Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2019 – 2020

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.

HGFs medlemsantal
Medlemsantalet ligger på samma nivå som föregående verksamhetsår, det vill säga omkring 1300.
Totalt har 220 ledare, hjälpledare, Gymmix-instruktörer och assistenter, kommittémedlemmar och
styrelseledamöter varit engagerade under perioden.

Styrelse och kansli
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Henrik Troselius (ordförande), Robert Teo (kassör),
Magnus Sigvardsson, Anna-Karin Dahlborn och Sven Blomberg. Suppleanter har varit Susanne
Skinner och Mats Söderlindh.
Ordförande för Gymnastikkommittén: Linda Saltin
Ordförande för Gymmixkommittén: Kjäll Järvliden
Styrelsen har haft 15 protokollförda möten.
Annika Green är fast anställd som föreningskonsulent och Jenny Bergkvist är fast anställd som barnoch ungdomssamordnare.

Styrelsens arbete - viktigare händelser och aktiviteter
Delar av verksamhetsåret 2019/2020 blev väldigt annorlunda jämfört med tidigare år på grund av
Corona-pandemin.
HGF ställdes inför olika utmaningar som hanterades efter bästa förmåga och förutsättningar. Kansliet
hade under våren digitala veckomöten med Gymnastikförbundet Öst och 4-5 Stockholmsföreningar
för att diskutera olika sätt att hantera pandemin och stötta varandra under en speciell period.
Vi har på olika sätt anpassat föreningens verksamhet efter rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten och Gymnastikförbundet.
Under våren hölls ett antal styrelsemöten digitalt istället för personliga möten på kansliet.
Utifrån Gymnastikförbundets riskanalys beslöt styrelsen att all verksamhet inomhus hölls stängd
mellan 16 mars och 3 maj. Beslutet togs med hänsyn och omtanke om ledares och gymnasters hälsa.
Olika riktlinjer infördes kring t ex begränsning av antalet personer i hallarna och rengöring av vissa
redskap. Testvecka genomfördes för att se hur riktlinjerna fungerade.
Gymmix stängde sin verksamhet inomhus och ordnade träningspass utomhus istället mellan 13 mars
och 24 augusti.

Huddinge Truppcup som skulle arrangerats 9-10 maj med runt 85 anmälda lag ställdes in.
Även Våruppvisningen som skulle ägt rum 25 april ställdes in. Inställda arrangemang medförde ett
stort tapp av intäkter.
Den årliga enkäten skickades ut i december. Medlemmarna fick frågor om bland annat
ledare/instruktörer, kommunikation, arrangemang och om de skulle rekommendera HGF till andra.
Svaren var överlag mer positiva jämfört med året innan. En arbetsgrupp gick igenom alla synpunkter
och kommentarer och har identifierat vissa förbättringsområden.
Styrelsen har även gjort en genomgång av föreningens värdeord.

Ny träningshall
Vid möte vid kommunfullmäktige den 22 januari-20 togs beslut att Huddinge Kommun ska bygga en
idrottshall i anslutning till en ny skola. Hallen kommer att ligga i det nya området som byggs vid
Storängens industriområde. Hallen ska vara anpassad för gymnastik. Byggstart sker tidigast hösten
2021.

Tävling
23-24 november-19 arrangerades Huddinge Truppcup för gymnaster på nivå fyra till åtta. Det var
totalt 1230 gymnaster fördelade på runt 85 lag varav 22 var från HGF. HGF lag fick med sig hela 21
medaljer hem till prishyllan. Vi hade nästan 2000 i publiken som besökte ett lyckat arrangemang.
Tack till alla föräldrar och gymnaster för att ni ställer upp och hjälper till!

Föreläsning
I januari bjöd föreningen in föräldrar och gymnaster till en intressant kostföreläsning med Anja
Näslund från RF-SISU. Det var runt 100 deltagare på plats i Balingsnässkolans aula.

HGF-nytt
Nyhetsbrev med information till medlemmar skickades ut i oktober-19 och i juni-20.

