
Verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsåret 2018 – 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huddinge Gymnastikförening 
 

  



Om HGF 

 

Vad HGF står för: 
 

 Vår verksamhetsidé: Vi erbjuder truppgymnastik och gruppträning genom tränings- och 
tävlingsverksamhet i Huddinge. Vår verksamhet bidrar till gemenskap, fysisk- och psykiskt 
välmående samt utveckling.



 Vår vision: HGF, det självklara valet där fler vill vara kvar längre!


 Våra värdeord är: glädje, gemenskap, respekt och möjligheter.

 

HGF:s medlemsantal 
 
Medlemsantalet ligger på samma nivå som föregående verksamhetsår, det vill säga omkring 
1300. Antalet ledare, hjälpledare, Gymmix-instruktörer, Gymmix-assistenter, 
kommittémedlemmar och styrelseledamöter har varit ca 160. 

 

Styrelse och kansli 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Magnus Sigvardsson (ordförande), Robert Teo 
(kassör), Annette Persborn (sekreterare), Susanne Skinner, Henrik Troselius och Peter Kruse. 
 
Ordförande för Gymnastikkommittén: Erika Helander- Magnusson (HT-18), Linda Saltin (VT-19) 
Ordförande för Gymmixkommittén: Kjäll Järvliden 
 
Styrelsen har haft tolv protokollförda möten. 
 
Annika Green är fast anställd som föreningskonsulent med ansvar för bland annat administrativt 
arbete. Jenny Bergkvist anställdes i augusti 2018 som barn- och ungdomssamordnare. 

 

Styrelsens arbete – viktiga händelser och aktiviteter 

 

Arbete med vår vision och värderingar 
 
Efter att styrelsen har inhämtat synpunkter från bland annat ledare och instruktörer under hösten 
2018 så beslutades om vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Vi har bland annat: 
 

 Fortsatt arbeta kring vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. En årlig utvärdering 
har genomförts där medlemmarnas upplevelse av hur kommunikation fungerar inom 
föreningen. Vidare frågade vi kring förslag kring förbättringar mm.


 Calle Myrsell från Gymnastikförbundet bjöds in för möte med styrelsen och GK för att få 

gymnastikförbundets syn på hur vi går från “triangel till rektangel”, dvs att fler ska 
stanna längre.


 En enkät skickades ut till alla medlemmar som slutat under året för att få input i hur vi kan 

göra så att färre slutar.


 16 september 2018 genomfördes en Workshop tillsammans med SISU för att tillsammans 
arbeta med HGFs nya vision, mål och värdegrund. Ledare och instruktörer från Gymmix 
och Gymnastiken deltog.


 Samtal med ledare har genomförts med syfte att få en bättre bild av verksamheten och 

kunna utröna vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras för att kunna nå vår 
vision.



Effektivisering av styrelsearbete   

Under verksamhetsåret beslutades att arbeta i Boardeaser, ett digitalt system för hantering av 
styrelseprotokoll. Google-konton har skapats för HGF för att säkerställa tillgänglighet och förenkla 
det löpande arbetet. 

Ny träningshall 

I samråd med kommunen har HGF fört diskussioner och planering i hur den framtida gymnastikhallen 
ska se ut för att passa våra behov. Beslutat är att den ska ligga i kommunens nya område vid 
Storängens industriområde. Byggstart sker tidigast 2021. 

Synas i kommunen 

HGF jobbar vidare med att synas i vår kommun. HGF deltog på Huddingedagarna 25 maj-19. 
Besökarna fick delta på flera Gymmix-pass. Gymmix delade även ut gratisbiljetter till träningspass. 
Gymnastiken visade upp volter på matta och erbjöd besökarna att prova på. HGF har även haft 
uppvisningar på Ronald McDonalds hus för sjuka barn.  

Regionstävlingar 

HGF har tillsammans med Gymnastikförbundet ÖST arrangerat regionstävlingar. HGF tackar för 
förtroendet från GF Öst att arrangera tävlingar två gånger under verksamhetsåret. Båda tävlingarna 
var mycket lyckade och uppskattade. Intäkter från tävlingarna har använts till inköp av bl a 
tumblinggolv och trampetter. 

