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

 

 

 

 

TIF-GÅVAN 

Stipendiet utdelas varje år eller vartannat år (beroende på tillgången på ekonomiska medel) 
till juniorgymnast (högst 18 år) eller till en ungdomstrupp som bidrag för bevistande av 
träningsläger eller annan förkovran inom sin idrott. Stipendiaten skall vara medlem i en 
förening tillhörande Gymnastikförbundet Väst. Föreningen skall vara verksam inom det 
geografiska område som utgjorde Hallands län 31/12 2009. Gåvogivarens intention var att 
stipendiet skulle vara till gagn för halländska gymnaster.  
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ÅRSMÖTE  2022 

Söndag den 13 mars klockan 13.00 på Hotell Scandic Crown i Göteborg. 

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

§ 2  Fastställande av föredragningslista för mötet 

§ 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

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

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

31 december 2021. 

a) Verksamhetsberättelse 
b) Årsbokslut 
c) Revisorns berättelse 

§ 8 Fastställande av balansräkningen 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

§ 10 Behandling av inkomna motioner 

§ 11 Styrelsens propositioner 

§ 12 Behandling av förslag till GF Västs verksamhetsplan och budget för år 2022. 

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

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

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

§ 16 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

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

§ 18 Mötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  GYMNASTIKFÖRBUNDET  VÄST 2021 

 

Nu är 2021 över och GF Väst behåller ställningen som den region med flest föreningar,  
201 st närmare bestämt. Vårt medlemsantal har dock sjunkit till 43.875. 
 
Våra kommittéer jobbar som vanligt fantastiskt bra på sin fritid med att föra sin disciplin 
framåt i hela regionen och vi är er evigt tacksamma för allt arbete ni gör. 
Under året har regionen arrangerat 44 utbildningar med 728 deltagare. Vi har tyvärr fått ställa 
in ett antal utbildningar även detta år pga Corona. 
 
Årsmötet 2021 ägde rum digitalt den 14 mars och vi startade med en tyst stund för våra 
gymnastikvänner som lämnat oss sedan förra årsmötet. 
 
Svenska Gymnastikförbundets representant på vårt möte, Lisa Lundin, satt ordförande på 
mötet där Anders Larsson omvaldes till ordförande för GF Väst ytterligare 1 år. 
Innan årsmötesförhandlingarna började föredrog Lisa, Svenska Gymnastikförbundets 
Strategi 2028 och Anders Larsson gav oss information om Slottskogshallen i Göteborg och 
läget för denna. 
 
Under året har flera av regionens gymnaster varit uttagna i olika landslag och tränings- 
grupper inom Svensk Gymnastik samt tävlat hem flertalet SM-tecken i sina respektive 
discipliner. Några har också deltagit på EM och VM. Ingen nämn och ingen glömd men stort 
grattis till er alla och era tränare. 
 
2020 var året då Coronapandemin kom och förstörde en hel del av mångas planer och 2021 
fortsatte tyvärr i samma anda. Vi fick fortsatt hålla avstånd, ställa in och ställa om och detta 
har påverkat alla, så även oss inom gymnastiken. I region Väst på bla dessa områden: 
 
-Rörelse hela livet ställdes in. 

-Flertalet nationella och regionala tävlingar ställdes in eller gjordes digitala. 
 
-Ungdomskommitténs 2 planerade aktiviteter för regionens ungdomsledare drogs in 
 
-Många utbildningar ställdes in. 
 
Många föreningar med gruppträning och äldre medlemmar som inte kunde vara i sina 
ordinarie lokaler tog sin gymnastik till nya arenor. Det gymnastiserades bla på lekplatser, i 
skogar och på fotbollsplaner. Fantasin har varit oändlig och trots att många föreningar har 
tappat medlemmar då hallar stängts har man jobbat på bra. Drabbade föreningar har också 
kunnat söka stöd från olika håll för förlorade intäkter i samband med Coronan och dessa stöd 
har varit till stor hjälp. 
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Årets ledare i GF Väst 
Ingen ansökan inkom 
 
 
Årets förening i GF Väst 
Ingen ansökan inkom 
 
 
TIF-gåvan 
TIF-gåvan delades inte ut under året. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÅLSÄTTNING 2022 
 
GF Västs målsättning för 2022 bygger på förhoppningen att vi ser slutet på pandemin. 
Det innebär att det under året blir en återgång till fysiska mötesplatser där vi kan träffas 
och berika varandra med våra erfarenheter. 
Vi fokuserar på möten med inriktning enligt vårt årshjul i verksamhetsplanen samt en nystart 
av Rörelsedagen. 
Vi fortsätter också stödja föreningar i anläggningsfrågor samt samarbetet med Göteborgs 
Friidrottsförbund för en ny gemensam hall i Slottsskogen, Göteborg. 
GF Västs mål och fokus är välmående föreningar med engagerade ledare som sprider 
rörelseglädje till alla våra medlemmar. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMITTÉERNA 
 
