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Dagordning 

Dagordning Årsmöte  
GF Vasa Gymnastik  
 
Varmt välkomna till Vasa Gymnastiks extra årsmöte! Samtliga medlemmar har rätt att delta på 
extra årsmötet samt medlemmars vårdnadshavare. Medlemmar har rösträtt från och med 12 års 
ålder.  
 
Tid: Tisdagen den 23/11 2021 kl. 18.00–19.00 
Plats: Digitalt via Teams maila vasagymnastik@gmail.com så skickas länken.  
Kallade: Alla medlemmar i föreningen samt vårdnadshavare till medlemmar i föreningen.  

 

Formalia  
F1: Mötet öppnar 
F2: Fastställande av röstlängd för årsmötet inklusive närvaroförteckning 
F3: Fastställande av föredragningslistan för årsmötet  

F4: Val av mötesordförande 
F5: Val av mötessekreterare 
F6: Val av två protokolljusterare och rösträknare 
F7: Styrelsen frågar om mötet har meddelats på rätt sätt  
F8: Anmälda förhinder 

 

Rapportärenden 

R1: Verksamhetsberättelse juli 2020 - juni 2021 
R2: Ekonomi; ekonomisk berättelse, balans- och resultaträkning för juli 2020 - juni 2021 
R3: Revisorns berättelse för juli 2020 - juni 2021 
 

Beslutsärenden  
B1: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
B2: Fastställande av verksamhetsplanen och budget för juli 2022 – juni 2023  
B3: Fastställande av medlemsavgift 
 
 

Valärenden 
Val av ny styrelse för kommande år. Styrelsens sammansättning beslutas på efterföljande 
konstituerande möte.  
 

 

Övriga ärenden 
Ö1: Behandling av förslag från medlemmarna.  

Ö2: Behandling av förslag från styrelsen.  

Ö3: Övriga frågor.  

 

mailto:vasagymnastik@gmail.com
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Mötessekreterare   Mötesordförande 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
    
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
______________________________  ____________________________ 
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Vasa Gymnastiks organisation HT20-VT21 

Styrelse och valberedning 
Styrelsen väljs varje år i oktober alternativt november på årsmötet för 1 år framåt. Vasa Gymnastiks 

styrelse har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande  Carl Planthaber 

Ledamöter  Jessica Bergh Sekreterare 

  Cecilia Johansson Kassör  

  Mattias Vesterlund Ledamot 

  Maria Trigueiros Ledamot 

  Anna Lagercrantz Ledamot 

  Lena Lind Palicki Ledamot  

Revisor  Camilla Franek 

Valberedning    Fredrik Holmström och Ella Bohlin 
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Verksamhetsberättelse HT20–VT21 
Sammanfattning 

Grupper  

Totalt har vi under verksamhetsåret ht20-vt21 haft 8 grupper.  Två nya grupper startades hösten 

2020.  

▪ Turkos 
▪ Gul 
▪ Vit 
▪ Svart 
▪ Grön 
▪ Lila 
▪ Ungdomstrupp 1, UT1  
▪ Ungdomstrupp A, UTA (fd blå/röd grupp) 

 

Antal aktiva: 171 st 

Antal tränare: 61 st 

Antal lärlingar: 8 st 

 

Utbildningar 

I januari 2021 påbörjades en utbildningsrevision och på grund av detta så har vi inom Vasa Gymnastik 
utbildat fler tränare än ett normalt år.  
 
Nedan följer en förteckning över vilka utbildningar som genomförts samt hur många som gått på 
respektive utbildning.  
 

Gymnastikens baskurs – träning & tävling 

HT20: 10 

VT21: 7 

Trupp basic 

HT20: 6 

VT21: 3 

Gymnastikens ledarskap 

HT20: Fanns ej HT 

VT21: 6 

Styrka, rörlighet och fysiologi 

HT20: Fanns ej HT 

VT21: 7 

Åldersanpassad träning för barn och unga 

HT20: Fanns ej HT 

VT21: 22 
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Trampett steg 1 

HT20: 2 

VT21: 4 

Tumbling steg 1 

HT20: 0 

VT21: 3 

Arrangemang 
• Verksamheten har påverkats av Coronapandemin och vi har följt och anpassat 

verksamheten löpande efter rådande rekommendationer. Under året har vi trots 

pandemin kunnat genomföra både ordinarie träningar och flera lovträningar. Vi har haft 

gymnaster från olika grupper på höst, sport- och påsklovet. Jullovets tänkta läger fick vi 

dock ställa in på grund av att Stockholm stad stängde hallarna på grund av pandemin.   