Ekonomi 
Föreningen har haft en relativt stabil ekonomi under verksamhetsåret med ett resultat på minus 35 
kkr.  

Utfallet för avskrivningar var den största avvikelsen mot budget på grund av inköp av redskap (18 
begagnade spinningcyklar till Gymmix, två Airtrack, hopphäst mm till gymnastiken) som överstiger ett 
halvt basbelopp. Denna utrustning påverkar resultatet under fem år eftersom den skrivs av. Inköpen 
ses i balansrapporten. 

Det är viktigt att föräldrar och gymnaster fortsätter att bidra med ideellt arbete på föreningens olika 
arrangemang och träffar.  

 

 

  



 

Gymnastiksektionen 

Föreningen bedriver familjegymnastik för barn 3-4 år och barngymnastik för barn 

5-6 år. Från det år som man fyller 7 år blir man erbjuden en plats i en 

förberedande trupp (FT). Inom tävlingssektionen tränar och tävlar föreningens 

gymnaster som är 9 år och äldre. 
Tävlingsverksamheten bedrivs inom disciplinen truppgymnastik där gymnasterna 

tävlar i grenarna trampett, tumbling och fristående. Trupperna tävlar på förenings- och 

regionstävlingar och även på riksnivå. 
 

Gruppstruktur och trupper 

Under verksamhetsåret 2018/2019 fortsatte arbetet med en ny gruppstruktur fram för alla 
grupper som hör till Gymnastikkommitténs ansvarsområde. Förändringen av HGF:s 
gruppstruktur har gjorts för att tydligare motsvara de riktlinjer som Svenska 
Gymnastikförbundet satt upp och mål som finns för såväl bredd- som elitsatsning inom 
föreningen. Det har startats två nya trupper under VT 19, TTY turkos och TTY grå för flickor 
födda 2007 och 2008. Många blev glada att äntligen få börja med gymnastik efter att ha stått 
flera år i kö.  
 

Evenemang 2018/2019 

Läger: 
 Augusti 2018 hölls läger i Dalhallen, Tyresö. Dels dagsläger för de yngre, dels tre 

dagars läger med övernattning för de äldre gymnasterna. Omkring 110 gymnaster, 15 
ledare och ett antal föräldrar deltog till ett lyckat läger med mycket gymnastik och 
gemenskap. 

 Både på höstlovet 2018 och sportlovet 2019 hölls dagläger i två dagar i 
Storängshallen med 120 respektive 70 gymnaster. 

 

Tävlingar: 
 10 november 2018 arrangerade HGF tillsammans med Gymnastikförbundet Öst 

regionstävling för nivå fem och sex.  
 Även 27-28 april arrangerade HGF en regionstävling tillsammans med GF Öst. Den här 

gången gällde det nivå fyra och fem. Föreningar ansöker att få arrangera 
regionstävlingar och HGF är stolta över att ha fått förtroendet två gånger under 
verksamhetsåret. Bägge tävlingarna var mycket lyckade och uppskattades av såväl 
gymnaster, ledare, domare och publik. Under de två tävlingarna kom 2047 
supportrar, de parkerades 704 bilar, besökarna fick energi av bland annat 500 bullar, 
450 toast, 150 frallor och 140 Smoothies. 

 

Uppvisningar: 
 I december 2018 anordnade HGF juluppvisning med tema "Vykort från..". 
 Våruppvisningen gick av stapeln den 4 maj med tema ”Superhjältar”. 

 



Antal aktiva gymnaster under verksamhetsåret 

Totalt hade gymnastiksektionen vid utgången av vårterminen 2019 runt 640 aktiva 
gymnaster, vilket är i nivå med föregående års antal. 
  

Antal barn och ungdomar i kön 

I september 2019 hade vi runt 380 barn i kön. 
  