Barn  
 
Inte heller under 2021 har det funnits någon Barnkommitté utan all verksamhet har skötts 
från kansliet. 
Själva barngymnastiken mår bra ute i våra föreningar och gymnastiken är en av 3 idrotter 
som ökar i medlemsantal och detta är mycket tack vara just barnsidan. 
Många förstår att den motoriska träningen man får genom kul och bra träning som barn ger 
en stabil grund att stå på för framtida idrottsutövande. 
Oberoende av idrott. 
Gymnastikförbundets Baskurser på barnsidan är alltid fulla och under 2021 har vi arrangerat 
12 st sådana och inte mindre än 3 Bamsegympakurser vilket är glädjande. 
Även utbildningarna  Leka och Lära för barn upp till 6 år samt Variera och Utmana som riktar 
sig till de lite äldre barnen har arrangerats i regionen med rätt stort deltagarantal. 
 
 
Ungdom 
 
Under året hade Ungdomskommittén planerat att genomföra vattengympa 2.0 den 6 juni och 
mellandagsgympan den 28 december. 
Tyvärr fick båda arrangemangen ställas in  på grund av pandemins restriktioner. 
Under hösten 2021 rekryterades Tilde Elmby till kommittén men på grund av studier kan hon 
inte fortsätta sitt uppdrag nästa år. Kommittén var representerad på Gymnastikforum i Malmö 
där flera ungdomsfrågor togs upp och workshopen  ”Träning för vuxna-nu och framöver” var 
speciellt intressant. På forumet gavs också möjlighet att nätverka med andra föreningar om 
hur man valt att erbjuda träning för unga vuxna. Inför nästa verksamhetsår ligger 
Vattengympan kvar som stående punkt den 6 juni och målsättningen är att också genomföra 
Mellandagsgympan. 
Kommittén kommer nu att leta nya medlemmar som kan föra ungdomarnas talan. 
 
  
Parkour/Tricking 
 
2021 har likt föregående år varit ett rätt så bra år för parkouren i Väst. 
Parkouren fångar upp fler och fler utövare även om den stora boomen som kom när grenen 
gick in i Gymnastikförbundet nu stannat upp lite.  
Trots det går det med stor säkerhet att säga att parkour ändå stadigt växer. 
Regionen har arrangerat 2 parkour steg 1 utbildningar under året. 
Hannes Larsson från Uddevalla Gymnastik och Parkour vann SM och har också deltagit på 
en Världscup. 
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Gruppträning 
 
Gruppträning hade ett trevligt convent  i augusti som kördes utomhus på Katrinebergs 
Folkhögskola utanför Falkenberg. Conventet handlade om all träning man kan göra utomhus 
så som stavgång, träning med bara kroppen som belastning, latinomix i det fria, skogsbad 
samt en föreläsning om naturen ur ett hälsoperspektiv . 
Övriga utbildningar blev tyvärr inställda av olika orsaker. 
Vi ger dock inte upp hoppet trots att 2022 börjat mörkt vad beträffar den ökade spridningen 
av Covid-19. 
Vår önskan för framtiden som vi omtalat för Svenska Gymnastikförbundet är att kunna ha fler 
utbildningar digitalt dels med tanke på kostnader och miljö men också på att vi tror på ett 
större antal deltagare. 
Inför 2022 fortsätter vi satsa på olika utbildningar i regionen samt ett stort convent i augusti. 
 
 
 
 
Kvinnlig Artistisk Gymnastik 
 
Under 2021 har regionen haft 14 föreningar som bedrivit Kvinnlig Artistisk Gymnastik. 
Föreningarna har gymnaster som tränar och tävlar på allt från stegserier till COP. 
Några föreningar har även testat på den nya formen Klubbpokalen som ligger under 
Stegserierna och riktar sig till de föreningar som har gymnaster som bara tränar nån 
dag/vecka. 
Vissa tävlingar har vi lyckats genomföra fysiskt men många blev inställda pga den numera 
berömda Coronan. Några digitala tävlingar har också testats. 
Flera gymnaster från regionen har tävlat med framgång på nationella tävlingar 
och på SM var det många gymnaster med i startfältet. Resultatmässigt kom Maya Ståhl bäst 
med en sammanlagd 6 plats och guld i hopp. Tidaholms GS tog brons i lagtävlingen. 
Kommittén har haft alla sina möten digitalt och många planerade aktiviteter har fått ställas in. 
Som till exempel det gemensamma sommarlägret och alla helgsamträningar. 
Vissa utbildningar har vi lyckats genomföra trots Covid. 
9 gymnaster från regionen blev uttagna till Svenska Gymnastikförbundets träningsgrupp 
Aspiranterna. 
Vi hoppas på ett friskt 2022 
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Manlig Artistisk Gymnastik 
 
