
         
 

 

Gemini Gymnastics 

Verksamhetsberättelse 2017 
 
Inledning 

2017 

Gemini Gymnastics är fortsatt en populär truppgymnastikförening i Umeå. 

Föreningens medlemsantal är stabilt och vi har en lång kö av barn som skulle vilja bli 

en del av vår förening. Våra ledare gör alla ett fantastiskt arbete och vi kan glädjas åt 

att vi under 2017 sett en mycket positiv utveckling av våra gymnasters färdigheter. 

Våra duktiga ledare har en stor betydelse för deras utveckling men vi ser också att 

möjligheten att få träna i Gymnastikens hus skapat helt nya förutsättningar till 

utveckling. En rad fina tävlingsresultat ser vi som resultat av detta.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Styrelse  

Ordförande   AnnaCarin Pehrsson 

Vice Ordförande   Lena Sundström 

Kassör   Nils-Jame Bickham  

Sekreterare   Ann Nordin  

Ledamot   Martin Rölin 

Ledamot   Linda Fransson 

Ledamot   Mia Holmner 

Suppleant    Anna Greus 

Revisor   Ingrid Lundell 

 

Valberedning, ordf.   Marlene Bickham  

Valberedning   Lovisa Johansson 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har sammanträtt vid 4 tillfällen under 2017. Den 29 Mars hölls årsmöte. 

I styrelsens arbete under 2017 har praktiska göromål handlagts såsom att se till att 

lokalbokningar sköts, planering av tävlingsresor samt följa upp att 

närvarorapportering fungerar. Styrelsen ser över rutiner kopplade till föreningsresor 

och planerar att under 2018 ta fram en modell för hur vi tar betalt för resor, boende, 

tävlingsavgifter och mat i samband med tävlingar på annan ort 

Styrelsen planerar också terminsstuktur, sommar/våravslutningar, inköp av 

utrustning och material samt utbildningsinsatser för tränare och gymnaster.  

 

Styrelsen tar ställning och beslutar om föreningen behöver göra försäljningsinsatser 

för att samla in pengar till föreningen.  

 

Styrelsen ansvarar över att alla gymnaster är rätt försäkrade. Styrelsen har också ett 

övergripande ansvar över vad som publiceras på hemsidan, att hålla den uppdaterad 

samt att ge föreningen en tydlig profil genom återkommande marknadsföring. 

 

Ansökan har gjorts av LOK-stöd samt aktivitetsbidrag  

Administration av medlemsregister sköts via Sport Admin av tränarna. Där registreras 

närvaro och köerna sköts via detta verktyg. 



I oktober 2017 arrangerade Gemini Gymnastics Lingdagen i Umeå. Vi kan i efterhand 

konstatera att det blev en mycket lyckad dag med gott om besökare och ca 400 

deltagare. Vårt Tema för dagen var ” En resa genom tiden? ” då gymnasterna på ett 

fantasifullt sätt förflyttade besökarna genom historien med hjälp av en tidskapsel, 

dans och redskapsuppvisning. Hela föreningen med tränare, styrelse och inte minst 

föräldrar bidrog till att göra dagen minnesvärd!  

 

 

2017 – Vår verksamhet, Aktiviteter och tävlingar 

Föreningen hade 2017 ca 130 medlemmar varav de flesta är aktiva truppgymnaster.  

Träningarna har hållits vid Fridhemsgymnasiet och Gymnastikens hus. Få gymnaster 

har lämnat föreningen och tillströmningen av barn som vill börja träna med Gemini 

Gymnastics är stor. Under 2017 fanns 214 barn i kö.  Föreningen har en strävan att 

kunna starta fler grupper, men bristen på tränare tillåter inte detta. Flera försök har 

gjorts för att försöka värva fler tränare till föreningen. 

 

Aktiviteter under 2017: 

 29 januari fick föreningar delta i invigningen av Gymnastikens hus. 

 11 februari så var det dags för den officiella invigningen av Gymnastikens hus 

 22 februari hölls en kostföreläsning via SISU 

 11-12 februari hade våra ledare en inspirationsdag med Bromma 

gymnasterna. 

 29 mars Årsmöte 

 Vårterminen avslutades med en traditionsenlig uppvisning. Gymnasterna 

klädde ut sig till vardagshjältar. Gymnastiksalen fylldes av gymnaster 

utklädda till poliser, brandmän, sjukvårdspersonal och en stor mängd 

anhöriga. 

 21 – 22 oktober Gemini Gymnastics arrangerar Lingdagen. Tema En resa 

genom tiden  

 Julavslutning hölls på Fridhemsgymnasiet och där var gymnasterna alla 

klädda enligt säsongens mode; Julklädsel. 

 

Tävlingar 2017: 

 7-9 april Tävling i Östersund för kräftor, skyttar, oxar  

 13 maj Tävling i Sävar för tvillingarna, lejon, kräftor, skyttar, oxar  

 11-12 november Tävling Luleå lejon, kräftor, skyttar, oxar. Föreningen tog hem 

många fina medaljer  

 

 



Våra tränings- och tävlingsgrupper 

 

 Oxar Tävlingsgrupp tränar tis., Tors & varannan sön. Födda 05-96. Tävlar c klass 

 Skyttar Tävlingsgrupp tränar Tis., Tors & varannan sön. Födda 07-04. tävlar B-

klass 

 Kräftor Tävlingsgrupp tränar Tis. & Tors. Födda 07-05. Tävlar B-klass  

 Lejon Tävlingsgrupp tränar Tis. & varannan sön. Födda 07-05. Tävlar B-klass 

 Tvilling Träningsgrupp tränar torsdagar. Födda 08-06 

 Skorpioner Träningsgrupp tränar torsdagar. Födda 10-07 

 Stenbockar Träningsgrupp tränar torsdagar. Födda 11-09 

 

Ledare 

Under 2017 har följande ledare varit aktiva i vår förening 

 

Maria Engström  AnnaCarin Pehrson 

Josefin Bergquist  Lovisa Johansson   

Rebecka Lundgren  Tone Näslund 

Ann Nordin  Maja Höglund 

Alva Sundström  Alexandra Svanberg 

Maja Stenergard  Bianca Korse 

Cornelia Ritzén   

  

Utbildningar under 2017 

 

Mia Engström och Rebecka Lundgren har gått Tumbling och Trampett Steg 2 

Ann Nordin har gått Trampett steg 2 och Teori Steg 1  

Alva Sundström har gått Baskurs och Trampett steg 1 

Maja Höglund har gått Tumbling steg 1 

 

 

Representation 

Truppkommittén: Maria Engström 

Hallgruppen: Rebecka Lundgren och AnnaCarin Pehrson 

 



Ekonomi 

Den ekonomiska situationen för föreningen 31/12 2017 är fortsatt stabil. I bifogade 

bilaga redovisas årsbokslutet och revisionsberättelsen 

 

Slutord 

Gemini Gymnastics vill tacka alla medlemmar, ledare och föräldrar för deras insatser 

under året och för ett gott samarbete. Våra tävlingsgymnaster tackas för deras fina 

sportsliga resultat och glada deltagande.  

 

Ett stort tack riktas också till föreningens domare och tyckare som har ställt upp vid 

alla tävlingar. 

  

Verksamhetsberättelsen är godkänd av innevarande års ledamöter och kommer att 

föreläggas årsmötet den 22 Mars 2018. 

 

 

 

AnnaCarin Pehrson 

Ordförande Gemini Gymnastics 

 


