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Huskvarna Gymnastikförenings styrelse avger härmed följande årsberättelse och där tillhörande 

bokslut för det 79:e verksamhetsåret.  

  

Styrelsen 2020 

Namn      Roll, vald till årsmöte år 

Sanna Lindgren     Ordförande 2021 

Anette Lilja      Kassör 2021 

Camilla Johansson  Ordinarie ledamot 2022   

Ann-Sofie Norén   Ordinarie ledamot 2022 

Lars Öholm   Ordinarie ledamot 2022 

Celina Burman  Ordinarie ledamot 2021 

Emma Axelsson  Ordinarie ledamot 2021 

Ewa Renström   Ordinarie ledamot 2021 

Linda Baccstig   Ordinarie ledamot 2022 

Melina Magnusson  Ordinarie ledamot 2021 

Tilda Cronqvist  Ordinarie ledamot 2021 

 

Medlemsantal och lokaler  

Antalet medlemmar i föreningen var i slutet av år 2020 var 355 st gymnaster, 48st ledare och 

22st hjälpledare. 

 

Styrelsen bestod av 11st medlemmar. 

 

Verksamheten har bedrivits i Huskvarna Trupphall, Gamla idrottshuset i Huskvarna samt 

Talavidskolan i Jönköping. Klubblokalen har som tidigare använts till kansli, styrelsemöten och 

ledarträffar.  

 

Ekonomi  

Föreningens ekonomi redovisas i särskild bilaga.  

  

Hemsida  

Föreningens hemsida är www.huskvarnagf.se  

 

Officiell Facebook sida är 

https://www.facebook.com/search/posts/?q=huskvarna%20gymnastikf%C3%B6rening   

 

Verksamhet  

Verksamheten har bestått av barn- och truppgymnastik från 4 år upp till +20 år.  

 

Truppgymnastiken har bedrivits i grupper på olika nivåer som utgått från Svenska 

Gymnastikförbundets ”pusselbild” – Basgrupp, Blå grupp (Träning), Blåröd grupp 

(Tävlingsförberedande), Orangeröd (Träning och tävling), Röd grupp (Tävling) och Ljuslila 

grupp (Tävlingsgrupp med fokus på tävling). 

 

VT20 aktiva grupper:      HT20 aktiva grupper  

5 st barngrupp     5 st barngrupper  

4 st basgrupper     2 st basgrupper  
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1 st blå grupper    

4 st blåröda grupper   4 st blåröda grupper 

1 st orangeröda grupper  1 st orangeröda grupper  

1 st röda grupper  1 st röda grupper  

2 st ljuslila grupper  2 st ljuslila grupper  

Totalt : 18 st grupper     Totalt : 15 st grupper  

 

Uppvisningar  

Vi har under 2020 inte kunnat arrangera någon uppvisning på grund av corona-pandemin.  

 

Tävlingar  

Föreningen har under året endast kunnat medverka vid en tävling. Flera lag har varit anmälda 

men tävlingarna har ställts in och inte kunnat genomföras på grund av corona-pandemin.  

 

Utbildning  

Under året har vi utbildat och vidareutbildat väldigt många bland våra ledare inom alla nivåer. 

De som har verksamhet i trupphallen kräver högre utbildning vilket har ökat kompetensen inom 

föreningen då många fler av våra ledare har högre utbildning än tidigare.  

 

Vi har varit kursvärdar för olika utbildningar:  

VT20    HT20  

   Inspirationsdag med Stefan Gustavsson   

   Baskurs  

 

Övrigt  

Under året har vi kommit en bit på vägen i vår nya önskade struktur i att jobba i kommitéer, alla 

har ännu inte kommit igång vilket mycket beror på corona-pandemin.  

 

Avstämning mot Verksamhetsplanen för 2020 

I verksamhetsplanen för 2020 hade vi ett antal prioriterade frågor:  

 

- Hallen och ny träningsstruktur – under året har vi gjort vissa förändringar bland grupperna, 

främst i trupphallen, då vi stött på saker som gjort att förändringar varit nödvändigt både 

gruppmässigt och schemamässigt.  

- Ledare – vi har lyckats bra med att höja kompetensen bland våra ledare trots inställd 

utbildningar på grund av pandemin och det kommer vi fortsätta arbeta med.  

- Styrelse och kommitéer – ny vision för styrelse och kommitéer är i rullning, majoriteten av 

tänkta kommitéer är uppstartade och några ligger vilande mycket på grund av pandemin.   

- Medlemmar och kön – kön har varit fortsatt lång och under året har vi tagit beslut om att 

frångå vårt kösystem när vi under hösten bytt till ”sportadmin kansli service” vilket gör att man 

bokar sig på befintliga platser föreningen har. Detta sker på två olika sätt beroende på nivå och 

tillgång till plats och gäller från och med VT21  

- Arrangemang – vi har tyvärr inte kunnat varken delta eller arrangera varken uppvisningar eller 

tävlingar under året på grund av pandemin.  

- Tävlingar – Föreningen har numera fler domare med steg 2 vilket gör att vi hade kunnat delta 

med fler lag än tidigare om allaarrangemang hade kunnat genomföras. 

- Profil – vi har fortsatt jobba med att se över utbud av profilkläder. 

- Vision och Mål – arbetet fortlöper 



- Investeringar – arbetet fortlöper  

 

 

 

2020 blev ett år utöver det vanliga med många omställningar och kreativa lösningar för att 

kunna hålla igång verksamheten i största möjliga mån vilket åtminstone träningsmässigt gått 

bra. Vi ser ljust på framtiden för vår verksamhet och för det nya verksamhetsåret. 

  

Stort tack till alla som har hjälpt till i föreningen under 2020 – alla bidrag räknas och behövs.  

  

  

…………………………………………  

Sanna Lindgren (ordförande)    