Liksom andra discipliner har MAG fått anpassa sin verksamhet efter pandemin detta år.  
Ett fokusområde för kommittén har varit att fortsatt delta i det nationella arbetet med att ta 
fram ett nytt Riksprogram.  
Delar gavs ut under 2021 men färdigställandet kommer nästa år. Arbetet med detta går 
vidare och MAG föreningar i Väst är involverade i arbetet. 
Kommittén har också varit involverade i SvGF:s arbete med att ta fram nya riktlinjer för Barn 
och Ungdomsidrott. Man har dessutom varit delaktiga i framtagande av nya utbildningar för 
MAG.  
Pandemin påverkade möjligheterna att genomföra riksarrangemang på ett mycket negativt 
sätt men glädjande nog kunde både SM och Svenska Cupen köras. 
SM gick i Luleå under hösten och trots alla restriktioner blev det ett lyckat arrangemang och 
alla gymnaster var sugna på att få tävla och träffas igen. 
Fina resultat på både SM och JSM gjordes av gymnaster från Väst.  
Christopher Soos från Frigymnasterna och Jonathan Smith från Turn blev medaljörer. 
Halmstad Frigymnaster stod som värd för Svenska Cupen och föreningarna från Väst ställde 
upp mangrant. 
Gymnaster från regionen har deltagit på LUG-läger i Halmstad i juni och september. 
Västs ena internationella domare Jens Hummel dömde OS i Japan och han berättar att det 
var ett ovanligt OS. Covidtest varje dag, temperaturrapporteringar och rumsisolering när man 
inte dömde var det som gällde denna gång. Det blev långa 2.5 veckor säger Jens. 
Vår andra domare, Ahmed Adly, dömde EM i Schweiz 
Vi håller tummarna för att 2022 blir ett bättre år för alla våra gymnaster. 
 
 
Rytmisk Gymnastik 
 
Målet med 2021 för kommittén var att kunna återuppta de fysiska regionssamträningarna 
efter Coronaåret 2020 vilket inte alls gick bra. Arrangemang av tävlingar fick också ställas in 
och man fick vara glada om det gick att genomföra hemmaträningarna någorlunda normalt. 
 
 
Gymnastikens Hus 
 
Under året har flera redskap i hallen förnyats och lagats. Den största investeringen låg i ett 
nytt friståendegolv som till slut kom ordentligt på plats. 
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Trampolin 
 
Alla planerade kurser och tävlingar under våren fick ställas in pga pandemin. 
Med nya tag inför hösten blev det i alla fall tre Svenska Cupen tävlingar samt ett SM.  
Två av Svenska Cupen-tävlingarna arrangerades av klubbar i Väst. 
Vi hann även med 2 utbildningar, Trampolin steg 1 och 3 med sammanlagt 30 deltagare 
vilket var väldigt glädjande.  
På VM i Baku fanns både Linus Oledal och Sofia Redman med i det svenska landslaget. 
I samband med VM arrangerades också ungdomstävlingen Worls Age Group Competition 
där Väst hade flera hoppare. 
 
Trupp 
 
Under våren 2021 var tanken att truppkommittén skulle fortsätta sitt arbete med regionala 
domarträffar. Detta för att ge domarna en chans att reflektera kring bedömning och på så sätt 
få en tydligare samsyn. Tyvärr genomfördes ingen träff då Covid-19 satte stopp för också 
detta. Arbetet kommer förhoppningsvis att återupptas under 2022. 
Under 2020 fick region Väst ett nytt fristående, som föreningarna kunde köpa för en 
symbolisk summa. Under 2021 var tanken att kommittén skulle erbjuda kurstillfällen för 
utlärning då detta inte kunde genomföras under 2020. Tyvärr satte Covid-19 stopp även för 
detta. Under hösten 2021 tog diskussionerna om att göra ytterligare ett fristående, nu för de 
yngre gymnasterna, fart. Detta arbete kommer att fortsätta under 2022. 
Under november 2021 kunde några regionala tävlingar genomföras och då provades det nya 
nationella reglementet för nivå 7-9 som kommittén varit med att sammanställa. Det blev en 
stor framgång och flera nya föreningar tävlade för första gången. 
Under året började diskussioner om ett övergripande nationellt samarbete mellan regioner, 
så kallade verksamhetsregioner. Olika arbetsgrupper har bildats inom tex digitala tävlingar, 
vuxengrupper, fler killar till gymnastiken och medlemmar i Västs kommitté finns i 3 av dessa 
grupper. 
Under 2021 infördes den stora utbildningsrevisionen på truppsidan av Svenska 
Gymnastikförbundet. Detta innebar att ledare som gått teori och/eller trupputbildningar 
genom åren nu skulle konvertera dessa till det nya systemet. Detta har varit ett jättearbete 
för föreningar och kansli.  
De flesta planerade fysiska utbildningarna under året har genomförts digitalt 
 