Ekonomi
Föreningen har haft stabil ekonomi under verksamhetsåret med en vinst på 29 kkr. Trots att delar av
vårens verksamhet delvis stängdes ner och arrangemang ställdes in är ekonomin under året bra. Det
beror bland annat på att vissa budgeterade kostnader inte nyttjades. Vi har även sökt och fått
”Coronabidrag” från Riksidrottsförbundet. Ytterligare påverkan på årets resultat är att
Riksidrottsförbundet och Huddinge kommun utbetalat bidrag för vårterminen -20 som en ”normal”
termin trots att antalet deltagare och aktiviteter var färre än vanligt.
Kommande år väntas resultatet bli kraftigt negativt då effekten av pandemin slår fullt ut.

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 2019/2020 fortsatte arbetet med en ny gruppstruktur för alla grupper som
hör till Gymnastikkommitténs ansvarsområde. Förändringen av HGFs 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. Hösten 2019 startades en ny grupp med målsättning
att delta på USM under 2020. Gruppen har under året bestått av gymnaster från olika grupper inom
HGF. USM var tänkt att gå i maj men har på grund av Corona flyttas fram och kommer att hållas i
december. Flera grupper har slagits ihop eller tränar tillsammans för att bättre nyttja den kompetens
som finns hos ledarna inom HGF.

Händelser 2019/2020
Läger:
●
●

I augusti 2019 hölls dagläger i tre dagar i Storängshallen. Omkring 110 gymnaster och 20
ledare deltog till ett lyckat läger med mycket gymnastik och gemenskap.
Både på höstlovet 2019 och sportlovet 2020 hölls dagläger i Storängshallen med 130
respektive 80 gymnaster.

Kick-off:
18 augusti hade vi ledarträff på Folkes. Ledare deltog på olika workshops med teman: föreningens
värdeord, bedömning, inspiration till ledare för barngrupper och skadeförebyggande träning.
Hösten 2019 var HGF engagerade i att starta gymnastik i Flemingsberg. Möten hölls med GF Öst, RF
SISU och Huddinge Kommun. För få deltagare ledde till att projektet så småningom lades ner.
H.A.N.G. Står för Huddinge. Aktiviteter. Nytänkt. Gemenskap. Det är ett projekt som Huddinge
Kommun startat. HGF har varit behjälplig vid uppstart bland annat genom att ordna ledare till läger.
Tävlingar:
● 23–24 november 2019 arrangerade HGF Huddinge Truppcup.
Uppvisningar:
● I december 2019 anordnade HGF juluppvisning med tema "Ljus".
● Våruppvisningen 2020 ställdes in på grund av Corona-pandemin.
Olika ledarträffar har genomförts under verksamhetsåret. Till exempel tematräff fristående och
hjälpledare, men även för ledare inom de olika blocken förberedande trupp, tävlingstrupp yngre och
tävlingstrupp äldre, dvs FT, TTY och TTÄ.

Antal aktiva gymnaster under verksamhetsåret
Totalt hade gymnastiksektionen vid utgången av vårterminen 2020 runt 590 aktiva gymnaster, vilket
är ca 50 färre jämfört med föregående års antal.

Antal barn och ungdomar i kön
I september 2020 har vi runt 400 barn i kön.

Utbildning av ledare
På grund av Corona-pandemin har ett antal utbildningar ställts in och vissa utbildningar har
arrangerats digitalt istället. Trots det har vi under verksamhetsåret fortsatt föregående års satsning
på att fler ledare ska gå de utbildningar som finns inom Gymnastikförbundets utbildningsstege. 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 50 utbildningar vilket är 20 färre
än föregående år.
I januari-20 stod HGF som värd för GF Östs utbildning i Tumbling steg 1 i Storängshallen. Det var ca 30
deltagare från 7 föreningar.

Nya redskap
Under verksamhetsåret har föreningen bland annat köpt en ”Happy-landingmatta”, åtta
ansatsklossar och material för utomhusträning. HGF har även köpt in en begagnad trampolin.

Ledamöter i Gymnastikkommittén under verksamhetsåret
Anna Tidlund
Ewa Cedersand
Ingrid Eriksson
Johanna Björnér
Linda Saltin, ordförande
Mikaela Abrahamsson
Sarah Lagerström

Adjungerad ledamot
Jenny Bergkvist, föreningssamordnare
Kommittén har haft 9 möten under perioden.