Satsning på utbildning av ledare 

Under verksamhetsåret har vi fortsatt föregående års satsning på att fler ledare ska gå de 
utbildningar som finns inom Gymnastikförbundets utbildningsstege. Vi har även arbetat med 
att fördela utbildningarna rättvist mellan trupperna. Våra ledare har bland annat gått 
Gymnastikförbundets Baskurs Barn och Ungdom, Trupp Basic och utbildningar i trampett och 
tumbling. HGF har haft deltagare på ca 70 utbildningar. 
Under HT18 höll Hanna Alström Schieche tre temaworkshops i Storängshallen för våra 
ledare. 
Jenny Bergkvist och Hanna Alström Schieche har besökt Vistaskolan och Utsäljeskolan för att 
berätta för elever om samband mellan kost och träning. 
   
Huddinge GF har deltagit i många riks-, region- och föreningstävlingar under året, 
med flera fina resultat och prestationer. 
 

Nya redskap 

Under verksamhetsåret har föreningen bl a köpt två trampetter, en hopphäst (den blev 
skadad och har ersatts av en ny), två luftgolv, softkilmatta, flipperdyna och ansatsvåd.  
 

Ledamöter i Gymnastikkommittén under verksamhetsåret 

Anna Tidlund 

Malena Sigvardsson 

Ingrid Eriksson 

Caroline Gunnarsson  
Mikaela Abrahamsson 

Erika Helander Magnusson (ordförande HT 19) 
Linda Saltin (ordförande VT 19) 
 

Adjungerad ledamot 
Jenny Bergkvist, föreningssamordnare 

  



Gymmix 
Gymmix har under verksamhetsåret 2018/2019 haft gruppträning för ungdomar och vuxna i 
form av lätt-, medel- och seniorgympa, Zumba, Strong by Zumba, Afrodans, Latindans, 
Cirkelstyrka, Styrka, Styrka/puls, Styrkebox, Toppstyrka, Spinncykling, Moveoo och Yoga. 
Sektionen hade vid vårterminens utgång 33 aktiva aktivitetsledare (18 instruktörer och 15 
assistenter) fördelat på 24 olika pass varje vecka under höstterminen och 22 pass på 
vårterminen. 
 

Gymmix-kommittén har bestått av ordförande och fyra ledamöter. 

Kjäll Järvliden, Ordförande och senioransvarig 

Malin Höglund Hestréus, Sekreterare och ekonomiansvarig 

Tove Andrésen, Schemaansvarig 

Carina Forslund, Instruktörs- och utbildningsansvarig 

Lennart Lindström, Materialansvarig 

Under verksamhetsåret 2018/2019 har kommittén haft tio möten. 
 

Kommunikation, marknadsföring och medlemmar 

Information till och dialog med instruktörer och assistenter sker via e-post, Facebook, 
Instagram, hemsidan, i samtal ute på träningsgolvet och vid gemensamma aktiviteter. 
Marknadsföring av schema och aktiviteter samt kommunikation med medlemmar har till 
största del skett via webbsidan gymmix.net, Facebook, Instagram, e-post och anslagstavlan i 
Tomtbergahallen. Kommunikationen på passen och med föreningskonsulent är av stor 
betydelse. Vi lyssnar aktivt in våra medlemmar för att kontrollera att vi har ett utbud som 
matchar efterfrågan. Vi bygger schema genom att lyssna och förnyar för att ge befintliga 
medlemmar variation och för att kunna locka nya motionärer. 
Vid årsskiftet 2018/2019 hade Gymmix 324 medlemmar. Vid utgången av vårterminen 2019 
var antalet medlemmar 319. Vi har legat ganska stabilt på denna nivå under de senaste 2-3 
åren. 
Utöver betalande motionärer räknas också hedersmedlemmar, aktiva instruktörer och 
assistenter, kommittémedlemmar och gymnastikledare som deltar på pass som Gymmix-
medlemmar. 
 

Aktiviteter under året 

Hösten 2018 har vi lagt till en helt ny träningsform, Strong by Zumba. Ett musikdrivet 
funktionellt pass i intervallform med högintensiva övningar. 
Vi har också återinfört Spinncykling med två pass/vecka. För att understryka satsningen, så 
har vi köpt in 17 nygamla superfina Spinncyklar. Under våren 2019 har vi provat Spinncykling 
Lätt med intensitet anpassad för våra seniorer. Denna passtyp kommer att tas in i schemat 
under hösten 2019. 
 