Hopprep 
 
Under 2021 har tyvärr regionens enda rena hopprepsförening, Athena i Borås, lagt ner sin 
verksamhet. Gymnaster som ville fortsätta har gått över till Borås GS 
 
Paragymnastik/Alla Kan Gympa 
 
Då det i dagsläget är få föreningar i regionen som erbjuder Paragymnastik finns inte 
underlag för en kommitté så istället utsås under året en kontaktperson som också sitter med i 
den nationella kommittén. Föreningar/ledare som är nyfikna och vill veta mer om 
verksamheten är välkomna med sina frågor. Tillsammans med region Syd anordnades under 
hösten ett digitalt webbinarie med namnet ”Hur startar vi alla kan gympa?. 
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SLUTORD 
 
 
 

Verksamhetsåret 2021 för Gymnastikförbundet Väst är avslutat. 
Pandemin höll oss i sitt grepp i början på året och när vi trodde ljuset 
i tunneln syntes framåt hösten så kom en ny mutation och drog oss tillbaka 
in i mörkret. 
Trots detta har de flesta föreningar klarat sig genom pandemin med hjälp av 
kreativa ledare och idogt arbete. 
Digitaliseringen har gått snabbt och vi är bättre rustade för nya utmaningar 
än vad vi någonsin varit förut. 
Stort tack till alla engagerade i GF Väst för ert ideella arbete 

 

Anders Larsson, ordförande GF Väst 
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UTBILDNINGSVERKSAMHET 2021  
 
    

Bamsegympa Göteborg, Hindås 
 

30 

Gymnastikens Baskurs- 
träning och tävling 

Gbg, Gråbo 
Halmstad, Borås, Digitalt 

 
  
170 

Trupp basic Digitalt 
 

43 

Trampett  steg 1 Digitalt 
 

22 

Tumbling steg 1 Digitalt 
 

15 

Tumbling steg 2 Digitalt 
 

15 

Truppgymnastik A Kungsbacka, Gbg, Skövde 
 

110 

Truppgymnastik redskap B Gbg, Trollhättan, Halmstad 
 

   
91      

Leka och lära Onsala  8 

Variera och utmana Onsala,  10     

Parkour steg 1 Uddevalla  12    
        

Idrottspsykologi Digitalt 
 

18 

Gymnastikens ledarskap Digitalt 
 

50 

Prestationsinr föreningsmiljöer Digitalt 
 

26    
     

KvAG basic Gbg 
 

10 

KvAG steg 1 Borås 
 

11 

KvAG steg 3 Kungsbacka 
 

30 

KvAG domare steg 1 Digitalt  11 

    

Gruppträning convent Falkenberg  16 

    

Trampolin steg 1 Mölnlycke 
 

24 

Trampolin steg 3 Mölnlycke 
 

6     

    

    

       
    

              

    

    

    

    

Antal utbildningar 2021 
  

44 

Antal deltagare 2021 
  

728     

    

Antal utbildningar 2020 
  

49 

Antal deltagare 2020   857 

 

                                         

 

 

 



 12 

 FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021 
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GÖTEBORG 2022 -02 -20 

 

 

 

 

         Anders Larsson, ordf  

 

         Bodil Berntsson     Sebastian Hellgren 

 

         Pauline Brink     Paulina Magnusson 

 

         Jessica Gustafsson     Maria Pettersson 

 

         Michael Hedlund     Vivika Raumanni 

 

 

 

 

            

                                                       Digital styrelse 
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Gymnastikförbundet Väst 

857200-5778 
 
 
 

                                           Revisionsberättelse 
 

 
 

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 

Gymnastikförbundet Väst för år 2021. Det är styrelsen som har ansvaret 

för handlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 

årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revisionen. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 

innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad 

försäkra mig om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision 

innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 

information i räkenskapshandlingarna.  I  en revision ingår att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att 

bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. 

 

Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet 

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid mot 

förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger rimlig grund för 

uttalanden nedan. 

 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger 

därmed en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning med god 

redovisningssed i  Sverige. 

 

Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid 

med förbundets stadgar. Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens 

ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
 

Göteborg 2022-02-20 
 
 
 
 
 
 
                         Per Forsström 
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UTFALL OCH BUDGET 
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STATISTIK 

 

Medlemsutveckling i GF Väst 

 

År Antal medlemmar Antal föreningar 

2011 40 337  234 

2012 39 266  220 

2013 38 715  217 

2014 40 652  217 

2015 40 871  211 

2016 45.150  213 

2017 46.875  206 

2018 46.426  199 

2019 47.342  199 

2020 44.160  201 

2021 43 875  201 
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ORGANISATION 

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