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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022 

Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande  Camilla Nilsson (t o m årsmötet 2024) 
Sekreterare  Cecilia Pettersson (t o m årsmötet 2023) 
Kassör    Tanja Linck (t o m årsmötet 2023) 
Ledamot   Karin Bjering (t o m årsmötet 2023) 
Ledamot   Rolf Johansson (t o m årsmötet 2023) 
Ledamot    Pirjo Kaikkonen (t o m årsmötet 2023) 
 
Revisor   Lars Christensson och Kerstin Hjort 
Revisorssuppleant  Lennart Pettersson 
 
Valberedning  Marie Borg (sammankallande) 
   Lisa Fridlund 
   Paulina Lindborg 
 
Representant i LISA Tanja Linck 
 
Styrelsen har under 2022 haft 12 protokollförda möten inkl årsmöte och extra årsmöte. 
Årsmötet ägde rum den 15 februari och extra årsmöte den 18 oktober i klubbstugan på Örevångs ip. 
 
Antal medlemmar är totalt 396 st (302 st) fördelat enligt tabell: 
  

2022 
(2021) 

0-6 år 7-12 år 13-20 
år 

21-40 år 41 år + Summa 

Man 69  (55) 45  (10) 1  (0) 2  (1) 18  (21) 125 (87) 
Kvinna 55  (46) 81  (37) 10  (4) 25  (29) 101  (99) 271  (215) 

 
Gymnastik och motion 
Vi har haft barn- och ungdomsverksamhet i form av: 

- Bamsegympa för 3–4 åringar och 5–6 åringar. P g a det stora intresset startade vi ytterligare 
en grupp under höstterminen för de yngsta. 

- Innebandy för 5–6 åringar. 
- Redskapsgymnastik med matta, plint och trampett för 5 åringar och uppåt. Även här finns 

ett stort intresse varför en ny grupp startades i grundläggande redskapsgymnastik. 
- Familjegympa för barn 2–5 år med föräldrar. 

Vi har haft motion i form av: 
- Mix 2-Special (utomhus), Mix 3-Intervall, Pilates, Pilates spirals, Cirkelträning och 

seniorgymnastik (inomhus). Under hösten startades en ny grupp i motionsgymnastik. 
- Motionsfotboll samt Mamma-Barn gympa inomhus.  
- Sommarträning i form av cirkelträning i klubblokalen. 
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Verksamheten har bedrivits i skolans gymnastiksal, Glumslövs idrottshall och i eller utanför 
föreningens klubblokal. Truppgymnastiken tränar 1 gång/vecka på PULS arena i Landskrona. 
 
Vi hade två ledarträffar under året, den 3 maj på Erikstorps Kungsgård och den 5 dec på Hotell 
Öresund. 
 
Ledare har deltagit i Gymnastikförbundets kurser på Lingvallen, Ängelholm. 
Styrelsen deltog i en kurs i Föreningskunskap anordnad av RF-SISU Skåne på Backagården i Höör. 
 
Truppgymnasterna hade en mycket välbesökt och uppskattad uppvisning på GFF:s julmarknad. 
 
Tillsammans med GFF har vi deltagit i Grodans barnloppis genom att sälja fika till de köande. 
 
Klubblokalen 
 
Under säsongen har vi haft fasta motionspass i klubblokalen varje vecka samt egna föreningsmöten. 
Uthyrning har skett till bostadsrättsföreningar, samfälligheter, företag samt privatpersoner. 
Vi har bytt ut ytterdörren, eftersom den gamla var i mycket dåligt skick. 
 
Övrigt 
 

Under året sponsrade Landskrona-Glumslövs Rotaryklubb oss med en voltkudde, och RF-SISU Skåne 
hjälpte till att finansiera en ny airtack med vagn.                                                                                            
Vi har upprättat en ny hemsida. 

 

Cecilia Pettersson     Camilla Nilsson 

 

_______________________________                                   ___________________________________ 

Sekreterare     Ordförande 
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2023 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta: 

- Att fortsätta med satsning på barn- och ungdomsidrott. 
- Att bibehålla och öka aktiviteterna i klubblokalen. 
- Att fortsätta vara en certifierad GYMMIX förening, dvs. en kvalitetsstämpel på vår 

verksamhet. 
- Att fortsätta vara en licensierad Bamsegympaförening. 
- Att fortsätta vara en godkänd FAR förening, med förutsättning att vi har utbildade ledare. 
- Att aktivt verka för att stötta, uppmuntra och behålla våra ledare. 
- Att aktivt verka för ett ökat medlemsantal. 
- Att aktivt verka för att utöka träningsutbudet 
- Att delta i aktiviteter som vi bjuds in till i Glumslöv. 

 
 
 
 
 
Cecilia Pettersson    Camilla Nilsson 
 
____________________   _________________________ 
Sekreterare    Ordförande 
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