Höstterminen 2018 inleddes med kick-off söndagen den 26 augusti för alla assistenter och 
instruktörer. Först träning i B-hallen och därefter sallad och informationsutbyte på kansliet. 
Hösten avslutades med glöggmingel hemma hos Hanna på Solfagravägen. 
Seniorveckan hade sin final på Folkes fredagen 21 september. Kjäll Järvliden och Elisabeth 
Fyrby höll ställningarna vid vårt bord i föreningsutställningen. Vi informerade om vår 
verksamhet och delade ut program och prova-på biljetter. 
 

Ett träningskonvent genomfördes lördagen den 17 november. Instruktörer från ett antal 
Gymmix-föreningar höll i passen (Gympa, Yoga, Powerdance, Moveoo, Toppstyrka, Afro, 
Station, Spinn och Strong by Zumba). Alla motionärer från Gymmix-föreningar runt 
Stockholm var inbjudna, ett 50-tal deltog. 
 

2019 deltog vi återigen under Huddinge-dagen, lördagen den 25 maj. Vi bjöd på frukt och 
delade ut mer än 150 scheman och ett antal prova-på biljetter. Birgitta Dahlin, Pernilla 
Bisting, Marie Larsdotter och Marianne Olsson gjorde ett superjobb i vår monter. 
På förmiddagen körde Annica Gerby-Wannefors styrketräning och på eftermiddagen körde 
Marie och Pernilla gympa ute på gräsplanen. Vi lockade en hel del folk som både tittade och 
tränade med oss. 
 

Totalt har vi delat ut ca 400 prova-på biljetter under verksamhetsåret. Biljetterna sprids vid 
olika typer av evenemang men också av våra instruktörer, assistenter och medlemmar. Vi 
har under verksamhetsåret 2018/19 haft fler än 50 personer som provat på ett Gymmix-pass 
för första gången. Några av dem är nu medlemmar. 
Gymmix-ledare och enstaka motionärer har medverkat som funktionärer vid föreningens 
höst- och våruppvisning samt under Gymnastiksektionens tävlingar. Under höst- och 
våruppvisning deltog Gymmix med pausgympa för publiken. Gruppträningen 
marknadsfördes också med prova-på biljetter och träningsscheman. 
 

Söndagen den 24 mars bjöd vi in samtliga instruktörer och assistenter till ett schemamöte. Vi 
fyllde kansliet med 27 personer! Gemensamt brain-stormade vi kring passtyper och antal 
pass för att försöka ringa in hur ett önskeprogram för hösten skulle kunna se ut. Utifrån 
resultat från detta möte arbetade sedan en schemagrupp fram höstens program. 
Vi avslutade verksamhetsåret med sommarschema v23-24 och träning i Rådsparken.  
 

Träningen i parken organiserats av Huddinge Kommun och kördes torsdagar 17.30 hela 
sommaren. Ett flertal lokala träningsaktörer har haft värdskapet, dvs ställt upp med ledare. 
Gymmix var värd under 3 kvällar, Strong by Zumba (Susana) 27/6, Gympaglädje (Marie & 
Pernilla) 11/7 och Zumba (Elina) 8/8. Våra pass var de mest populära med 50-60 
motionärer/pass. 
 

















Huddinge Gymnastikförening 812800-1388

Budgetår 2019-2020

 1 - HK  4 - GymMix 6 - Gymnastik HGF

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3020 Medlemsavgifter 190 000 190 000

3021 Träningsavgifter 430 000 1 700 000 2 130 000

3022 Köavgifter 7 000 7 000

3023 Lägerintäkt 135 000 135 000

3025 Licensavgift 80 000 80 000

3029 Övriga intäkter 10 000 10 000 20 000

3041 Aktivitetsstöd Kommun 200 000 200 000

3042 Anslag från staten, LOK-stöd 260 000 260 000

3055 Idrottslyftet 20 000 20 000

3060 Intäkter tävling extern 5 000 5 000

3061 Uppvisningar 120 000 120 000

3066 Intäkter tävling intern 140 000 140 000

3070 Intäkt lotterier 0

3071 Bingoalliansen 30 000 30 000

3072 Sv spel / folkspel 6 000 6 000

3210 Sponsorintäkter 0

3610 Intäkter arrangemang 0

3640 Försäljning av kläder/profilprodukter 25 000 25 000

3690 Övriga intäkter 0

3740 Öresutjämning 0

Summa nettoomsättning 236 000 430 000 2 702 000 3 368 000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 236 000 430 000 2 702 000 3 368 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010 Träningsredskap -5 000 -50 000 -55 000

