
  
  
 
 
  

Pixbo Gymnastikförenings styrelse hälsar er välkomna till: 
 
 
 
 

ÅRSMÖTE 2016 
  
  
  
  
  
  

  



DAGORDNING   
 
Årsmöte för Pixbo Gymnastikförening 2016-11-24   
   
1) Mötets	öppnande			
2) Fråga	om	mötets	behöriga	utlysande			
3) Fastställande	av	dagordning			
4) Val	av				

(a) ordförande	att	leda	årsmötet			
(b) sekreterare	att	föra	årsmötets	protokoll			
(c) justerare	att	jämte	ordförande	justera	årsmötesprotokollet			

	
5) Styrelsens	årsberättelse			
	
6) Redogörelse	för	det	gångna	räkenskapsåret		
	
7) Revisionsberättelse	samt	fastställande	av	resultat	och	balansräkning			
	
8) Frågan	om	ansvarsfrihet	för	styrelsen			
	
9) Fastställande	av	verksamhetsplan	samt	budget	för	det	

kommande	verksamhetsåret		
	
10) Val	av		

(a) ordförande	för	en	tid	av	1	år			
(b) styrelseledamöter	för	en	tid	av	2	år	samt	1	år			
(c) styrelsesuppleanter	för	en	tid	av	1	år			
(d) revisor	samt	revisorssuppleant	för	en	tid	av	1	år			
(e) ledamöter	till	valberedningen	för	en	tid	av	1	år			
(f) ombud	till	SDF-möten			

	
11) Behandling	av	styrelsens	förslag	och	i	rätt	tid	inkomna	motioner			
	
12) Övriga	frågor			
	
13) Mötets	avslutande			
  



PIXBO GYMNASTIKFÖRENING    
   
Årsberättelse i november 2016   
 
Pixbo gymnastikförening är underordnad Svenska gymnastikförbundet och 
Riksidrottsförbundet.     
   
Styrelsen för Pixbo Gymnastikförening redogör här för verksamheten från 1/7 
2015 - 30/6 2016.   
 
 
Styrelsen har under perioden varit:   
   
Ordförande  Gunnar Edebrant   
   
Kassör  Justine Ragnarsson   
   
Vice Ordförande  Isabella Josefsson   
   
Ledamot  Josefin Holmgren   

Sofie Wändahl   
Ulrika Logren  
Robert Höglund  

   
Suppleant  Åsa Christenson  

Martina Börjesson  
   
Revisor  Emma Sjöholm  
Revisorssuppleant Louise Thorsson   
   
Valberedning Rickard Olausson  

Erika Eliasson  
Malin Larsson  

  



Medlemmar  
Föreningen har detta verksamhetsår haft 692 medlemmar. Medlemmar i Pixbo 
gymnastikförening är de som har betalt medlemsavgift under verksamhetsåret. I 
kön finns över 500 barn som väntar på en plats i föreningen.    
Våra medlemmar är uppdelade i grupper med barn under 7 år, grupper med 
ungdomar i åldern 7-25 år och vuxengrupper över 25 år.   
   
Ledare  
Vi har under året haft:   
• Ledare: 45  
• Assistenter: 45  
  
Styrelsemöten och ledarmöten  
Styrelsen har under perioden haft 7 ordinarie styrelsemöten samt ett antal 
planeringsmöten. Inför terminsstarten arrangerades en kick-off – denna gång 
besökte vi Fånarna på farmen, i Säve.  
I Februari VT16 samlades styrelsen på Arken hotell och konferens för att 
diskutera framtida förändringar i verksamheten, bland annat en ny modell för 
träningsavgifterna.  
Efter avslutad vårtermin bjöds samtliga ledare in till en traditionell kick-out - 
uppdelad på två tillfällen.   
  
Lokaler   
Vi har haft tillgång till gymnastiksal i Furuhällskolan, Högadalskolan, 
Fjällboskolan, Djupedalsskolan, Båtmansskolan, Pixbo Tennishall, 
Landvetterskolan, samt klubbstugan där vi har vårt kansli, förråd, styrelsemöten 
och andra ledarmöten.   
   
Tävlingar    
Pixbo GF har under verksamhetsåret deltagit i flera olika tävlingar där alla våra 
trupplag ställt upp i minst en tävling. Under hösten 2015 hade vi lag med på 
fyra olika tävlingar, Västklassen kval, Upphoppet, Grencupen och RC1.   
Under våren 2016 ställde föreningen upp i tre olika tävlingar; UGG, 
Truppcupen, RT pojkar och Västklassen Final.  
  
