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Styrelsen för Brommagymnasterna får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020. 

1                    FORMALIA 

1.1                Styrelsen 

Styrelsen som valdes vid årsmötet den 14 november 2019 har haft följande 

sammansättning:                     

Ordförande                  Ulf Hermansson Samell 

Vice ordförande           Per Sjöstrand 

Sekreterare                 Åsa-Pia Järliden Bergström 

 

Övriga ledamöter     Johanna Borgström 

Marcus Melin                                                 

Camilla Brännfors 

Susanne Östberg                                                                           

1.2                Revisorer 

Ordinarie                Fredrik Törn 

   Annalena Sandor                

1.3                Valberedning 

Ledamöter                  Lena Tollerz Törn 

Lars Frösslund 

Lisa Ekdahl 

 

1.4                Sammanträden 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden. Därtill kommer ett par möten som 

hanterat specifika projekt och utvecklingsfrågor samt extrainsatta statusmöten med 

anledning av covid-19. 

 



  

2                 Inledning 

Verksamhetsåret 2019–2020 har varit ett speciellt år. Vår förening fyllde 70 år och detta 

planerade vi att fira stort på bland annat vår föreningsuppvisning i maj 2020. Dessa planer 

kom dock av sig under mars månad 2020 då covid-19 nådde Sverige och pandemin var ett 

faktum. 

Pandemin har sedan dess påverkat oss alla mer eller mindre och för gymnastikens del så 

har detta bland annat inneburit att flera tävlingar och arrangemang ställts in till följd av covid-

19. 

Under början av år 2020 lanserades vårt nya barnkoncept BG-Kids och tillsammans med vår 

sponsor Bromma Blocks arrangerades BG-Kids dagen för första gången. Arrangemanget 

genomfördes i Bromma Blocks lokaler (bara någon vecka innan pandemin satte stop för 

övriga arrangemang) och det blev ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang. Vår 

nya maskot Jojje (som är uppkallad efter Georg ”Jojje” Örnsell som grundade föreningen år 

1950) var också på plats i gallerian och gjorde succé bland barnen. 

Brommagymnasterna har på det stora hela klarat pandemin bra och vi har inte behövt dra 

ned på träningsverksamheten mer än att vi anpassat gruppstorlekarna i hallarna samt fått 

ställa in eller skjuta på en del av våra arrangemang. 

Trots den pågående pandemin så gör vi ett bättre resultat än väntat detta år och vi har en 

fortsatt stabil ekonomi. Årets resultat beror dock på en kombination av försiktighetsåtgärder 

som exempelvis uppskjutna inköp av redskap och händelser utanför vår kontroll som 

inställda utbildningar och tävlingar. Vi har även varit underbemannade på kansliet under en 

stor del av 2019/2020 vilket också bidragit till årets resultat. 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har två Brommaprofiler lämnat oss. I december 2019 

avled Kjell O Johansson i en ålder av 87 år. Kjell O var Brommagymnasternas ordförande 

under åren 1974–2014. Kjell O var en stor gymnastikpersonlighet i Sverige och 

Brommagymnasterna utvecklades under hans ledning till en av Sveriges största 

gymnastikföreningar med en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och en 

internationellt framgångsrik tävlingsverksamhet. Kjell O lämnade det aktiva styrelsearbetet i 

Brommagymnasterna 2014 och valdes då till klubbens hedersordförande. 

Jan Jonasson avled i slutet av sommaren 2020 i en ålder av 75 år. Janne tränade med stor 

framgång klubbens främsta gymnaster inom manlig artistisk gymnastik. Janne var verksam 

som tränare i Brommagymnasterna under närmare 20 år och kom tillsammans med Laszlo 

Marton att dominera svensk manlig artistisk gymnastik fram till mitten av 90-talet. 



3                 Brommagymnasternas 

värdegrund 

Våra värdeord är Glädje – Trygghet – Utveckling. Vår värdegrund fungerar som ledstjärna 

för gymnaster, tränare och alla andra som representerar Brommagymnasterna. Vi skapar en 

gemenskap och trygghet för våra medlemmar i relation till varandra, sporten och omvärlden. 

