
Årsmöte 

 

VEKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 ELDSBERGA GYMNASTIKFÖRENING 

 

Ordinarie ledamöter: 

Annika Svensson Ordförande 

Martina Johansson Ekonomiansvarig 

Cathrin Tjörnebrant Sekreterare 

 

Övriga ordinarie styrelseledamöter: 

Helén Gudmundsson 

Lena Nilsson 

Susanne Larsson 

En ledarrepresetant 

 

Styrelsen  har under året hållit 7 stycken protokollförda sammanträden. 

Vid årets början anordnades en föreningsdag för ledare och styrelse på Skansen i Båstad. Där 
hade vi grupparbete om hur föreningen skall behålla och utöka antalet medlemmar.  Vi 
diskuterade även närvaroregistrering, utbildningar, samarbete med Team Sportia, medlemskort 
och värdinnor. Dagen var givande och mycket uppskattad av alla deltagarna. Vi väljer detta 
istället för en blomma eller liknande gåva vid terminsslut och till funktionärerna i föreningen. 
Detta ger mycket tillbaks både i form av idéer och ”Vi-känsla”. 

På årsmötet hade vi en föreläsning om rörelseglädje av vår ledare Tim Fredman som  var 
mycket uppskattad. Vi träffades på Ebbas café på Böslid och lottade ut vinster bland de som 
hade betalat sin avgift före årsskiftet. På årsmötet fick vi en ny kassör, Martina Johansson och 
förra kassören Birgit Svensson avtackades med ett presentkort på växter. Under året fick vi 
även en ny utbildningsansvarig Camilla Larsson som tog över från Christina Lindsmyr. 

Under året har vi haft pass inomhus i Eldsbergahallen och utomhus i Eldsberga och 
Gullbranna.. Där vi haft två pass samtidigt. Många pass i Eldsbergahallen är att vi har träning 
för barn i ena halvan av hallen och vuxna i den andra halvan. Detta har gjort att många med 
mindre barn har möjlighet att komma och träna. 

Vi har under året haft diskussioner med kommunen om planeringen och driftsättning av 
parkourparken vid Eldsbergahallen. Arbetet har resulterat i ett arrendeavtal med kommunen 
som också har anlagt konstgräs. Vi har även ansökt om bidrag till hinder och redskap till 
parken. Vi har tidigare via Idrottslyftet fått 50.000 kr i bidrag och i december 2016 fick vi 
ytterligare 50.000 kr från Hallands Idrottsförbund. Under hösten kom kuber och ställning på 
plats. Vi ska fortsätta att arbeta med utveckling av parkourparken under 2017. 



Vi har även startat ett samarbete med andra Gymmix föreningar, Gymmix Pulsen, Kvibille GF, 
Söndrums GF. Vi har haft en gemensam annons inför uppstarten höstterminen 2016. vi har 
också  anordnat en gemensam föreläsning om smärta på Furulundskolan vilken var välbesökt.  

Vi har under året färdig ställt våra arbetsbeskrivningar till de olika funktionerna inom 
föreningen. Dessa har vi lagt ut i föreningens skåp i Eldsbergahallen så att våra ledare och 
styrelse kan läsa igenom dem. 

Ledarna har haft 2 stycken ledarmöten. 

Även i år bidrog föreningen till Hjärndagarna 23-24 juli genom att sälja lotter och delta med två 
lag i Hjärnloppet (stafett 4x2 km).   

Föreningen har köpt in två stycken materialskåp som är på plats i Eldsbergahallen för att ha 
mer låsbara förvaringsmöjlighet. 

I augusti delade vi ut 2500 flyers inför höststarten i Eldsberga med omnejd, Trönninge, 
Tönnersjö, Gullbranna och Laxvik/Påarp. Vi har även satt upp affischer i Tönnersa, Genevad 
och Fyllinge. 

För att få fler medlemmar delade vi ut Gästbiljetter till de som som vill komma och prova på 
att gympa i föreningen. På biljetterna skulle man ange hur man fått biljetten samt vilket pass 
man provade på. Detta var lyckat och något som vi kommer att fortsatta med. 

Under 2016 har styrelsen arbetat för att vi ska kunna starta upp två stycken nya pass inför 
terminsstarten våren 2017. Sittgympa och Box-pass. 

Medlemsavgiften för 2017 höjdes från 50 kr till 100 kr. Träningsavgiften förblev den 
samma,vilket är 700 kr för ett helår för vuxen, alternativt 400 kr för ett halvår. 150 
kr/termin för barn. 

All information om de olika passen och vilka våra ledare är finns presenterade på vår hemsida. 

Vid terminsstarterna har alla fått möjlighet att prova på våra pass och träna gratis under dessa 
veckor. 

Under 2016 har föreningen som tidigare erbjudit såväl sommar- som julgympa. Detta har varit 
uppskattade aktiviteter som bedrivits på Gullbrannagården (sommargympa), i naturreservatet i 
Gullbranna (löpträning) och i Eldsbergahallen (julgympa). 

Höstterminen avslutades med glögg och pepparkakor. 

Medlemsutvecklingen har varit mycket bra och vid årets slut var vi totalt 607 medlemmar, 
varav 303 barn. 

Från Idrottslyftet har vi fått 10.000 kr i bidrag för att utbilda våra barn- och ungdomsledare. 
Dessutom hat vi fått 31.000 kr för inköp av material för att starta upp mer styrketräning med 
äldre ungdomar. 

Under våren 2016 erbjöd vi liksom hösten 2015 hämtning av barn från fritids i Eldsberga och 
Trönninge till parkourpassen. Men våren 2016 lyckades vi få en tid i Trönningehallen och då 
löste barnen själva tillsammans med fritids förflyttningen. 

Vi ska fortsätta att förmedla rörelseglädje till hela bygden, stora som små, gamla som unga! 



 

Halmstad 2017 

 

 

__________________________________ ___________________________ 

Cathrin Tjörnebrant   Annika Svensson 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

_______________________________   

Martina Johansson 

Ekonomiansvarig 

 

Övriga ordinarie ledamöter 

 

 

_______________________________  ____________________________ 

Helén Gudmundsson   Susanne Larsson 

 

 

______________________________  ____________________________ 

Lena Nilsson    Anita Nilsson 

 