Läger  
Under verksamhetsåret har föreningen anordnat ett läger för föreningens äldre 
grupper. Två helger under hösten 2015 var gymnaster och ledare från två dessa 
grupper på läger på Lingvallen i Ängelholm. Detta var mycket uppskattat 
av både gymnaster och ledare. Vi har även likt tidigare haft sommargympa 
under en vecka på sommarlovet med totalt ca 50 gymnaster uppdelade på två 
pass.   
  



Ansökta och beviljade medel  
Föreningen har under året erhållit de bidrag vi normalt får från kommun, stat 
och idrottens bingo. Utöver dessa har inga andra bidrag erhållits.  
   
Inköp   
Vi har under året köpt in en ny trampett,  tjockmatta samt en ny kraschmatta till 
Djupedalshallen. Vi har även köpt in nya tävlingsdräkter till både våra tjej- och 
killgrupper.  
   
Utbildning  
Vi har under året fortsatt att utbilda våra ledare i både egen regi samt på 
utbildningar arrangerade av Svenska Gymnastikförbundet. I egen regi har en 
assistentkurs anordnats men tyvärr ingen baskurs trots stort behov. Våra ledare 
för äldre trupper har utbildat sig på olika steg inom både trampett-, tumbling- 
samt fristående-områden där vi ständigt arbetar för att ledarna ska ligga steget 
före gymnasterna. En stor del av ledarna visar fortsatt stort intresse för 
vidareutbildning vilket vi ser som mycket positivt. Domarbehovet i föreningen 
har varit och är fortfarande mycket stort, men på vägen mot att tillgodose detta 
har vi kommit en bit på vägen då ett flertal ledare i föreningen under året har 
gått den första delen av domarkursen.  
 
 
Uppföljning mål utifrån våra verksamhetsområden    
   
Barn och ungdomsgymnastik   
Under verksamhetsåret har vi fortsatt att arbetet för att bibehålla 
föräldraengagemanget i våra grupper i enhetlighet med ett av våra uppsatta mål. 
I princip alla våra barngrupper ha någon form av föräldrastöd på träningarna. 
Detta är en mycket positiv resurs och vår önskan är att fortsätta engagera 
föräldrar.   
    
Truppgymnastik   
Vår målsättning är att behålla våra äldre gymnaster. Detta har gjorts genom 
gemensamma aktiviteter för att öka gruppsammanhållningen så som åkt på 
läger, besökt externa gymnastikhallar, deltagande i rikstävlingar som ökar 
utmaningen och blir en källa för inspiration.   
  
Parkour    
Föreningens pojkgrupper använder parkour som ett komplement i träningen för 
att  bygga styrka och smidighet. Oftast kör grupperna någon eller några 
parkourövningar varje vecka samt har ett eller två träningstillfällen per termin 
där de kör ett helt parkourpass.                  
    



Motionsgymnastik   
Motionsgymnastiken har fortsatt i samma utsträckning som föregående termin 
med våran Gubbgympa.    
    
Ledarutveckling   
Alla ledare har erbjudits utbildning och föreningen har en hög utbildningsnivå. 
Utbildning ses som en grund för att ledarna ska känna sig trygga i sin ledarroll 
och kunna möta gymnasternas olika behov.    

    
Organisationsutveckling / Föreningsutveckling 

Föreningen har sen en tid tillbaka nått en nivå där vi inte enkelt längre kan växa. 
Antalet träningstider i Djupedalshallen, antalet utbildade ledare samt mängden 
administration som behövs för att driva en av Härrydas största ideella 
föreningar har nu nått något sorts tak. Detta innebär att föreningen bara startat 
tre nya barngrupper per årskull, en i Landvetter och två i Mölnlycke. Den 
största begräsningen bedöms inte vara på barngrupperna utan ledartillgång och 
halltider vid övergång till träning i Djupedalshallen. Bakgrunden till detta är att 
vi som breddförening inte vill behöva starta en utslagnings- eller urvalsprocess 
tidigare än nödvändigt. Bedömningen att detta på sikt ger oss en möjlighet att 
hantera denna verksamhet med det nuvarande bemanning samt halltillgång, 
även om det också innebär att vi kommer få svårt att beta av den ständigt 
växande kön av intresserade barn och ungdomar.  
 
För att uppmuntra de äldre gymnasterna har föreningen planer på att under 
hösten 2016 boka ett antal tider i Arena Älvhögsborg i Trollhättan. En hall som 
är fullt utrustad för de mer avancerade momenten inom truppgymnastik. Baserat 
på ett rullande schema kommer alla tävlingsgrupper beredas möjlighet att, under 
en eller två helger, specialträna här. 
 