4020 Kostnad Stim/SAMI 0 -23 000 -10 000 -33 000

4022 Priser, medaljer 0 0

4023 Licensavgifter -95 000 -95 000

4025 Kostnader tävling extern -160 000 -160 000

4026 Kostnader tävling intern 0 -50 000 -50 000

4030 Träningsläger -60 000 -60 000

4040 Kostnader Uppvisning -12 000 -12 000

4049 Övriga kostnader -3 000 -6 000 -9 000

4058 Plan-/hallhyror -119 000 -20 000 -139 000

4358 Medlemsavgifter -45 000 -45 000

4540 Inköp idrottskläder/material -8 000 -10 000 -18 000

4541 Inköp idrottskläder -42 000 -42 000

Summa råvaror och förnödenheter -98 000 -157 000 -463 000 -718 000

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -62 000 -62 000

5020 Elavgifter belysning -7 000 -7 000

5070 Reparation underhåll lokaler -3 000 -3 000

5210 Kopiator -9 000 -9 000

5220 Hyra av inventarier o verktyg -8 000 -8 000

5410 Förbrukningsinventarier -8 000 -6 000 -14 000

5420 Dataprogram -25 000 -25 000

5460 Förbrukningsmaterial -8 000 -1 000 -4 000 -13 000



5531 Övriga omkostn Ledare 0

5700 Frakter/transporter -1 000 -1 000

5800 Resekostnader 0

5910 Annonsering 0

6070 Representation/uppvaktningar -1 000 -1 000 -2 000

6110 Kontorsmateriel -4 000 -4 000

6150 Trycksaker -6 000 -6 000

6210 Telekommunikation -20 000 -20 000

6230 Datakommunikation -35 000 -2 500 -6 000 -43 500

6250 Postbefordran -3 000 -3 500 -6 500

6310 Försäkringar -5 000 -5 300 -10 300

6420 Revisionsarvoden -10 000 -10 000

6530 Redovisningstjänster -60 000 -60 000

6570 Bankkostnader -20 000 -2 000 -22 000

6990 Övr externa kostnader 0 0

Summa övriga externa kostnader -289 000 -25 300 -12 000 -326 300

Personalkostnader

7011 Arvoden ledare 0 -220 000 -750 000 -970 000

7210 Löner tjänstemän -790 000 -790 000

7285 Semesterlöner till tjänstemän -18 000 -18 000

7290 Förändr,semesterlöneskuld -85 000 -85 000

7410 Pensionsförsäkringar -58 000 -58 000

7510 Lagstadg sociala avgifter -245 000 -245 000

7519 Soc.avg. semlöneskuld -18 000 -18 000

7530 Särskild löneskatt pensionskos -9 000 -9 000

7580 Grupplivförsäkringspremier -4 000 -4 000

7611 Utbildning, kollektivanställda 0 0

7612 Utbildning, idrottsutöv/tränar 0 -8 000 -8 000

7620 Sjuk och hälsovård -4 000 -4 000

7630 Föreningsgemenskap -22 000 -4 000 -5 000 -31 000

7631 Representation avdragsgill -4 000 -4 000

7690 Övr omkostnader ledare/styrelse -2 000 0 -2 000

Summa personalkostnader -1 259 000 -232 000 -755 000 -2 246 000

7830 Avskrivningar maskiner, invent -4 500 -55 000 -59 500

Summa avskrivningar -4 500 -55 000 -59 500

Finansiella poster 0

8410 Räntekostnader 0

8423 Räntekostnader ränta o avgifter ej avdr gill 0

Summa finansiella poster 0 0 0

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 646 000 -418 800 -1 285 000 -3 349 800

BERÄKNAT RESULTAT -1 410 000 11 200 1 417 000 18 200