Gymmix
Gymmix har under verksamhetsåret 2019/2020 haft gruppträning för ungdomar och vuxna i form av
tex Gympa Lätt, Medel och Senior, Zumba, Strong by Zumba, Cirkelstyrka, Styrka & Puls, Toppstyrka,
Spinncykling, Moveoo, Yoga och Tabata & Core. Totalt erbjöd vi 25 olika pass varje vecka under
höstterminen och 24 pass på vårterminen.
Sektionen hade vid vårterminens utgång 33 ledare (16 instruktörer och 17 assistenter).

Gymmix-kommittén har bestått av ordförande och fem ledamöter.
Kjäll Järvliden, Ordförande, senioransvarig och hemsida
Marie Larsdotter, Vice ordförande och assistentansvarig
Malin Höglund Hestréus, Sekreterare och ekonomiansvarig
Emma Gunnheden Yrjas, Marknadsföring och sociala medier
Carina Forslund, Instruktörs- och utbildningsansvarig
Lennart Lindström, Materialansvarig
Under verksamhetsåret 2019/2020 har kommittén haft 8 möten.

Kommunikation 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 föreningskonsulenten (Annika) 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 2019/2020 hade Gymmix 336 medlemmar. Vid utgången av vårterminen 2020 var
antalet medlemmar 339. Vi har legat ganska stabilt på denna nivå under de senaste 2–3 åren. Utöver
betalande motionärer räknas också aktiva instruktörer och assistenter, kommittémedlemmar och
truppgymnastik-ledare som deltar på pass som Gymmix-medlemmar.

Aktiviteter under året
Hösten 2019 har vi återinfört Step på söndagar och utökat antalet spinncyklingpass med ett Lättpass
på onsdagar.
Höstterminen 2019 inleddes med kick-off söndagen den 25 augusti för alla assistenter och
instruktörer. Först träning i B-hallen och därefter sallad och informationsutbyte på kansliet. Hösten
avslutades söndagen 8/12 med fika, glögg och julklappsbyte på kansliet.
Den 10 september drog 7 taggade och vältränade Senior-motionärer till Galicien Spanien. Under 6
dagar gick vi från hamnstaden Vigo (just norr om Portugal) till Santiago de Compostella (ca 12 mil),
dvs rakt norrut utmed Atlant-kusten. Vädret var helt underbart, vandringslederna magiska och maten

(läs skaldjur) fantastisk. Arrangemanget var i helt egen regi och funkade utmärkt och till ett
konkurrenskraftigt pris.
Seniorveckan hade sin final på Folkes fredagen 20 september. Kjäll Järvliden och Birgitta Dahlin höll
ställningarna vid vårt bord i utställningen för föreningar. Vi informerade om vår verksamhet och
delade ut program och prova-på biljetter. Detta är ett bra forum att knyta kontakter, få idéer och
träffa bekanta.
Våra julklappar blev en succé. Klappen innehöll en 1 månads fri träning med valfri starttid. Alla
motionärer fick möjlighet att ta hem klappar till släkt, vänner och grannar. Vi delade ut 75 klappar, 16
nappade på erbjudandet och vi fick en handfull nya medlemmar.
Totalt har vi delat ut ca 350 prova-på biljetter under verksamhetsåret. Biljetterna sprids vid olika
typer av evenemang men också av våra instruktörer, assistenter, medlemmar och på anslagstavlorna
i hallarna. Vi har under verksamhetsåret 2019/20 haft ca 70 personer som provat på ett
Gymmix-pass. Några av dem är nu medlemmar.
Gymmix-instruktörer och enstaka motionärer medverkade som funktionärer vid föreningens
juluppvisning (7/12) med pausgympa för publiken. Gruppträningen marknadsfördes också med
prova-på biljetter och träningsscheman.
Vi hade ett fullmatat julprogram med bland annat StyrkeMix Senior på Annandagen med Annica och
Kjäll och en Nyårsaftons-”karamell”, dvs ett mega-pass med Agneta, Ann, Elina, Marie, Mimi, Pernilla
och Susana.
Inför 2020 introducerade vi en helt ny hemsida baserad på SportAdmins plattform. Vi ändrade också
strukturen så att alla motionärer kan gå på alla pass. Priset styrs av om man är vuxen, ungdom,
studerande eller pensionär. Priset på engångsbiljetter sänktes till 60:-.
I mars slog Covid-19 till med full kraft och FHM utfärdade kraftfulla restriktioner och
rekommendationer, speciellt för 70-plussare. En stor del av Gymmix motionärer är 70-plus.
All inomhusträning stängdes v12 (16/3). V13 var vi på banan igen med utomhusträning i Rådsparken,
löpning och promenader. Vi avslutade terminen som vanligt v24. Antalet motionärer sjönk med ca
2/3.
Från och med v12 har alla kommittémöten och schemaplanering genomförts digitalt.
På grund av Covid-19 startade ”Träning i parken” (organiserats av Huddinge Kommun) redan i mitten
av april och kördes tom slutet av augusti. I år var det 2 pass i veckan (tisdagar och torsdagar).
Gymmix deltog mycket aktivt, ofta med ett pass i veckan. ”Träning i parken” är ett mycket bra sätt att
få kontakt med nya motionärer.