På så sätt utvecklas alla våra aktiva i en gemenskap som skapar glädje och välbefinnande.  

Glädje  

·         Att hålla på med gymnastik.  

·         Att klara något man tidigare inte har lyckats klara.  

·         Alltid bli sedd och få beröm.  

·         Allas idéer och engagemang är lika mycket värda.  

Trygghet  

·         Känna trygghet och gemenskap i alla kontakter och sammanhang.  

·         Respektera varandra och varandras olikheter.  

·         Alltid sätta säkerheten främst.  

Utveckling  

·         Få utvecklas i sin egen takt utifrån egna förutsättningar och ambitioner.  

·         Bredda kunskapen genom utbildning och utbyte av erfarenheter.  

·         Fortsätta att driva svensk gymnastik framåt.  

3.1                Sponsorer 

Samarbetet med Bromma Blocks som pågick under juni 2018 - maj 2020 har löpt ut men vi 

har inlett diskussioner om en fortsättning och hoppas på att detta samarbete ska tas upp 

igen under kommande år. 

  



4                    VERKSAMHETSÖVERSIKT 

4.1                Medlemsredovisning 

Föreningen har under verksamhetsåret 2019-2020 haft 3 753 medlemmar varav 2 921 

gymnaster och tränare varit aktiva i våra olika grupper. Fördelning på åldersgrupper och kön 

(dessa siffror är hämtade från SportAdmin): 

Ålder 1–6 7–12 13–20 21–40 41- Ledare Totalt 

Pojkar 304 232 67 30 9 109 751 

Flickor 662 1021 191 23 6 267 2170 

Jämförelse från föregående verksamhetsår 2018-2019 då föreningen hade 4 038 

medlemmar varav 2 938 gymnaster och tränare var aktiva i våra olika grupper. Fördelning 

på åldersgrupper och kön (dessa siffror är hämtade från SportAdmin): 

Ålder 1–6 7–12 132–20 21–40 41- Ledare Totalt 

Pojkar 253 279 116 35 3 97 783 

Flickor 457 1064 393 26 4 211 2155 

1 100 medlemmar stod i kö under 2018-2019.  

Under verksamhetsåret 2019-2020 har 849 medlemmar stått i kö för att börja träna 

gymnastik i Brommagymnasterna.  

Trots att vi har många barn i kö för att få börja på gymnastik och att vi gjort flera riktade 

utskick till dessa, så finns fortfarande ett par barngrupper med lediga platser. Arbetet framåt 

kommer därför innefatta analys av efterfrågan av träningstider/platser samt fler 

marknadsföringsinsatser. 

4.2             Barn- och ungdomsgymnastik 

För våra barn- och yngre träningsgrupper använder vi gemensamma lektionsplaner för att 

underlätta för våra tränare och samtidigt kvalitetssäkra träningen i grupperna. Under året har 

vi arbetat vidare med den röda tråden och tagit fram ytterligare lektionsplaneringar för 

gymnaster i åldrarna 6–10 år. 



Vi har under verksamhetsåret utbildat 48 nya tränare på våra interna grundkurser för nya 

tränare. Vi arrangerar dessa interna grundkurser ca två gånger per verksamhetsår. Vår 

ambition är att kunna erbjuda nya tränare att gå denna utbildning inför terminsstart både 

höst och vår. 

Utbildningen inför VT20 uteblev och inför HT20 hölls utbildningen, på grund av pandemin, i 

digital form vilket visade sig fungera bra. 

BG-Kids 

Vårt nya barnkoncept BG-Kids lanserades officiellt i början av 2020. Innan dess gjorde 

maskoten Jojje ett smygbesök på vår föreningstävling Klubbmedaljen i november 2019. 

BG-Kids konceptet är en vidareutveckling av det upplägg vi haft för våra yngsta medlemmar 

(3–6 år) sedan flera år tillbaka som nu samlats i ett tydligt koncept med ett mer spännande 

format. 

