel under året 94 610 0
Belopp vid årets utgång -40 698 -135 308
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Solna den 7 mars 
         
         
         
             
Gärmund Sandberg   Stefan Bengtsson   Anja Näslund  
Ordförande    Vice ordförande   Ledamot  
         

             
Maria Ling    Anneli Isaksson    Anna Söderlund 
Ledamot    Ledamot    Ledamot    
      
    
         
         

             
Maria Ling    Anneli Isaksson    Anna Söderlund 
Ledamot    Ledamot    Ledamot 
   
         
         

         
         
Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-09

         
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 2017. 
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	2017	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 verksamhetsberättelse 
2017 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 de 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. 
De	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 beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten.

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 
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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	eventuella	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 

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gymnastikförbundet Öst 
för år 2017. 
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 Revisorernas 
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 9 mars 2018

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 under 2017 anges förra årets medlemsantal.
• Senaste statistiken avser verksamhetsår 2016 som rapporteras in i samband med 2017 års årsrapport. 
• Nya föreningar som ej lämnat årsrapport anges med (Ny).

FÖRENING            MEDLEMMAR   2016 2015
Action Idrottsförening   3 (Ny)
Adelsö IF    26 26
All Star Gymnastics Gymnastikförening 673 374 
Alviks Sportklubb   32 Ny
Balett & RGF Vackra Rosen  66 60
Botkyrka GOIF    199 197
Boxen Idrottsförening   3 (Ny)
Bro Idrottsklubb   205 161
Bromma KFUK-KFUM   588 168 
Brännpunkten Korpförening  118 82
Cirkus Cirkör Ideell Förening  996 1465
Dalarö Sportklubb   311 293
Drevvikens Dans & GF   328 282
Eds Kvinnliga GF   94 114
Enebybergsgymnasterna   1243 996
Farsta Barnidrottsförening  97 3
Fisksätra IF    0 (Ny) 
Forma Idrottsförening i Stockholm 24 20 
Fruängens	balett,	dans/GF	Vackra	Svalan	 32	 32
Föreningen Chase Freerun Danderyd 2 (Ny)
Föreningen Chase Freerun Ekerö 2 (Ny)
Föreningen Chase Freerun Järfälla 2 (Ny)
Föreningen Dana Sportacademy  93 125
Föreningen Dansgr. Ösmos Barn  49 25
Föreningen Dansstudion  970 986
Föreningen Darra Musik & Dans  86 86
Föreningen Dynamite Cheerleading 611 Ny 
Föreningen Eastcoast Cheerleaders 164 129
Föreningen Gymmix Sundbyberg 151 166
Föreningen Gymmix Upplands-Bro 953 899
Föreningen Idla    323 307
Föreningen Idrottsfabriken Järfälla 93
Fören. Jordbro United Dans & Show 27 43 
Föreningen Mälarögymnasterna  425 514
Fören. Natalis Dans- och Musikstudio 242 184
Föreningen Parkour Friends  190 190
Föreningen Rotebrogympan  45 45
Föreningen Solnagymnasterna  254 231
Fören. Stockholm Aerobic Gymnastics 2 5
Föreningen Street Coaching Academy 9
Föreningen Täby Gymmix  409 442
Föreningen United Movement  578 185
Fören. Upplandsbro Dansgymnaster 111 131 
Föreningen Vaganovabalett  30 30 
Föreningen Visbygymnasterna  697 681
Garda Idrottsklubb   22 38
GF Brommagymnasterna  4558 4281
GF Nacka Barn    37 Ny
GF Stockholms Top Gymnastics  1408 1135
GF	Stockholmsflickorna		 	 75	 168

