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Styrelsen  

Conny Lundevall, Ordförande   

Kajsa Lundin, Vice ordförande   

Pernilla Allwin, Sekreterare   

Birgitta Wallgren, Adjungerad kassör   

Malin Paulsson, Ledamot  

Sanja Lundevall, Ledamot  

Kristin Nilsson, Ledamot  

Brita Lindblad, Ledamot  

Samverkan  

SEVAB Strängnäs Engeri  
Strängnäs GF samverkan med Sevab Strängnäs Energi har fortsatt under 2017. Avtalet inleddes i november  
2015 och ett första resultat redovisades hösten 2016. Föreningen har som motprestation att annonsera Sevabs  
banner på föreningens hemsida/sociala medier och sprida information till föräldrar. I utbyte får föreningen 55  
kr/avtal som tecknas i föreningens namn. Strängnäs GF deltog på Sevab’s årliga föreningsträff den 19 oktober.   

Sponsringsstödet från Sevab blev 2017, 3845 kr.  

Svenska spel  
Strängnäs GF är medlem i Svenska Spels ”Gräsroten” sedan 2017. Supportrar har i samband med spel på  
Svenska Spels spel bidragit med 1041 kronor till Strängnäs GF.  

Strängnäs Innebandyförening  

Uppvisning i Thomashallen i samarbete med Strängnäs Innebandyförening genomfördes under mars månad.  
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Utveckling  
Strängnäs GF fortsatte att delta i flertal byggnadsmöten för bygget av gymnastikhallen på Larslunda. Första 
spadtaget på bygget togs av kommunalrådet Jacob Högfeldt, Byggmästare Mattias Insulander, ordförande  
Conny Lundevall, gymnasterna Vilgot Lundevall och Carl Berg den 11 april 2017. Byggnationen fortskred  
under hela året 2017 och slutbesiktning stod den 12 december. I samband med mellandagarna i flyttades SGF  
utrustning från Thomas Arena. Äntligen var det klart för att börja träna i en specialhall byggd för  
truppgymnastik.  

Under 2016 påbörjades ett arbete med att ta fram ett nytt tidrapporteringssystem. Under 2017 slutfördes arbetet 
och systemet sattes i bruk. Det kan konstateras att systemet är mycket uppskattat och har förenklat redovisning  
och administration för styrelsen på ett mycket bra sätt.   

Sponsring  
Under 2016 tillsattes en sponsringsgrupp, Brita Lindblad, Conny Lundvall, Niklas Zandelin (förälder) och Irene  
George (förälder). Det fortsatta arbetet under 2017 resulterade i 4st sponsringspaket som presenteras på  
hemsidan. I december 2017 initierades ett samarbete med Insulanders som valt att sponsra SGF med  
Exponeringspaket Större. Ytterligare intresse ligger hos Karl Hedin att sponsra med Exponeringspaket Större  
under 2018.   

SISU - Sörmlandsidrotten  

Under 2017 har SGF har kontakt med SISU vid några tillfällen för att diskutera föreningsutveckling.   

Medlemskap  
Under 2017 hade föreningen 579 medlemmar, en minskning från 2016 med 54 aktiva gymnaster och 
ledare. Antal gymnaster har varit fördelade följande inom respektive kategori;  

• Truppgymnastik 385  

• Bamsegymnastik 97  

• Truppskola 97  

Medlemsavgiften har under 2017 varit:  

Nivå 1. Truppskola och bamse - 1200 kr/år  

Nivå 2. Trupp <2 h/v. 1400 kr/år  

Nivå 3. Trupp 2-4 h/v. 1900 kr/år  

Nivå 4. Trupp >4 h /v. 2300 kr/år: 
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Verksamhet  
Under det gångna året har föreningen representerats på ett antal tävlingar på regions- och riksnivå.  
Föreningen har deltagit i Mellansvenskacupen, RC2, Truppträffen Strängnäs (Guld trupp-08),  
Mellansvenska mästercupen (guld för mixlaget i trampett), RM3, RT3 Yngre, Hammarby truppträff,  
Mellansvenska mästerskapet och Mellansvenska.   

I december genomfördes traditionsenligt juluppvisningen. Likt 2016 delades showen upp i tre delar, med  
fulla läktare i samtliga shower. Temat på årets show var ”Hej då Thomashallen” då föreningen flyttar till  
nya hallen i Larslunda 2018. Showerna bjöd på dans, gymnastik och teater. Trupper som deltog var  
truppskolan, trupp 050607080910, trupp 03/04, äldre, vuxentruppen, pojkar svart & guld och pojkar 
äldre. Vidare framfördes ett special nummer med ett popperi av fristående nummer från föreningens 
historia,  numret framfördes av ledare som tidigare varit gymnaster inom föreningen.   

Ett mycket imponerande framförande!   

Truppträffen Öst  
Den 13 maj anordnade SGF Truppträffen Öst i Thomashallen. Med 51 anmälda starter och tre tävlingsstart  
grupper (Klass Yngre, Klass Valfrid, Klass Öppen) genomfördes tävlingen på ett mycket bra sätt. Trupp-08  
tog bland annat hem guldmedaljen i matta.   

Möten  
Styrelsen har haft sex ordinarie styrelsemöten, en planeringsdag och en planeringskryssning under två dagar  
med arbete kring hallen i Larslunda. I övrigt har flertalet möten med kommunen genomförts i samband med 
arbetet kring nya hallen. Ytterligare möten har även genomförts med Gripsholmsgymnasterna i syfte  att 
samverka om halltider och träning i hallen. Vidare har även arbetet med nya hallen under november januari 
varit mycket intensivt.  

Årsmötet genomfördes den 28 mars 2017.  

Utbildning  
Föreningens ledare har som vanligt skickats iväg på förbundets utbildningar:  

Baskurs, 8st  

Trupp Basic, -  

Trampett I, 9st  

Trampett II, -  

Trampett III, 4st  

Tumbling I, - 2st  

Tumbling II, 3st  

Tumbling III, 2st 
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Teori I, 3st   

Teori II, 2st  

Bamseledarutbildning, 4st (HT-17 internutbildning pga. inställd kurs)  

Domare steg II, 4st   

Slutord  
Strängnäs GF är en förening i fortsatt utveckling. Medlemsantalet ökar för varje år, fler ledare ges högre  
utbildningar och arbetet med hallen i Larslunda har under 2017 varit mycket intensivt och krävt stora insatser  
från styrelsen. Styrelsen kan glädas åt att hallen i december 2017 slutbesiktigades och officiell invigning  
kommer att ske i januari 2018.   

Styrelsen kommer under kommande år att fortsätta arbeta mot vision 2020. 
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