• 27 augusti genomfördes en digital Kick-off för Vasa gymnastiks tränare 

• 7 december genomfördes ett digitalt möte med ungdomstränarna  

• En lärlingsträff genomfördes med 7 st lärlingar 

• Vi köpte in 3 friståenden och 3 st workshops hölls med skaparna av friståendena.  

• Tävlingar och uppvisningar uteblev på grund av pandemin. Vi genomförde dock en digital 

juluppvisning där samtliga grupper filmade sin uppvisning och som vi sedan skickades ut 

till föräldrar att ta del av.  

 
 

Sommarläger  
• Den 21-23 augusti 2020 genomfördes sommarläger i Västerås. Grupperna som deltog var 

lila och röd/blå (UTA).  

• På grund av pandemin så flyttades sommarlägren 2021 till augusti 2021 istället för 

normalt i juni.  

 

Styrelsen och möten  
• Styrelsen har genomfört 8 styrelsemöten under verksamhetsåret, samtliga styrelsemöten 

har varit digitala och körts via Teams.  

• Utöver styrelsen leds verksamheten med stöd av en sportchef som arbetar på 

konsultbasis. Sportchefens uppdrag innefattar bland annat medlemshantering, 

tränarkontakt, lägerverksamhet och utveckling av verksamheten på uppdrag av styrelsen. 

• Verksamhetsårets konferens ägde rum den 25:e och 26:e September 2020. Fokus på 

konferensen var att sätta Vasa Gymnastiks vision 2025 samt arbeta vidare med vår 

värdegrund.  

• Extra årsmöte ägde rum 25 mars för att fastställa medlemsavgifterna som missades på 

ordinarie årsmöte  

 

 



8 
 

Sensitivity: Internal 

 

Uppföljning verksamhetsplanen HT20-VT21 
 
Hur har verksamheten sett ut i förhållande till verksamhetsplanen? 
Under VGs konferens så arbetade vi med att sätta vår Vision för 2025.  
 
Vision 2025 

• Vi är en etablerad gymnastikförening inom Stockholm med en erkänd stark 
värdegrundskultur. Vasa Gymnastik arbetar aktivt för att stärka ungas självkänsla och 
trygghet genom träning som genomsyras av rörelseglädje med hög verkshöjd. All verksamhet 
uppmuntrar till engagemang och gemenskap med en långsiktig tanke om att vara en växande 
organisation med hög kvalitet.  

 
Pandemin har påverkat styrelsens långsiktiga arbete med de uppsatta målen och därav inte hunnit så 
långt som planerat. Arbetet fortsätter under kommande verksamhetsår.  I verksamhetsplanen sattes 
3 nya huvudmål. Dessa följer nedan med en kort beskrivning om hur VG har arbetat för att uppnå 
målen.  
 
 

Mål 1: Utveckla träningsupplägg för ett aktivt liv 
Ungdomstrupp 1 startades för att erbjuda även äldre barn och ungdomar att börja 

med gymnastik.  

Mål 2: Öka intäktssidan och förbättra kostnadstäckningen 
Höjning av träningsavgiften var ett sätt för att öka våra intäkter och det genomfördes 

hösten 2020.  

Styrelsen har diskuterat olika alternativ för att öka intäkterna men har inte under 

detta verksamhetsår genomfört några av dessa aktiviteter. Arbetet kommer att 

fortsätta under kommande år.  

Mål 3: Strategiskt arbeta för att etablera hållbara lösningar för träningslokaler 
Pågående arbete men där fokus har fått ligga på att lösa det kortsiktigt, dvs få 

tillräckligt många träningstider per termin för våra grupper.  
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Ekonomisk berättelse juli 2020 – juni 2021  
Ekonomisk berättelse  
Höstterminen 2020 var antalet gymnaster 171, en ökning med 49 jämfört med höstterminen 2019. 
Ökningen beror på att två nya grupper startades till höstterminen 2020, turkos grupp och 
Ungdomstrupp 1. Under vårterminen 2021 var antalet gymnaster till 163. Osäkerheten kring om 
gymnastikhallarna skulle öppna upp för träning för barn och ungdomar bedöms ha påverkat antalet 
aktiva gymnaster under vårterminen. Antalet styrelsemedlemmar har under verksamhetsåret 
2020/2021 7 föregående verksamhetsår hade styrelsen 8 styrelsemedlemmar. Under höstterminen 
2020 hade föreningen 61 tränare och 8 lärlingar. 
 