4.3                Manlig Artistisk Gymnastik 

 

Tränare 

Aleh Navakunski har varit huvudtränare och 11 assisterande-, föräldra- och 

ungdomstränare.  

Vi har haft ca 48 gymnaster under året som tränat i fyra olika grupper. 

MAG grupperna har sett ut enligt nedan 

MAG 1 tränar upp till sex dagar i veckan 

MAG 2 tränar fyra dagar i veckan 

MAG 3 tränar en till tre gånger i veckan 

MAG 4 nybörjargrupp tränar en gång i veckan 

Prova på dag 

En ”prova på dag” genomfördes i augusti tillsammans med trupp sektionen där pojkar som 

står i kö till Brommagymnasterna eller redan tränar gymnastik i föreningen fick möjlighet att 

prova att träna MAG och trupp gymnastik. 

LUG2 - Utvecklingsgruppen 

5 gymnaster har ingått i Utvecklingsgruppen som är en grupp där målet är att förbereda 

gymnasterna inför junioråldern. Några läger har inte genomförts under året med anledning 

av epidemin. 

Vuxenträning 

Under verksamhetsåret har det varit vuxenträning i Åkeshovshallen med möjlighet att träna 

upp till två dagar i veckan. Aleh Navakunski och Prince Mayiza har tränat gruppen. 



MAG sektionen 

Till sin hjälp har Aleh Navakunski även haft MAG-Sektionen som under året bestått av 

Camilla Brännfors, Shafinaz Adolfsson, Katarina Skodra. 

Tävlingar 

Under november så tävlade killarna i Svealandscupen i Stockholm där dom vann guld i 

lagtävlingen samt flertal medaljer i mångkamp och grenmedaljer. 

Brommagymnasterna arrangerade och deltog i november i arrangemanget Mälarcupen som 

är Sveriges enda internationella tävling i artistisk gymnastik där både herrar och damer 

tävlar. Våra killar vann guld i lagtävlingen och ett flertal medaljer i grenar och mångkamp, 

under senare del av november åkte killarna till Halmstad för att delta på Svenska Cupen och 

det gick väldigt bra för våra killar som vann guld i lagtävling och medaljer i grenfinaler och 

mångkamp. 

Våra yngre killar deltog på Knattecupen som genomfördes i Örebro och killarna vann silver i 

lagtävlingen. 

Läger 

Under skolloven har läger arrangerats för våra gymnaster i Åkeshovshallen. 

Sammanfattningsvis så har det varit ett fortsatt bra år för Brommagymnasternas MAG 

sektion. 

Under året har det pågått ett arbete med att utveckla gruppstruturen inom MAG och tränarna 

har tagit fram en verksamhetsplan för år 2020–2021. 

En nybörjargrupp har startat med hjälp av föräldrar och ungdomstränare samt Adam Björs 

som stöd. Vi har delat upp gruppen MAG 3 i två grupper en träningsgrupp och en grupp för 

dom killar som vill tävla och träna lite mer. Befintliga grupper har fyllts på med nya 

gymnaster och arbetet fortgår med att erbjuda fler pojkar att träna gymnastik med att bygga 

upp en gruppstruktur där de gymnaster som enbart vill träna ska kunna göra det, de som vill 

träna för att tävla på regional nivå ska kunna göra det och de som vill träna med målet att 

tävla nationellt och internationellt ska kunna göra det.  

4.4                Truppgymnastik 

Truppgymnastiken är den tävlingsdisciplin i klubben som attraherar flest medlemmar. 

Totalt ca 370 kvinnliga och manliga gymnaster var under året verksamma i de trupper som 

tävlar i Gymnastikförbundets nationella tävlingssystem. 80-talet ideella tränarna står för 

huvuddelen av all träning och därtill kan läggas klubbens 4 anställda trupptränare, som med 

olika tjänstgöringsgrad, huvudsakligen återfinns i USM, JSM och SM-trupperna. 

Utbudet av grupper omfattar flera nivåer för både pojkar och flickor. Här finns också 

truppträning för vuxna som företrädesvis tränar utan att tävla. 