Föreningens försök att driva en dedikerad grupp för nybörjare i de äldre 
åldersgrupperna har inte fungerat, mestadels beroende på bristen av ledare. 
Därför beslutar styrelsen att inte längre fortsätta med denna, i alla fall inte i 
nuvarande utformning, under kommande verksamhetsår. 
 
Arbetsgruppen för en egen hall har under året fortsatt sitt arbete genom att 
kontakta och bearbeta tjänstemän och politiker i Härryda kommun. Möten har 
genomförts med majoritetsrepresentanterna såväl som med oppositionen. 
Föreningen har också har fört en dialog med Sjövalla Frisksportsförenings 
trampolinverksamhet (SACRO) om ett framtida samarbete kring i en 
gymnastikanpassad hall. Resultatet av dessa diskussioner kommer att ligga till 
grund för ett nytt äskande från Fritidsförvaltningen rörande en 
gymnastikanpassad hall inför budgetåret 2017. 



 
Under ett antal år har föreningen budgeterat för ett negativt resultat. Detta beror 
till största delen på att de budgeterade träningsavgifterna inte motsvarar den 
faktiska kostnaden. Efter att styrelsen analyserat problemet har den beslutat 
förändra och höja avgifterna inför starten av det nya verksamhetsåret 2016-
2017. 

 

 

RESULTAT o BALANSRÄKNING samt revisionsberättelse  

 Se bifogad fil 

  



PIXBO GYMNASTIKFÖRENING  

Verksamhetsplan 2015/2016  

  

Verksamhetsidé  

• Erbjuda en varierad och anpassad gymnastik 
• För barn, ungdomar och vuxna erbjuda en intressant fritidsverksamhet 

som är stimulerande och utvecklande  

  

Värdegrund  

• Alla ska få vara med, en breddverksamhet 
• Gemenskap  
• Glädje  
• Respekt  
• Hälsa  
• Demokrati  

  

Verksamhetsområden  

• Barn- och ungdomsgymnastik  
• Truppgymnastik  
• Motionsgymnastik  
• Ledarutveckling  
• Föreningsutveckling  

 

 

Barn- och ungdomsgymnastik  

Mål  

1. Barn- och ungdomsgymnastik ska vara en breddverksamhet där alla ska 
kunna delta och utvecklas  

2. Övningarna i grupperna ska vara individ- och åldersanpassade  

3. Det ska alltid finnas en ledare/assistent med gymnastikbakgrund i varje grupp  

4. Vi ska ha en aktiv förälder (ledare/assistentförälder) i 4-6 årsgrupperna  

  



Åtgärder  

4.1 Styrelse och ledare ska kontinuerligt arbeta och uppmuntra för att rekrytera 
ledare bland föräldrarna i varje grupp   

 

 

Truppgymnastik  

Mål  

1. Att behålla de gymnasterna i truppgymnastiken   

2. Att erbjuda material/redskap till grupperna för att kunna utvecklas både på 
träning och tävling  

3. En ledare i varje trupp ska ha Steg 1-utbildning och föreningen ska i tidigt 
skede erbjuda Steg 2  

4. Att erbjuda samtliga gymnaster möjligheter att medverka på tävlingar, läger 
och andra aktiviteter utanför ordinarie träning. 

5. Att utveckla friståendeträningen 

6. Fortsätta med parkour-inslag i träningen för att motivera gymnaster med 
intresse för detta  

 

Åtgärder  

1.1 Erbjuda ett varierat träningsutbud   

1.2 Samverka mellan grupperna  

1.3 Uppmuntra till sociala aktiviteter utanför gymnastikhallen  

1.4 Anpassa grupper efter underlag, exempelvis mixgrupp  

1.5 För att underlätta introduktion av nya gymnaster skapar vi större grupper, 
för att säkra ledartillgången och att maximera utnyttjandet av redskap. 

 

2.1 Kommunicera kontinuerligt behovet av material  

2.2 Vara lyhörda för ledarnas önskemål  

2.3 Vara uppdaterad om vad som finns på marknaden  

 

3.1 Ge ut information kring utbildningstillfällen samt bekosta utbildningarna  



  

4.1 Ta hänsyn till tävlingsregler t ex. åldersindelning vid sammansättning av 
grupper  

4.2 Föreningen bekostar tävlingsavgift samt sponsrar rese- och logikostnader  

 

5.1 Erbjuda fler ledare friståendeutbildningar  

5.2 Arbeta för att ha en friståendetränare i de äldre grupperna 

 

6.1 Erbjuda parkourutbildning till intresserade ledare 

 

 

 Motionsgymnastik  

Mål  

Att bedriva motionsgymnastiken i nuvarande omfattning  

 