HT Antal gymnaster Ökning i 
procent 

Ökning i 
antal 

2012 0     

2013 43 - 43 

2014 62 44% 19 

2015 80 29% 18 

2016 108 35% 28 

2017 113 5% 5 

2018 122 8% 9 

2019 122 0% 0 

2020 171 40 49 
NOT: Jämförelsen baseras på antalet gymnaster inlagda i grupperna i Sportsadmin på Höstterminen.  

Två nya grupper startades under höstterminen. Antalet medlemmar under verksamhetsåret 
utökades vilket också har bidragit till föreningens ekonomiska utveckling. Ökat antal medlemmar 
bidrar till de statliga och kommunala bidrag som ges samt ökade intäkter från termins- och 
medlemsavgifter. Intäkter från läger och tävlingsavgifter har minskat eftersom sommarlägret för alla 
grupper under verksamhetsåret senarelades till augusti, dvs intäkterna påverkar verksamhetsår 
2021/2022.  
 
Träningsavgifterna har ökat till 424 940 kronor (375 480 kronor) pga fler aktiva medlemmar. Intäkter 
från läger och tävlingar minskade till 41 540 kronor, föregående år uppgick de till 118 160 kronor. De 
statliga och kommunala bidragen har ökat (18%) jämfört med förra verksamhetsåret, vilket beror på 
fler aktiva medlemmar.  
 
Totala intäkter för verksamhetsåret 20/2021 var 570 868 kr, vilket är i samma nivå som förra 
verksamhetsåret (571 142 kr).  
 
Kostnader för redskap, idrottskläder, träningsläger, licensavgifter mm uppgick till 84 013 kronor, 
jämfört med 148 426 kronor föregående år. Kostnaden för träningsläger står för den största 
minskningen, kostnaden uppgick till 19 110 kronor för verksamhetsåret, jämfört med föregående års 
30 332 kronor. Detta eftersom sommarläger senarelades och kostnaden därför belastar nästa 
verksamhetsår. 
 
Övriga externa kostnader har ökat, 246 233 kronor jämfört med 178 352 kronor föregående år, vilket 
främst beror på att föreningen har kostnader för en Sportchef på konsultbasis, på deltid. Kostnaden 
påverkar hela verksamhetsåret 2020/2021, föregående verksamhetsår påverkades till viss del av 
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detta. Styrelsearvodet har under perioden minskat vilket beror på att styrelsemedlemmar har avstått 
från styrelsearvode.   
 
Övriga personalkostnader har ökat under perioden, 253 194 kronor jämfört med 222 511 kronor 
föregående år. Löner till tränare har under året varit på samma nivå som föregående verksamhetsår, 
126 557 kronor, jämfört med 123 453 kronor. Föreningen har högre kostnader för utbildning av 
tränare 98 625 kronor jämfört med 49 700 kronor. Vasagymnastik har utbildat många fler tränare 
under verksamhetsåret på grund av den utbildningsrevision som började 2021. Övriga kostnader för 
personalrepresentation i form av fika till möten, ledarmöten, konferens, revisor, lunch till utbildning 
och kickoff till tränare samt gruppaktiviteter) är något lägre än föregående verksamhetsår. 
 

Periodens resultat uppgår till -17 667 kr jämfört med 10 383 kr föregående år. 
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Resultaträkning juli 2020 - juni 2021  
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Balansräkning juli 2020 – juni 2021 
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Revisionsberättelse 
För Gymnastikföreningen Vasa Gymnastik avseende verksamhetsåret 2020-07-01 – 2021-06-30. 

Undertecknad revisor får efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse. 

Jag har tagit del av styrelsens protokoll och övriga handlingar samt gått igenom föreningens 

räkenskaper inklusive bokslut. 

Föreningens ekonomiska ställning per den 30 juni 2021 redovisar ett resultat på -17 666,84 kr. Jag 

tillstyrker att överskottet balanseras till nästa räkenskapsperiod. 

Den av mig genomförda revisionen har inte gett anledning till anmärkning beträffande styrelsens 

förvaltning av föreningens verksamhet. 

Med hänsyn till vad som ovan sagts föreslår jag att föreningsstämman beviljar full ansvarsfrihet för 

den tid som berättelsen omfattar. 