Möjligheten att tävla finns såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Internationellt 

är det JNM (jämna år) och NM för seniorer (udda år) som är den högsta nivån för 

klubbtävlingar. Europamästerskapen vartannat år utgör än så länge den högsta 

tävlingsnivån och här kan gymnaster på individuell basis kvalificera sig till de olika 

landslagen. Spridning av truppgymnastiken till andra kontinenter pågår och som ett resultat 

av det planeras kommande EM att genomföras som ett öppet EM där tävlande även utanför 

Europa bereds möjlighet att delta. 

Stora framgångar på NM för seniorer 

Den första halvan av verksamhetsåret bjöd på en rad tävlingsframgångar där NM i norska 

Drammen 9-10 november blev en stor succé. I hård konkurrens kvalificerade sig både dam-, 

mixed- och herrlaget genom att ta silver i dam/mixed och guld i herrklassen på SM 2019. 

För Sverige som nation kom 2019-års NM att bli resultatmässigt ett av de bästa på många år 

med totalt fem medaljer, 2 guld, 1 silver och 2 brons, och inte mindre än tre av dessa 

svarade Brommagymnasterna för. Mixedlaget tog guld, herrlaget silver och damlaget brons. 

Fantastiska insatser av alla tre lagen. För damerna var detta deras första NM i 

seniorklassen. Aldrig tidigare i tävlingens historia torde en och samma klubb ha representera 

i alla tre klasser. 

Redan veckan efter NM var det dags för juniorerna att kvalificera sig till JNM som skulle gå 

av stapeln i april 2020. Både JSM-trupperna på herr- och damsidan lyckades väl i kvalet och 

knep en 1:a respektive 2:a plats och var därmed uttagna att representera Sverige på NM i 

Grenå. 

JSM avgjordes i december och här tog damerna ett silver och herrarna lyckades knipa 

guldet. För herrarna ska detta jämföras med ett brons i december året före. 

Höstterminens sista veckor var tävlingsintensiva och flera lag deltog på både Riksettan, 

Rikstvåan och Rikstrean. 

Våren 2020 i pandemins tecken utan tävlingar 

Vårterminen drog igång med en första samling för landslagets bruttotrupp 9-12 januari på 

Lingvallen i Ängelholm. Ett 30-tal deltagande gymnaster och tränare från klubben fanns på 

plats. Det här var första träffen inför EM 2020 och det skulle dröja innan landslagstruppen 

slutgiltigt skulle tas ut. 

Redan i början av mars när vårens tävlingar var i annalkande slog pandemin till med full kraft 

i Stockholmsområdet och den kom att få stor påverkan på framförallt tävlingsverksamheten. 

Träningen kunde för flertalet grupper fortgå med restriktioner även om vissa pass fick kortas 

av, antalet gymnaster i hallarna reduceras och uppvärmning/styrka delvis ske utomhus. 

Klubben tog fram speciella riktlinjer för att kunna bedriva träning. Vårens planerade tävlingar 

ställdes in en efter en. Tidigt stod det klart att det inte skulle bli något JNM i Danmark. 

Det fanns en viss förhoppning om att SM för seniorer skulle kunna senareläggas och 

genomföras i början av juli, men på senvåren stod det även här klart att så inte var praktiskt 

möjligt. 



EM som skulle arrangeras i Köpenhamn i oktober 2020 flyttades fram till april 2021. Positivt 

dock att åldrarna samtidigt frystes så att de äldsta juniorerna fortfarande bereddes möjlighet 

att tävla som juniorer. 

SM för seniorer planerades att genomföras vid den ursprungliga tiden för EM, men i augusti 

stod det klart att tävlingen inte skulle bli av. USM som var planerat i juni 2020 flyttades fram 

till mitten av december 2020. 

Sammantaget kan konstateras att våra trupper sällan tävlan så lite som under första halvåret 

2020. Bland gymnasterna finns en tydlig längtan att få visa upp sig och många sporras av 

själva tävlingsmomentet. Mycket talar för att alternativa tävlingsformer utan publik och med 

videostreaming kommer att introduceras till hösten 2020. 

