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2015

STYRELSEN

SAMVERKAN

Conny Lundevall, Ordförande
Kajsa Lundin, Vice ordförande
Annika Nilsbert, sekreterare (2015-01 - 2015-10)
Birgitta Wallgren, adjungerad kassör
Malin Paulsson, ledamot
Sanja Lundevall, ledamot
Kristin Nilsson, ledamot
Åsa Ljungnér, ledamot
Katarina Ankarling, ledamot
Patrik Jarénius, ledamot (2015-03 - 2015-12)

Strängnäs GF skrev på ett sponsringsavtal med SEVAB
Strängnäs Energi. Avtalet inleddes i november 2015 och
ett första resultat redovisas 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 fortsatte ett samarbete med Katrineholmsgymnasterna i form av TeamGym Sörmland under vårterminen. Föreningarna tävlade tillsammans på USM (12:a
av 30 lag) och JC (7:e placering).

UTVECKLING

MEDLEMSSKAP

Strängnäs Gymnastikförenings styrelse har under 2015
fortsatt arbeta med arbetet kring en ny gymnastikhall.
Ordförande i Strängnäs GF har deltagit vid flertalet möten med Strängnäs kommun och har arbetat tätt med
Eurogym, för att ta fram planskisser på en ny hall. Den
planerade platsen för en ny hall är Larslunda, Strängnäs.
Arbetet kommer att fortgå och enligt planer från Strängnäs kommun kommer en hall att byggas under 2017.

Vid VT 2015 hade föreningen 491 medlemmar och HT 2015
517 medlemmar. Det är en ökning på 26 medlemmar. Det
beror på att de startades en ny trupp, barn har flyttats
in i bamseverksamheten och gymnaster har tillkommit
från köhanteringen i flera trupper. Medlemsavgiften har
under 2015 varit:
VT/HT
600/600 kr för bamse och truppskola
620/800 kr för mindre än 2 timmars träning per vecka,
770/950 kr för två till fyra timmars träning per vecka
970/1150 kr för mer än fyra timmars träning per vecka.

VERKSAMHET
Under det gångna året föreningen representerats på ett
antal tävlingar på regions- och riksnivå. På riksnivå har
föreningen haft med lag i RM2, RM3, USM och JSM/JC.

06, trupp 05, trupp 03/04, trupp 02, äldre, vuxentruppen,
trupp röd, svart, guld och pojkar äldre. En lyckad show
även där. Showen planerades av Kajsa Lundin.’

Utöver tävlingsverksamhet har två uppvisningar genomförts. Under våren arrangerades en ”Italienuppvisning”
med tema Italien, där syftet var att samla in pengar till
läger i Italien. Uppvisningen genomfördes av två lag,
trupp 02 och äldre truppen. Uppvisningen var en lyckad
aktivitet, med full läktare och närmre 10.000 kr samlades
in till lagkassan.

Flertalet lag har utöver tävlingar varit iväg på läger i
bland annat Katrineholm, Västerås, Eskilstuna, Lingvallen
och Italien. För första gången deltog Strängnäs GF på ett
läger utomlands, två lag med cirka 30 gymnaster och fem
ledare.

I december genomfördes traditionsenligt juluppvisningen. Likt 2014 delades showen upp i tre delar, med fulla
läktare i samtliga shower. Temat på årets show var Disney och det bjöds på dans, gymnastik och teater. Trupper
som deltog var truppskolan, trupp 08, trupp 07, trupp

MÖTEN
Styrelsen har haft nio ordinarie styrelsemöten. Årsmötet
genomfördes den 10 mars 2015.

UTBILDNING
Föreningens ledare har som vanligt skickats iväg på
förbundets utbildningar. Baskurs 8 st, Trupp Basic 10 st,
Trampett I 4 st, Trampett II 2 st, Trampett III 4 st och
Tumbling II 2 st.

SLUTORD
Strängnäs GF är en förening i utveckling. Medlemsantalet
ökar för varje år, fler ledare ges högre utbildningar och
arbetet på en ny hall fortgår. Styrelsen kommer under
kommande år att fortsätta arbeta mot vision 2020, med
fokus på att en ny gymnastikhall ska byggas och fler ska
få möjlighet att börja med gymnastik.
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