 

Stockholm den     oktober 2021 

 

  

Camilla Franek 
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Vision 2025 
Styrelsen tog under höstterminen 2020 fram en ny vision för 2025:  

”Vi är en etablerad gymnastikförening inom Stockholm med en erkänd stark värdegrundskultur. Vasa 

Gymnastik arbetar aktivt för att stärka ungas självkänsla och trygghet genom träning som 

genomsyras av rörelseglädje med hög verkshöjd. All verksamhet uppmuntrar till engagemang och 

gemenskap med en långsiktig tanke om att vara en växande organisation med hög kvalitet.”  

Verksamhetsplan juli 2022 – juni 2023 

Inledning 
GF Vasa Gymnastik är en etablerad gymnastikförening med verksamhet i Vasastan och Östermalm i 

Stockholm. Föreningen är 9 år gammal och verksamhet är fokuserad på grenen truppgymnastik.  

Värdegrundsarbetet är en grundpelare i föreningen där vi jobbar för att skapa en verksamhet utifrån 
våra värdeord; Gemenskap, Trygghet och Engagemang. 

Utöver nedan satta verksamhetsmål jobbar GF Vasa Gymnastik vidare med den vardagliga 
verksamheten som innefattar träning, tävling, läger och uppvisning. Under verksamhetsåret 22/23 är 
planen en fortsatt tillväxt av den befintliga verksamheten med målet att växa till 9 trupper med totalt 
ca 190 gymnaster under verksamhetsåret.  

Ledning och samordning 
Utöver styrelsen leds verksamheten med stöd av en sportchef som arbetar på konsultbasis. 

Sportchefens uppdrag innefattar bland annat medlemshantering, tränarkontakt, lägerverksamhet 

och utveckling av verksamheten på uppdrag av styrelsen.  

Mål Verksamhetsplan:  

MÅL 1:  Vasa Gymnastik ska arbeta för en hållbar styrelse  

• Vi ska arbeta för en tydligare och bättre fördelning av ansvarsområden 

• Vi ska använda oss av årshjulet i större utsträckning 
 

MÅL 2: Föreningen ska jobba för att behålla gymnaster och tränare långsiktigt 

• Styrelse och sportchef kommer att utvärdera om vi ska vara med i något större 
arrangemang 

• Genomföra tävlingar för alla grupper. 

• Uppvisningar till jul och sommaren.  

 
MÅL 3: Öka intäktssidan  

• Öka intäkterna med 15% 
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Budget juli 2022 – juni 2023 

  

Kontonr Intäkter

Budget 

2022-2023
Nettoomsättning & medlemsavgifter

Medlemsavgifter 17 500
3050 Match/ Träning 50 000

3055 Träningsavgifter 432 400
3590 Övriga försäljningsintäkter 0

Summa Nettoomsättning & medlemsavgifter 499 900
Offentligrättsliga bidrag

3820 LOK stöd Statligt 55 000

3810 Kommunalt bidrag 25 000
3810 Utbildningsbidrag och andra bidrag 50 000

Summa Offentligrättsliga bidrag 130 000

Summa intäkter 629 900

Kostnader

Föreningskostnader

4010 Tävling/träning -10 000

4018 Plan/hallhyror -5 000
4020 Materialkostnader -20 000

4030 Träningsläger -50 000
4050 Match/ Träning -10 500

4063 Licensavgifter -22 000
4068 Tillstånd/förbundsavgifter -10 000
4099 Övriga kostnader -3 000

4540 Inköp av idrottskläder/material -20 000
Summa föreningskostnader -150 500
Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -3 000

5490 Övriga förbruknings inventarier, 0-1 år -500
6090 Övriga föreningskostnader 0
6110 Kontorsmatterial -500

6410 Styrelsearvoden -5 000
6540 IT-tjänster -18 000

6570 Bankkostnader -1 500
6590 Övriga externa tjänster -223 500

6990 Övriga externa kostnader -15 000
Summa övriga externa kostnader -267 000
Personalkostnader 0

7110 Löner till idrottsutövare och tränare -135 000
7510 Lagstadgade sociala avgifter 0

Utveckling  olika aktiviteter 0
7610 Utbildning -65 000

7620 Sjuk- och hälsovård -3 000
7630 Personalrepresentation -25 000
7690 Övriga personalkostnader -20 000

Summa personalkostnader -248 000
Avskrivningar maskiner & inventarier

7830 avskrivningar maskiner & inventarier 0
Summa avskrivningar 0
Total summa Utgifter -665 500
Bokslutsdispositioner

8890 Övriga bokslutsdispositioner 0

Resultat efter avskrivningar -35 600


