
Verksamhetsberättelse 2020 
Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 

2020-01-01 – 2020-12-31 

 
  



1. Fakta om verksamhetsåret  

 
Styrelse 

På föreningens årsmöte den 26 mars 2020 valdes följande styrelse: 

Ordförande: Patrik Eriksson 

Vice ordförande: Malin Thurfjell 

Sekreterare: Lotta Zetterström 

Kassör: Anna Ahlander 

Ledamöter: Linda Larsson, Kerstin Sandberg, 

 Magnus Jonsson, Jan Ekholm, 

 Margareta Kemi, Monika Nilsson 

Revisorer: Erik Nilsson och Fredrik Hägglund 

Valberedning: Kristina Skoglund och Marie Mattsson 

 

Styrelsemöten 
Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten. 

 

Medlemmar och avgifter 
Föreningen har under verksamhetsperioden haft cirka 700 medlemmar samt cirka 60 ledare. 

Medlemsavgiften har under året varit 150 kr per person och kalenderår. 

Vi har också haft en familjemedlemsavgift vilket innebär att en familj (personer måste vara 
folkbokförda på samma adress) betalar 400 kronor per familj och år oavsett antal familjemedlemmar. 

 

Avslutningar 
Styrelsen bjuder vid varje terminsslut in till avslutning för alla ledare i föreningen, något som är 
mycket uppskattat. 

I år gick det tyvärr inte att ha några sådana avslutningar med anledning av pandemin kring Covid-19. 
Alla ledare fick istället ett Söderhamns-presentkort och vi passade i och med det samtidigt på att 
gynna den lokala handeln. Stipendiet för årets unga ledare gick i år till Tove Dalrud. 

Som julklapp fick alla ledare en varsin mössa med föreningens logga tryckt i reflekterande material. 

  



2. Beskrivning av genomförd verksamhet 
 
Söderhamns Gymnastikförening har under året bedrivit idrott med syfte att utveckla människor i alla 
åldrar såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningen är medlem i Svenska 
Gymnastikförbundet och är därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Föreningens verksamhet är 
indelad enligt följande sektioner: 
 

Barn- och familjegympa  
Huvudsyftet med barn- och familjegympa är att den ska ligga till grund för fortsättning i annan 
verksamhet i föreningen såsom t.ex. truppgymnastik och parkour. 

 

Verksamhet har bedrivits på följande orter: 

Vårterminen Höstterminen 
Sandarneskolan (Familjegympa, 2 grupper) Sandarneskolan (Familjegympa, 1 grupp) 

Flygstaden (Familjegympa) Flygstaden (Familjegympa) 

Bergviksskolan (Familjegympa + Barngympa) Bergviksskolan (Familjegympa) 

Glamsta skola i Trönö (Familjegympa) Glamsta skola i Trönö (Familjegympa) 

Stråtjära skola (Familjegympa) Stråtjära skola (Familjegympa) 

 Ljusneskolan (Familjegympa) 

  

Grupperna är fördelade på Barngympa, där ledaren själv har hand om barnen i hinderbanor, lekar 
och övningar, och Familjegympa, där föräldrarna är med sina barn i gymnastiken. 

På hösten fick vi nya ledare i Bergvik, Flygstaden och Stråtjära, vi startade även en ny familjegympa-

grupp i Ljusne. Vi avslutade alla grupper lite tidigare p.g.a. Covid-19.  



Truppgymnastik  
 

Minitrupper 

Denna gympa innebär övningar och redskapsbanor, för att lära sig grunderna inom 

truppgymnastiken, blandat med lekar. 

Minitrupp Lynx har haft gymnastik för de som är födda 2013-2014 

Minitrupp Vega har haft gymnastik för de som är födda 2013 

Minitrupp Leo har haft gymnastik för de som är födda 2012-2013 

Minitrupp Crux har haft gymnastik för de som är födda 2012-2013 

Intresset för minitrupp var stort och under våren öppnades två nya grupper: 

Minitrupp Virgo har haft gymnastik för de som är födda 2014-2015 

Minitrupp Vela har haft gymnastik för de som är födda 2014-2015 

Under hösten öppnades ännu en grupp: 

Minitrupp Pollux har haft gymnastik för de som är födda 2015 

Alla minitrupper har tränat en timme i veckan. 