 

Ledarutveckling  

Mål  

1. Alla ledare ska vara utbildade och trygga i sin ledarroll och kunna möta 
gymnasternas behov   

2. Uppskatta och uppmuntra ledarna   

3. Att utöka utbytet mellan ledarna  

4. Bibehålla ledarträffarna  

 

Åtgärder  

1.1 Alla huvudledare ska ha baskurs eller likvärdig utbildning som grund och 
erbjudas fortbildning  

1.2 Skapa ett tydligt ledarmaterial med värdegrund, bemötande och 
föreningskunskap  

1.3 Förankra ledarmaterialet till alla ledare i föreningen  



 

2.1 Avtacka ledarna efter varje år  

2.2 Alla ledare får en t-shirt 

 

3.1 Uppmuntra att träffas under verksamhetsåret  

3.2 Alltid erbjuda en lokal för ledarträff samt utbildningsmaterial  

 

4.1 Ha en större aktivitet inför höstterminen  

 

 

Föreningsutveckling   

Mål  

1. Implementera den nya verksamhetsplanen  

2. Förbättra kommunikationen och öka delaktigheten i föreningen  

3. Vi vill på sikt få tillgång till en hall som är anpassad för vår verksamhet 

 

Åtgärder  

1.1 Kommunicera ut verksamhetsplanen så den blir tillgänglig för ledare, 
föräldrar och aktiva   

2.1 Skapa ansvars-/arbetsgrupper för specifika områden  

2.2 Utveckla och skapa en levande hemsida  

2.3 Uppmuntra ledarna till att tydligt informera föräldrarna om vad som händer 
under terminen, till exempel genom utskick och föräldramöten 

3. Ha en kontinuerlig dialog med kommunen kring lokal, förråd och material  

3.1 Jobba aktivt mot politikerna för att synliggöra föreningens behov.  

 

 

Styrelsen 

Styrelsens uppgifter är att utreda och lägga fram förslag för årsmötet. Styrelsen 
ska under perioderna mellan årsmötena svara för det löpande arbetet. Styrelsen 



kan utse arbetsgrupper för att underlätta det löpande arbetet, dessa kan bestå av 
styrelsemedlemmar och/eller andra medlemmar i föreningen. Fokus i 
arbetsgrupperna ska ligga på målen som ställs upp i verksamhetsplanen. 
Styrelsen ska leda föreningsverksamhet i enlighet med stadgarnas bestämmelser 
och uppdragna riktlinjer.  

 

Revisor   

Revisorn ska årligen granska styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet 
och ekonomi. Särskilt ska kontrolleras att inga oegentligheter förekommer eller 
att pengar används till verksamhet som inte har stöd i stadgar och 
verksamhetsplan.  

 

Valberedning  

Valberedningen har att inför årsmötet föreslå personer till styrelsen. Detta 
arbete fortgår under hela året och det ingår i valberedningens arbetsuppgifter att 
informera sig om situationen i styrelsen samt att personligen tillfråga samtliga 
tilltänkta personer till aktuella poster. 

 

Ledare  

Ledarna ska känna sig trygga i sin ledarroll och kunna möta gymnasterna 
behov. De ska på ett positivt sätt förmedla gymnastik som en inspirerande och 
utvecklande fritidssysselsättning. 

Pixbo Gymnastikförening har engagerade och utbildade ledare. Föreningen 
satsar i hög grad på utbildning. Det är viktigt att ta vara på de resurser som finns 
inom föreningen, varför föreningen satsar på internutbildning. Målet är att ha 
fortsatt positivt klimat i föreningen där ledare och gymnaster trivs vilket ger god 
stämning i grupperna. Det är viktigt att fånga upp ledarnas önskemål och 
synpunkter. Detta kommer att göras genom regelbundna ledarmöten. Genom 
ledaraktiviteter och gemensamma trevligheter kommer vi att visa våra ledare 
vår uppskattning för det fantastiska arbete de bedriver. 

 

Vi har ett bra ledarunderlag i föreningen, men föreningen växer och behovet av 
fler ledare ökar. Vi har många duktiga och engagerade gymnaster som önskar 
utbilda sig till ledare vilket är positivt. Vi eftersträvar en balans av yngre och 
äldre ledare. Antalet äldre ledare och manliga ledare har ökat i föreningen men 
fortsatt aktivt arbete krävs för rekrytering av fler ledare inom denna målgrupp.   



 

Barn/ungdomsgymnastik  

Alla ska ha möjlighet att delta. Vi fortsätter att arbeta på en bred profil där vi 
använder oss av flera olika träningslokaler runt om i Härryda kommun för att 
vara lättillgängliga för våra medlemmar.  