Huddinge Gymnastikförening 812800-1388
Budgetår 2020-2021
1 - HK
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3020 Medlemsavgifter
3021 Träningsavgifter
3022 Köavgifter
3023 Lägerintäkt
3025 Licensavgift
3029 Övriga intäkter
3041 Aktivitetsstöd Kommun
3042 Anslag från staten, LOK-stöd
3055 Idrottslyftet
3060 Intäkter tävling extern
3061 Uppvisningar
3066 Intäkter tävling intern
3071 Bingoalliansen
3072 Sv spel / folkspel
3210 Sponsorintäkter
3640 Försäljning av kläder/profilprodukter
3690 Övriga intäkter
Summa nettoomsättning
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4010 Träningsredskap
4020 Kostnad Stim/SAMI
4022 Priser, medaljer
4023 Licensavgifter
4025 Kostnader tävling extern
4026 Kostnader tävling intern
4030 Träningsläger
4040 Kostnader Uppvisning
4041 Kostnader Uppvisning mtrl
4049 Övriga kostnader
4058 Plan-/hallhyror
4358 Medlemsavgifter
4541 Inköp idrottskläder
Summa råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5020 Elavgifter belysning
5070 Reparation underhåll lokaler
5210 Kopiator
5220 Hyra av inventarier o verktyg
5410 Förbrukningsinventarier
5420 Dataprogram
5460 Förbrukningsmaterial
6070 Representation/uppvaktningar
6110 Kontorsmateriel
6150 Trycksaker
6210 Telekommunikation
6230 Datakommunikation
6250 Postbefordran
6310 Försäkringar
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Budgetår 2020-2021
6420 Revisionsarvoden
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7011 Arvoden ledare
7210 Löner tjänstemän
7285 Semesterlöner till tjänstemän
7290 Förändr,semesterlöneskuld
7410 Pensionsförsäkringar
7510 Lagstadg sociala avgifter
7519 Soc.avg. semlöneskuld
7530 Särskild löneskatt pensionskos
7580 Grupplivförsäkringspremier
7611 Utbildning, kollektivanställda
7612 Utbildning, idrottsutöv/tränar
7620 Sjuk och hälsovård
7630 Föreningsgemenskap
7631 Representation avdragsgill
7690 Övr omkostnader ledare/styrelse
Summa personalkostnader
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-12 000
-60 000
-15 000
-6 000
-240 000
-20 800
-21 000

-220 000

-4 000
-5 000

-1 287 000

7830 Avskrivningar maskiner, invent
Summa avskrivningar
Finansiella poster
8410 Räntekostnader
8423 Räntekostnader ränta o avgifter ej avdr gill
Summa finansiella poster

0

-965 000
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-64 000
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0
-104 000
-4 000
-14 000
0
0
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SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
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BERÄKNAT RESULTAT
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-104 500
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0
0
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