4.5                Egna arrangemang 

Läger 

Våra föreningsläger fortsätter att locka många gymnaster. Totalt har vi haft 392 deltagare på 

de dagläger vi arrangerat under höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov. Tyvärr var vi i år 

tvungna att ställa in det populära övernattningslägret i Katrineholm på grund av covid-19. 

För att kunna erbjuda lägerverksamhet trots pågående pandemi så anpassade vi våra lokala 

föreningsläger genom att bland annat minska antalet deltagare till ca hälften av ordinarie 

antal deltagare samt var noga med att följa övriga riktlinjer och rekommendationer som 

Folkhälsomyndigheten tagit fram. 

Trots pandemin så fylldes de lägerplatser vi kunde erbjuda fort och lägren blev fulla på bara 

några dagar efter att anmälan öppnat. 

Tävlingar, Klubbmedaljen (KM) och BG-Bucklan 

KM arrangerades i november 2019 i Åkeshovshallen med 40 deltagande lag. I likhet med 

tidigare år fick samtliga deltagare lagmedalj och domarna utsåg varje lagvinst i en unik 

kategori som till exempel ”bästa rondat”. 

Klubben arrangerade också vår egen externa trupptävling BG-Bucklan för andra året. 

Tävlingen hölls även detta år i Enskedehallen och tävlingen gick av stapeln den 30 

november - 1 december. Totalt 70 lag var anmälda från 16 olika föreningar vilket är en 

ökning från föregående år då 45 lag från 10 föreningar deltog i denna tävling.  

Märkestagning 

Märkestagningen blev detta år inställd på grund av covid-19. 

Uppvisningar 

På uppvisningsfronten arrangerades BG Christmas show med temat ”The great Gatsby” i 

Enskedehallen med våra tävlingstrupper den 19 januari 2020. 



Våruppvisningen, som i detta år skulle haft jubileumstema för att uppmärksamma och fira 

det faktum att Brommagymnasterna fyller 70 år blev tyvärr tvunget att skjutas på framtiden 

då det inte var genomförbart under rådande omständigheter med covid-19. Detta 

jubileumsarrangemang planeras istället att genomföras nästa år i maj 2021. 

4.6                Ledarrekrytering 

Vi jobbar ständigt på att hitta nya tränare till klubben, framförallt till våra barngrupper. Prova 

på-träningar för barn som står i kö är ett sätt för att locka fler, genom att barnen och 

föräldrarna får prova på gymnastik under en timme samtidigt som vi erbjuder föräldrarna att 

bli tränare och bereda plats för sitt barn direkt i en grupp. 

Detta år har vi istället för dessa prova-på träningar fokuserat på digital marknadsföring då vi 

haft begränsade möjligheter att genomföra prova-på träningar. 

Den enda prova-på aktivitet vi kunnat genomföra var en prova-på för pojkar i augusti då vi 

erbjöd prova på både inom manlig artistisk gymnastik och truppgymnastik. 

Ungdomstränare 

Intresset för att bli ungdomstränare är fortsatt stort och många av våra barn- och 

ungdomsgrupper har nu 1–2 ungdomar i sina tränarteam. Vi fortsätter att erbjuda samtliga 

gymnaster att bli ungdomstränare (från det år de fyller 12 år) vilket gett ett gott resultat. 

4.7                Utbildning och stöd till tränarna 

Vi uppmuntrar alla våra tränare att utbilda sig och fortsätta utvecklas som tränare. Vi har 

bland annat en grundutbildning för nya tränare i egen regi som är mycket uppskattad och 

utöver det så erbjuder vi våra tränare att gå utbildningar och licensiera sig via Svenska 

Gymnastikförbundet. 

Utöver utbildningar arrangerar vi även minst två tränarträffar per år: BG tränarkonferens inför 

höstterminen och BG tränardag i januari varje år. Till dessa tränarträffar bjuder vi in samtliga 

tränare för att träffa varandra, utbyta erfarenheter och kunna ställa frågor. Det brukar vara 

uppskattade dagar och ett bra komplement till övrig kompetensutveckling. 