 

Truppgymnastik 

Vår truppgymnastik bedrivs framförallt i Djupedalskolan, Mölnlycke. Vi har 
fått fler äldre grupper i föreningen och fler grupper som önskar tävla i 
truppgymnastik. Ett viktigt led i utvecklingen av truppgymnastiken är att ha 
anpassade redskap. Under de senaste åren har vi köpt in flera redskap för att 
kunna utveckla träningen. Vi önskar att fortsätta utöka träningsredskapen för att 
bredda och variera träningsutbudet.   

 

Truppgymnastiken ska fortsätta vara baserad på intresse, färdighet och 
kamratskap. Även fortsättningsvis ska alla ges möjlighet att delta och fokus 
ligga på omhändertagande av nya gymnaster.  

 

Samtliga grupper ges möjlighet och uppmuntras att delta i tävlingar och 
uppvisningar.  

 

Parkour  

Parkour bedrivs som kompletterande moment på träning för de 
truppgymnastgrupper där det finns intresse från både ledare och gymnaster. För 
att utveckla Parkourdelen i verksamheten krävs det utbildade och engagerade 
ledare. Vi önskar utbilda fler ledare inom parkour för att kunna bredda och 
variera träningsutbudet. 

 

Familjegymnastik  

Vår familjegymnastik är en populär verksamhet. Vårt mål är att utöka denna 
verksamhet med fler grupper både i Landvetter och Mölnlycke. 
Familjegymnastiken vänder sig till barn från två år och deras föräldrar.   

 

  



Motionsgymnastik  

Pixbo gymnastikförening fortsätter att bedriva motionsgymnastik i liten 
omfattning.  

 

Föräldrar  

Gymnasternas föräldrar är en stor grupp för föreningen och det är viktigt att på 
olika sätt engagera dessa. Föreningen önskar ta vara på engagemanget från de 
föräldrar som vill bli delaktiga i föreningens verksamhet. Detta område kan 
utvecklas, hur tar vi vara på föräldrarnas engagemang på bästa sätt? Vi kommer 
fortsätta försöka engagera de föräldrar som har barn i våra barngrupper eller 
som står i kö, och önskar delta som ledare/assistentledare.    

  

Tävlingar/Uppvisningar   

Under kommande verksamhetsår kommer vi att ha vår årliga uppvisning i 
Mölnlycke, Wallenstamshallen. Alla grupper förväntas delta på uppvisningen.   

Samtliga lag/grupper över 8 år erbjuds möjligheten att delta i tävlingar. 
Ambitionen är att Pixbo gymnastik har lag representerade i UGG, RT, 
Västtruppen och Tranan cup. Vi ser också positivt på att de äldre grupperna 
deltar i tävlingar på riksnivå inom RT- och RM/RC-stegarna.  

 

Läger  

Läger är positivt för sammanhållningen i föreningen och för gymnasternas 
engagemang och utveckling. Vi arbetar kontinuerligt att erbjuda våra gymnaster 
olika former av läger.   

 

Försäkring/Licenser  

Pixbo gymnastikförenings gymnaster är försäkrade genom Pensum. En årlig 
översyn görs över behovet av försäkringar inom föreningen, detta i samband 
med ny försäkringsperiod så att fullgott försäkringsskydd finns.  

 

Marknadsföring   

Annonsering av föreningens verksamhet utvecklas vidare.   

 



Utbildning  

Pixbo Gymnastikförening vill ha engagerade och utbildade ledare på grund av 
att vi tror att det är viktigt att som ledare känna att man utvecklas. Vi vill att 
kunskap och information kring utbildningar skall finnas tillgängligt för alla och 
att de som har intresse av att utbilda sig får möjlighet att göra detta. Vi arbetar 
aktivt med att ligga steget före och erbjuda utbildningar till ledare som vi ser 
snart kommer att behöva en ny kunskapsnivå i sitt ledarskap. 

Vi arbetar också för att arrangera fler utbildningar i föreningsregi. Några av 
fördelarna vi ser med detta är att föreningskänslan stärks, band knyts mellan 
ledare och de föreningsrepresentanter som håller i utbildningarna lär känna 
deltagarna.  

Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att rekrytera fler domare till 
föreningen och erbjuda dem adekvat utbildning genom gymnastikförbundet.  

 

Samarbete/utveckling   

Styrelsen har utökat samarbetet med SISU idrottsutbildarna, Västsvenska 
idrottsförbundet. Kontaktperson är Kristine Josephsson. Pixbo GF arbetar med 
lärgrupper.  

 