FÖRENING            MEDLEMMAR   2016 2015
GF Värmdö Skärgårdsgymnaster  606 599
Glada Barns Idrottsförening  6 23
Gustavsbergs Idrottskoleförening 72 3 
GF Ekerögymnasterna   41 41 
Gymnastikföreningen Hoi Polloi  110 Ny
Gymnastikföreningen Nacka Barn 37 
Gymnastikföreningen Oden  2 2
GF Stockholmstränarna   30 26
Gymnastikföreningen Vasa Gymnastik 176 96
GK Hermes    355 302
GK Trollbäcken    370 582
GK Värmdö    1500 1345
Gymnastiktruppen Vikingarna  1021 1000
Hammarbygymnasterna   1673 1535
Haninge Cheer Elite Club  286 257
Haninge Gymnastikförening  47 48
Haninge Power Cheer & Dance Club 178 121
Hemse Bollklubb   75 99
Huddinge GF    1419 1408
Huddinge Idrott o GK   410 419
Håbro Idrottsförening   71 55
Hässelby GF    81 84
IF Hansa – Hoburg   110 110
IF Aktiv Ungdom Lidingö  69 54
Jordbro Idrottsförening   0 (Ny)
Järfälla Barnidrottsförening  2 (Ny)
Järfällagymnasterna    1333 1194
KA 1 Idrottsförening   60 46
KFUM Gymnastikavdelningar  446 414
KFUM JKS Stockholm   23 23 
KFUM JKS Zliproad CSC  21 21
KFUM JKS Zliproad CSC Botkyrka 2 (Ny) 
Korpen Stockholm   1 (Ny) 0 
Korpförening Huddinge-Botkyrka 200 Ny 
Kulturföreningen PAX   49 49 
Lidingö International Gymnastics Club 66 Ny
Lillsveds Idrottsförening   84 202
Lärbro Idrottsförening   54 50
Motions- och Dansföreningen Mad 571 728 
Motions- och Dansföreningen just4fun 30 30
Mälarö Skid och OK   5 5
Nacka Gymnastikförening  782 579
Nacka Idrottsförening   2 (Ny) 
Nacka KFUM Aktiviteter  108 108 
Nynäshamns Gymnastikförening  31 Ny 
Roslagens Jiujitsuklubb Ki Gen Sen 79 167
Rågsveds IF    23 23
Rönninge Gymmix GF   434 352
Salemgymnasterna   285 223
Saltsjöbadens IF    454 433 
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FÖRENING            MEDLEMMAR   2016 2015
Shanta Idrottsförening   0 Ny
Skuru Idrottsklubb   15 15
Skälby Villa IF    20 32
Skärgårdsstads IF   184 166
Sköndals Gymmix Förening  99 93
Sofiaflickorna	 	 	 	 950	 1532 
Sol-Flickornas GF   1532 1543
Sollentuna Barnidrottsförening  2 (Ny)
Sollentunagymnasterna   2138 1883
Sommarpojkarna Idrottsklubb  28 22
SPP Idrotts- och Fritidsförening  66 82 
Stockholm Sport Klubb   13 0
Stockholms Barnidrottsförening  686 352
Stockholms GF    0 35
Stockholms Jiujitsuklubb   77 85
Stockholms Studenters IF  444 336
Stockholms Södra Gymnastik- o FK 36 33
Stockholms Wushu Akademis GF 312 301 
Street Mentality Parkourklubb  253 157
Street Mentality PK Stockholm  56
Stånga Idrottsförening   29 36
Sundbybergs GF   69 73
Sundbybergs Idrottsklubb  82 103
Tullinge Gymmix Förening  674 729
Tullinge GF    476 486
Tumba Gymnastik o IF   782 700
Twisters	Cheer	Elite,	Nacka	CF	 	 596	 505 
Tyresö Barnförening   3 3
Tyresögymnastiken   1923 1638
Täby GF    2014 1553
Upplands Väsby GK   395 354
Vaxholms GF    848 798
We Parkour Idrottsförening  2 2
Vendelsö GF    597 600
Visby Självförsvarsklubb   58 46
Älta IF     233 229
Älta Parkourklubb   25 Ny
Älvsjö AIK Fritidsförening  620 849
Ösmo Gymnastikförening  58 5
Österåkers Trampolin Förening  111 111

Summa: 140 föreningar                 *47 764  44 479

Ytterligare statistik:

Utav våra 47 764 medlemmar är:

12	556	personer	män,	varav	8	319	är	under	12	år.
35	208	personer	kvinnor,	varav	21	891	är	under	12	år.
Antalet	ledare	i	regionen	är	5	568	personer,	varav	1052	är	
män och 4 516 är kvinnor.

Under 2016 ökade Gymnastikförbundet Östs 
medlemsantal	med	3	285	medlemmar,		vilket	motsvarar	
en ökning på 7 procent. Vi ökade även i antalet föreningar 
från 132 till 140. 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. Skillnader kan även förekomma 
mellan	regionalt	och	nationellt	framtagen	statistik,	varför	
siffrorna kan avvika i vissa fall.
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Organisation - Gymnastikförbundet Öst

STYRELSE
Förbundsstyrelsen har under perioden 1/1 2017 – 31/12 2017 haft följande sammansättning:

Ordförande   Gärmund Sandberg
Vice ordförande  Stefan Bengtsson
Ledamot   Maria Ling
Ledamot   Birgitta Rittner
Ledamot   Åsa Swalander
Ledamot   Anna Söderlund
Ledamot   Anneli Isaksson
Ledamot   Anja Näslund 
Ledamot   Ulf Mauritzon (Gotland)

VALBEREDNING
Valberedningen har under perioden 1/1 2017 – 31/12 2017 utgjorts av:

Per	Sjöstrand,	ordförande
Linn	Kimreus,	ledamot
Annika	Frisk,	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,	projektledaren	för	vita	fält	Jonatan	
Petersson som i juli månad övergick till en heltidstjänst samt utbildningsansvarige idrottskonsulenten Danielle 
Marand.	Kristian	gick	på	föräldraledighet	i	augusti	månad	varpå	Danielle	gick	in	som	vikarierande	kanslichef,	
och Julia Ceesay anställdes som vikarierande utbildningsansvarig idrottskonsulent. 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 i princip 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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