Tränarkonferensen inför HT 2019 arrangerades på Scandic Alvik och blev på många sätt 

lyckad. Vi hade hela 101 anmälda till konferensen som hade temat “Ledarskap och 

förebilder” och som gästtalare hade vi bjudit in  Stockholmsidrottsförbund som kom och 

talade om olika typer av ledarskap och hur det påverkar de aktivas motivation och 

utveckling. 

Till tränardagen den 12 januari 2020 hade vi 101 anmälda tränare. Denna dag (som 

arrangerades i Enskedehallen) hade vi bland annat besök av Anna-Karin Wikström och Tina 

Frisk Bengtsson som kom och presenterade det nya BAS-programmet som tagits fram av 

Gymnastikförbundet.  



4.8                Hallar 

Den stora bristen på hallar i Stockholm är något som påverkar de flesta idrottsföreningar och 

så även för oss i Brommagymnasterna. Detta är något som behöver förändras och som 

förening söker vi ständigt efter lösningar för att så många som möjligt ska få möjlighet att 

träna i välutrustade hallar med tillräcklig yta för att kunna bedriva bra träning. 

Vi har under året haft verksamhet i 13 olika hallar/skolor runt om i Bromma, Västerort samt 

på Kungsholmen och Ekerö. De flesta skolhallar har redskap som vi får låna. I de fall det 

saknas utrustning köper vi, i den mån där möjligt, in egen utrustning till hallarna. Vi svarar då 

också för underhållet av de redskap vi äger, samt lånar ut redskapen till skolan som 

ansvarar för hallen. 

Vi har även haft verksamhet i de fyra specialhallarna Enskede-, Engelbrekts-, Mälarhöjds- 

och Åkeshovshallen som är specialutrustade för gymnastik med skumgummigropar, 

trampoliner och tumbling. För våra grupperpå Ekerö har vi även tillgång till specialhallen 

Mälaröhallen. Våra MAG-grupper har under verksamhetsåret tränat i Åkeshovshallen och 

Blackebergshallen. 

Trupptävlingsverksamheten bedriver till största delen träning i Enskedehallen, men även i 

Engelbrektshallen och Åkeshovshallen vissa dagar. Vi har sedan hösten 2019 även haft 

några träningar i Mälarhöjdshallen men detta har varit främst friståendeträning för våra 

seniorer. 

4.9                Johan Jonason-stipendiet 

Otto Laidwa utsågs till 2019 års Johan Jonasson-stipendiat. 

4.10              Representation 

Föreningen har under året haft representanter i olika kommittéer och andra organ inom såväl 

Europeiska Gymnastikförbundet som Svenska Gymnastikförbundet och Gymnastikförbundet 

Öst. 

Europeiska Gymnastikförbundet  

Per Sjöstrand är sedan december 2013 ordförande i den tekniska kommittén för 

truppgymnastik (Technical Committee TeamGym) och sitter också i Europeiska 

gymnastikförbundets styrelse  

Svenska Gymnastikförbundet 

Per Sjöstrand sitter i Gymnastikförbundets Internationella råd och är adjungerad ledamot i 

Trupptävlingskommittén. 

 

Gymnastikförbundet Öst 

Johan Hörnqvist är ledamot i GF Östs styrelse samt Ulf Samell är suppleant. 

Susanne Östberg är revisor. 



5                    Ekonomi 

Föreningens ekonomi är även i år på en stabil och bra nivå. Detta trots de speciella 

förutsättningar som gällt under hela våren och sommaren med Corona-pandemin. De 

åtgärder vi vidtagit tidigare år har gett den positiva och stabila grund som vi strävat efter. 

Årets resultat: För verksamhetsårets 2019/20 redovisar Brommagymnasterna ett resultat 

på 680 036 kronor att jämföra med förra verksamhetsårets resultat på 662 776 kronor. 

Rörelseresultat: Under verksamhetsåret 2019/20 gör Brommagymnasterna ett 

rörelseresultat på +2 467 tkr att jämföra med förra verksamhetsårets rörelseresultat på  

+1 903 tkr. 

