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Styrelsen har under året haft 14 stycken ordinarie styrelsemöten under verksamhetsåret samt ett
antal arbetsmöten. Styrelsen har även vid flera tillfällen deltagit vid möten med Örebro kommun,
SISU och andra organisationer.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Under 2019 har Gymnastikföreningen Örebro (GF Örebro) haft sitt första år som förening efter
sammanslagningen av Arbetarnas gymnastikförening och Örebro gymnastikförening/KIF. Det har
varit ett spännande år där 94 grupper från de tidigare föreningarna numera tränar sida vid sida och
tillsammans utgör Örebros största barn och ungdomsförening.
Vi har jobbat aktivt med att alla ska känna sig hemma i vår nya förening tillsammans med sina nya
föreningsvänner. Vår verksamhetsinriktning och planerade insatser under 2019 byggde på att
uppfylla de nyttor och minimera de risker som identifierades utav medlemmarna i samband med
samverkansarbetet mellan Arbetarnas gymnastikförening (AGF) och Örebro gymnastikförening
(ÖGF/Kif). Nyttorna och riskerna finns att läsa i sin helhet i ”Projektgruppens rapport 2018-02-08”
Ett av målen har varit att skapa en stabil plattform att stå på och kunna ta avstamp ifrån inför vision
2022. Vi kan stolt se tillbaka på ett första år som inte bara lyckats förvalta verksamheterna från de
tidigare föreningarna utan till och med haft tillväxt både i medlemmar och ekonomiskt resultat vårt
första år som förening.
Medlemmar
VI gick in i 2019 med 2179 medlemmar och har under året haft 2204 medlemmar i föreningen varav
1638 kvinnor och 565 män. Under året har vi haft 94 grupper med aktiva inom våra sex olika
verksamheter; Träningsgymnastik, Parkour, Cheerleading, Truppgymnastik, Manlig artistisk
gymnastik och Vuxen motion.
Medlemmarna är fördelade på verksamheterna enligt nedan. Många är både ledare och aktiva inom
flera verksamheter.

Antal
aktiva
Antal
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Träningsgymn.
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Truppgymnastik
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31
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4
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Aktiviteter
Utöver ordinarie verksamhet har vi haft läger, ledardagar och arrangemang.
Läger
Vi har 27 läger under året, fördelat på 47 lägerdagar
Vi har haft lägerverksamhet för våra medlemmar under skolloven och har under året kunnat ta emot
684 deltagare på våra olika läger.
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Ledardagar
• Vi ordnat 3 ledardagar, 2 under våren och 1 under hösten
• Dagarna har haft fokus på gemenskap, glädje och en röd tråd genom träning och
tävlingsverksamheten
Arrangemang
VI har under året hunnit med 3 tävlingar och 4 uppvisningar
• Den 19 januari hade vi uppvisning i Marieberg galleria som start på året och vårt nya
varumärke.
• Mellansvenska mästerskapen arrangerades den 1-2 juni Idrottshuset med 40 anmälda lag
• Riksfyran öppen klass och Herr, truppgymnastik genomfördes 26-27 okt i Idrottshuset med
29 lag
• Riksfemman öppen klass, truppgymnastik genomfördes den 27 okt i Idrottshuset med 11 lag
• Föreningsuppvisning genomfördes den 14 dec i Idrottshuset. Totalt var det 3 uppvisningar
under dagen med ca 500 aktiva i varje uppvisning.
Tävlingar
Vi har en stor tävlingsverksamhet i föreningen och har under året haft 31 lag på tävlingar både
regionalt, nationellt och internationellt.
Under 2019 är vi lite extra stolta över att vi blev svenska mästare i Truppgymnastik i mixklassen och
även 3:e bäst i Norden i samma klass.
Utbildning
Under uppstartsåret har vi satsat mycket på investeringar i utbildning. Totalt har vi investerat nästan
300tkr i ledarutbildning.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är viktig för att säkerställa verksamheten över tid. Föreningens första riktiga
verksamhetsår har satt en god grund för kommande år. Föreningen redovisar ett överskott för 2019
på 2 536 746 kronor. Under året har tillgångar till ett värde av 3 116 173 kronor överförts från de
båda tidigare föreningarna varav 2 503 914 kronor utgör intäkter för 2019. Resterande 612 258
kronor går mot eget kapital i balansräkningen som tillskjutna medel från medlemmarna då beloppet
huvudsakligen utgör gruppkassor. Överföring av tillgångar är en engångshändelse till följd av
sammanslagningen.
Vid ingången av året uppgick det sammanlagda värdet av gruppkassorna till 600 196 kronor. För att
skapa ytterligare möjligheter att genomföra aktiviteter har grupperna genomfört olika
försäljningsaktiviteter som genererat 1 015 645 kronor. Grupperna har genomfört gruppaktiviteter
samt gjort inköp till försäljningsaktiviteterna för 1 347 765 kronor. Kvar att disponera för kommande
år är gruppkassornas utgående värde på 268 076 kronor.
För att se vilka intäkter och kostnader som föreningsverksamheten har genererat så räknar vi bort
gåvorna från de båda tidigare föreningarna samt intäkter och kostnader hänfört till gruppkassorna.
Kvar blir det som är grunden i vår förening.
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Intäkterna uppgår till 6 599 649 kronor och de utgörs huvudsakligen av träningsavgifter, gåvor från
stat och kommun samt medlemsavgifter.
Kostnaderna uppgår till 6 237 068 kronor och de utgörs huvudsakligen av löner och arvoden till
anställd personal och ideella resurser. Andra stora kostnadsposter är hyror för träningshallar,
försäkringar, kostnader för att delta på samt arrangera tävlingar. Under året har föreningen haft
kostnader uppgående till ca 210 000 kronor för renovering av Strömsnäs till följd av en vattenläcka.
Försäkringen täcker viss del av kostnaden men beloppet som för tillfället är okänt kommer
föreningen till godo under 2020.
Sammantaget uppgår föreningsverksamhetens resultat för året 2019 till 364 952 kronor vilket bidrar
till möjligheten att skapa den förening som medlemmarna önskar sig.

SLUTORD
Vi i styrelsen känner oss stolta över att få representera Gymnastikföreningen Örebro och verkar för
en sund och välmående förening. Vi ser fram emot 2020 och ett fortsatt arbete för att stärka GF
Örebro inför framtidens utmaningar, ett år som ska präglas av glädje och gemenskap.
Styrelsen vill tacka alla ledare för ett helt fantastiskt arbete med våra barn, ungdomar och vuxna
medlemmar! Ni gör alla en verklig stor och värdefull insats och utan er har vi ingen verksamhet.
“Varje ideell timme är värdeskapande” - Tack!
Vi vill tacka Bingoalliansen, Örebro Kommun, SISU, Gymnastikförbundet mellansvenska för ett gott
samarbete under året
Örebro 2020-03-10
Gymnastikföreningen Örebro genom
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