 

Trupper utom tävlan 

Trupp Bellatrix är en nybörjargrupp och för gymnaster som inte är redo för tävlingstrupp för 

gymnaster födda -08 till -11. Bellatrix tränar 1 timme i veckan. 

Trupp Fenix har haft gymnastik för nybörjare och de som inte är redo för tävlingstrupp, de är 

födda -07 och uppåt. Fenix tränar 1 timme i veckan. 

Vuxentrupp Hercules för alla över 18 år, Gruppen är blandad med gamla gymnaster och de 

som är helt nybörjare. Hercules tränade en gång i veckan på vårterminen men under hösten så 

blev de ingen träning p.g.a. att de inte fanns ledare till truppen. 

Tävlingstrupper 

Trupp Adara har haft gymnastik för födda 2008-2013. Adara tränade 2 timmar i veckan. 

Trupp Astra har haft gymnastik för födda 2008-2010. Astra tränade 3 timmar i veckan. 

Trupp Atria har haft gymnastik för födda 2006-2009. Atria har tränade 5 timmar i veckan. 

Trupp Capella har haft gymnastik för födda 2005-2008. Capella har tränat 4,5 timmar i 

veckan. 

Trupp Luna har haft gymnastik för födda 2007-2011. Luna har tränat 4-5 timme i veckan. 

Trupp Mira har haft gymnastik för födda 2011-2012. Mira har tränat 1 timme i veckan. 

Trupp Nova har haft gymnastik för födda 2008-2011. Nova har tränat 3 timmar i veckan. 

Trupp Orion har haft gymnastik för födda 2010-2011. Orion har tränat 2 timmar i veckan. 

Trupp Sirius har haft gymnastik för födda 2002-2008. Sirius har tränat 6 timmar i veckan. 



Tävlingar 

Under våren planerade vi att delta på följande tävlingar, men det blev inställt på grund av Covid-19: 

Uppsvenska i Sandviken – för samtliga tävlingslag 

Uppsvenska mästerskapen i Söderhamn – för samtliga tävlingslag och förberedande tävlingslag. 

Riks 3:an i Västerås för trupp Sirius i två hopslagna lag med Sandviken. Ett lag för de yngre i klass 

Riks3 13-16 år och ett lag för de äldre klass Riks3 13 och öppet. 

Under hösten planerade Trupp Sirius att delta på en digital tävling som Gymnastikförbundet Ost höll 

i, men den blev också inställd på grund av Covid-19. 

Utbildningar 

Trampett steg 1, 7 stycken 
Basutbildning barn och ungdom, 15 stycken 
Trupp basic, 5 stycken 
Domarutbildning steg 1, 6 stycken 

Vi anordnade själva en intern hjälpledarutbildning där yngre och nytillkomna ledare fick lite 
grundläggande information. 

Vi höll i en informationsdag för samtliga ledare inom minitrupp och trupp som innehöll bland annat 
policyarbete och föreningsinfo. 

En stor del av föreningens truppledare deltog i HLR-utbildning. 

Övrigt 
Truppen har under året haft försäljning av bland Newbody, Ravelli, Bingolotter till uppesittarkvällen 
och Bingolottos julkalendrar. 

Truppgymnasterna skulle delta i Pridetåget, men det blev inställd p.g.a. Covid- 19. 

Sirius tränade och hade läger ihop med Sandvikens GA för ett samarbete att tävla på högre nivå. Vi 
hann ha några samträningar i början på våren 2020. 

Sommarträningar för 2 grupper (en för de i lägre klass och en för de högre klasserna) med 4 tillfällen 
för respektive grupp. 

Vi har haft övernattningsläger för förberedande tävlingstrupp upp till nivå 6. 

Uppvisningarna på både våren och hösten blev inställda på grund av covid-19.  



Parkour 

Vi har haft två parkourgrupper, en yngre och en äldre. Deltagarna i den äldre gruppen har, precis som 

tidigare, fått erbjudande att träna två gånger i veckan och det är ungefär hälften som har tagit den 

chansen. 

