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Styrelsen har under året haft 7 stycken protokollförda styrelsemöten och dessutom satt ihop en
messengergrupp för att förenkla kommunikationen mellan mötena.

Våra ledare och funktionärer är hjärtat i föreningen!
Vi startade upp året med att träffas en kväll för att äta middag, lära känna varandra och dessutom
planera det kommande året. Vi sågs hemma hos Annika och avnjöt paj och annat gott från Ebbas
café och catering. Detta är en tradition som vi har haft sedan 2012 när vi för första gången
genomförde en utvecklingsdag på Tylöhus i samarbete med gymnastikförbundet och SISU
idrottsutbildarna. Under åren som följt har vi varit på Tylöhus, Skansen i Båstad, Prison Island på
Slottsmöllan och lärt känna varandra, utvecklat föreningen, haft HLR-utbildning och mycket mer.
Dessa dagar har gett alla funktionärer i föreningen otroligt mycket, vi har lärt känna varandra, getts
tid att diskutera förändringar, fortbildat oss och haft mycket roligt!

Årsmöte
Mötet hölls på Gullbrannagården och vi avtackade bland annat Cathrin som varit sekreterare i åtta
år. Innan mötet arbetade vi med SISU om värdegrund och bemötande. Vi fortsatte även efter
årsmötet med föredrag av SISU om hur vi kan få föreningen ännu bättre.
Att hålla föredrag i samband med årsmötet var något vi började med 2015 när vi blev ”Årets
Eldsjälsförening” i Halmstad. Då ville vi fira tillsammans med alla våra medlemmar och tänkte att
ett föredrag kanske lockade extra besökare. Det var mycket lyckat och vi har därför fortsatt med
detta åren efter.

Gymnastik
Liksom tidigare år har vi haft alla våra inomhuspass i Eldsbergahallen, och under sommaren hade vi
utepass på Gullbrannagården och Gullbrannastranden.
Vi körde igång både vårterminen och höstterminen med en gratis ”Prova-på-vecka!” för alla
vuxenpass. Vi försöker förnya och förbättra oss varje termin och ett lyft var att vi redan i januari
kunde få igång söndagsträningen igen i och med att vi fick en ny ledare i Sara. Dessutom köpte vi in
powerbands för att köra mer styrka på medelpassen. Vår nya barnträningsform Cheerdance blev ett

utmärkt komplement till parkour för att få de över 7 år att vara aktiva i föreningen. Detta
mjukstartades 2018 men från 2019 är det en av våra ordinarie verksamheter. Hösten 2018
färdigställde vi vårt utgym/parkourplats och under 2019 smög verksamheten där igång så sakteliga.
Planen är att under 2020 få upp mer tips på övningar och lite nya grep för att underlätta träningen.
Sedan 2017 har föreningen tappat några deltagare varje termin. Glädjen över nya hallen, nya ledare
och nya pass hade falnat och utvecklingsarbetet hade stagnerat. Men 2018 fick vi en ny
valberedning, arbetet kom igång igen och under våren 2019 funderade vi ut nya strategier, förslag
på nya pass, ledare och fick in ny energi till styrelse, ledare och medlemmar.
Inför höstterminen 2019 gjorde vi en rejäl satsning, med mycket fokus på styrka och variation. Vi
hade rekryterat flera nya ledare, Tom för cirkelfys, Ida och Maria för EFIT och Johanna för core. Vi
satsade på filmsekvenser för att göra reklam för passen och det gav resultat, vi ökade med mer än
100 medlemmar under hösten och avslutade året med en nettoökning på 96 medlemmar och var
nästan ikapp 2015 års siffror igen när vi totalt slutade på 478 medlemmar!
Av detta tar sig ordförande friheten att dra slutsatsen att:
”Utan ett engagemang från styrelse till ledare till medlemmar så går det fort att tappa medlemmar,
Men det går minst lika fort att få tillbaka dem när man bubblar idéer, vågar testa och är lyhörd!
Det är därför det behövs fungerande strukturer på alla plan och det har vi verkligen i Eldsberga
gymnastikförening!”
En extra eloge till våra fantastiska barnledare, som planerar och håller i stora grupper av barn.
Dessutom ser de själva till att rekrytera in nya ledare efterhand som de får jobb eller börjar studera
på annan ort. Barnen utgör nästan halva vår medlemsgrupp och möjligheten för vuxna att träna
samtidigt som barn tror vi är en viktig del i vår framgång!
Vi avslutade året med maratongympa på Halmstad Arena tillsammans med de andra
Gymmixföreningarna i Halmstad. Det var tredje året detta genomfördes men eventuellt sista gången
vi var med då intresset från ledare och gymnaster i föreningen varit en smula svalt.

Ekonomi
Föreningen har en god ekonomi med ca 200 000 kr på banken och vi har i flera år haft som mål att
inte öka den summan. Under vårterminen såg det ut som om kapitalet på banken skulle minska
rejält då antalet medlemmar och därmed intäkterna blev ganska mycket mindre än budgeterat men
tack vare nya pass och marknadsföring inför höstterminen så hämtade vi upp medlemsantalet och
därmed intäkterna. Vi valde trots den lite svagare våren att satsa på nytt material såsom powerbands,
fler pass och i vissa fall dubbla ledare. Våra cheerdancetjejer hade önskemål om ett luftgolv, vi
skickade in en ansökan till Sparbanksstiftelsen och fick ett bidrag på 23 500 kr!!!!
Till barnverksamheten har vi fått LOK-stöd från Riksidrottsförbundet samt aktivitetsstöd och
utbildningsbidrag från kommunen.
Totalt slutade året med att vi gick lite back, men inte alls så mycket som vi befarade i slutet av
vårterminen.

Information
Information om passen och ledarna finns på vår hemsida. Uppdatering av hemsidan har gjorts för att
den ska fungera så bra som möjligt.

I augusti delade vi ut flyers, inför höststarten i Eldsberga med omnejd, Trönninge, Tönnersjö,
Gullbranna, Laxvik, Påarp och nytt för i år, Fyllinge, Genevad och Veinge. Vi har även satt upp
affischer i Eldsberga, Tönnersa, Genevad och Fyllinge. Vi gjorde en uppföljning för att se om det
gav något att öka utdelningsområdet men tyvärr gav det nog inte tillräckligt i förhållande till
insatsen.
Däremot gav filmerna och det extra fokuset på att marknadsföra via Facebook nog resultat och är
något som vi definitivt ska jobba vidare med.

Tack till alla
Under året har vi haft inte mindre än 30 aktiva ledare i föreningen, ett tiotal värdinnor, sex
styrelseledamöter och en valberedning på fyra personer. Sammanlagt ungefär 50 personer som
arbetar i föreningen och driver utvecklingen framåt. Stort tack till er alla! Nu ser vi fram emot 2020!
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