Det extraordinära resultatet beror på lägre kostnader. Även intäkterna är lägre än 

föregående år. Vi har kunnat bedriva träning under hela våren om än på ett lite annorlunda 

sätt och vissa fall med mindre grupper men det har medfört att intäkten för träningsavgifter 

inte har minskat för året. 

De minskade kostnaderna är framförallt alla inställda läger och tävlingar på grund av 

Corona-pandemin. Kostnaden för utbildning kommer troligen att stiga nästkommande år då 

fler kurser förhoppningsvis kommer genomföras. Målet för kommande år är att vara med på 

de tävlingar som arrangeras på ett säkert sätt samt att köpa in mer gymnastikmaterial. 

Dessa inköp har i stort sett legat nere under våren. Vår ambition är att alltid ha bra redskap 

och välutbildade tränare både för tränarnas egen utveckling och för att kunna erbjuda en bra 

träning för våra gymnaster. 

Även personalkostnaderna har varit lägre än föregående år. Detta beroende i första hand på 

föräldraledighet som inte har ersatts med vikarie samt underbemanning. 

Våra egna arrangemang, som läger och uppvisningar, brukar normalt bidra positivt till 

föreningens resultat. I år har dock intäkterna minskat betydligt då det mesta har blivit inställt. 

Det har dock även medfört minskade kostnader för dessa aktiviteter. 

Vi har även haft högre kostnader för hallhyra då Stockholms stad har höjt avgiften och fler 

grupper har haft sommarträning i år. 

De uteblivna intäkterna från våren och sommarens arrangemang har delvis kompenserats 

av det Corona-kompensationsstöd som vi fick. 

Finansiella poster: De finansiella posterna har ökat detta år till +313 tkr jämfört med +110 

tkr föregående år. Dessa består av intäkter från finansiella placeringar. 

Vi har i dagslägen överkapacitet på likvida medel och styrelsens arbetsgrupp som arbetar 

med vår kapitalplaceringspolicy har beslutat om ytterligare omplaceringar av likvida medel i 

linje med den Kapitalplaceringspolicy som antogs år 2016. 

  



Resultatdisposition: Styrelsen föreslår att av årets resultat före bokslutsdispositioner om 2 

805 036,03 kr (2 013 315,53 kr) ska 2 100 000 kr (1 330 539 kr) placeras i föreningens 

utvecklingsfond, 25 000 kr (20 000 kr) placeras i stipendiefonden och resterande 680 036,03 

kr (662 776,53 kr) balanseras i ny räkning. 

Dessa avsättningar till fonder avser att ge verksamheten den stabilitet vi behöver för att 

kunna utveckla vår verksamhet ytterligare samt vara en trygg arbetsgivare för våra anställda. 

Ambitionen för kommande verksamhetsår är att fortsatt ha ett stabilt positivt resultat samt att 

ha en buffert för oförutsedda händelser. Bland annat finns det vissa saker som blivit tvunget 

att skjuta på framtiden på grund av Corona-pandemin. 

Flerårsöversikt: 

 

                                          

 

   



Tack! 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt medverkat till ytterligare ett framgångsrikt år för 

klubben. 

Gymnaster, för ert driv och för att vi får äran att vara med och se er utvecklas och nå nya 

mål. 

Tränare, för ert engagemang och stöd för alla våra gymnaster och vår förening och för alla 

timmar ni står i hallarna och delar med er av er kunskap. 

Vårdnadshavare, för att ni är delaktiga och stöttar era barn och vår förening på ett 

fantastiskt vis. 

Stockholms Idrottsförvaltning och Ekerö Fritidskontor, för gott samarbete. 

Vaktmästare och idrottslärare på alla skolor vi bedriver träning i, för att ni stöttar och 

hjälper oss att erbjuda våra gymnaster bra hallar att träna i och för ett gott samarbete. 

Svenska Gymnastikförbundet och Gymnastikförbundet Öst, för ett gott samarbete 

Bromma Blocks, för att ni sponsrat vårt värdegrundsarbete och gjort det möjligt för oss att 

fortsätta utveckla och driva detta arbete framåt. 

 