På grund av Covid-19 och restriktionerna avslutades vårterminen i förtid och startade inte upp alls på 

hösten. 

Utbildning 

En ledare var med på en intern ledarutbildning.  



Gymmix  
 
Gymmixverksamheten har i huvudsak bedrivits i Spegelsalen (C-hallen) på Idrottshallen i Söderhamn  

Följande pass har hållits under året: 

Cross Zumba® Stepintervall 

Aerobics Pump 2.0 EFIT 

Pilates Funktionell träning 

Under vårterminen hade föreningen 8 pass per vecka. 

Under höstterminen hade föreningen 7 pass per vecka. 

 

Utbildning  

1 ledare har gått Zumba-utbildning  

 

Marknadsföring 

Inför terminsstart har vi vid två tillfällen vårtermin och två tillfällen hösttermin annonserat i 

Söderhamns Nytt. Vi har också haft annonser på sociala medier. 

 

  



3. Styrelsens berättelse 
Året inleddes med att vi fortsatte att leta en ny lokal för truppverksamheten och i mitten av februari 

blev det klart med en flytt till idrottshallen på Flygstaden. Där fick vi tillgång till hela lokalen själva 

vilket vi ser som en stor möjlighet för både truppverksamheten och föreningen i stort. Det kommer 

att finnas möjlighet till uthyrning av lokalen och det finns ett utrymme där vi planerar att inreda ett 

gym för våra medlemmar. 

Ett coronavirus (Covid-19) upptäcktes under det första kvartalet av 2020 och då det spreds i hela 

världen orsakade det en pandemi. Det gjorde att vi fick planera om hela vår verksamhet och bedriva 

den ute så långt det var möjligt. Vi desinficerade alla redskap vi använde och försökte hålla avstånd 

till varandra, men till slut blev vi ändå tvungna att stänga vårterminen i förtid. Under sommaren 

minskade smittan och vi kunde till stor del bedriva vår sommarverksamhet som vanligt. 

Höstterminen startade enligt plan för de flesta grupper, men i takt med att smittan åter igen ökade 

fick våra grupper även denna termin avsluta tidigare än planerat. 

I samband med att vi stängde verksamheten i den nya hallen tidigare passade vi i december på att 

påbörja viss renovering. Vi har påbörjat målning av väggarna i själva gymnastikhallen samt i kök och 

vissa andra biytor. Vi har även investerat i, och börjat att installera, ett komplett kök som kommer att 

kunna utnyttjas framöver bland annat under läger och vid uthyrning av lokalen.  

Med anledning av pandemin blev både vår maj-tävling och juluppvisningen för trupp och parkour 

inställd. Det tillsammans med inställda träningar och förändrad verksamhet har gjort att det har varit 

svårt att hålla intresse och motivation uppe hos våra aktiva. Det kommer att bli en utmaning för oss 

under 2021 om restriktionerna fortsätter att hålla i sig. 

Föreningen fick vid årsmötet 2020 i uppdrag att se över stödmedlemmar. Det har gjorts och från 

våren 2021 annonserar vi om att man kan bli stödmedlem genom att betala medlemskap för ett år. 

Vi fick också vid förra årsmötet i uppdrag att se över stadgarna med anledning av pandemin kring 

Covid-19. Det är gjort och vi presenterar ett förslag om stadgeändring för oförutsägbara händelser - 

Force majeure på detta årsmöte. 

Det är ett ganska turbulent år vi lämnar bakom oss där styrelsen många gånger har varit tvungna att 

ta snabba beslut och vi hoppas nu på ett lugnare 2021. 

 
Söderhamn den 15 april 2021 

 

___________________________ ___________________________ 

Patrik Eriksson Margareta Kemi 

 

___________________________ ___________________________ 

Anna Ahlander Lotta Zetterström 

 



___________________________ ___________________________ 

Jan Ekholm Kerstin Sandberg 

 

___________________________ ___________________________ 

Magnus Jonsson Linda Larsson 

 

___________________________ ___________________________ 

Malin Thurfjell  Monika Nilsson 


