
   

 

ÅRSMÖTE LANDSKRONA KVINNLIGA GYMNASTIKFÖRENING 

2022-03-08 

 

DAGORDNING 

 

§1 Sittande ordförande öppnar årsmötet 

§2 Val av ordförande för årsmötet 

§3 Val av sekreterare för årsmötet 

§4 Val av protokolljusterare och rösträknare 

§5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

§6 Dagordningens godkännande 

§7 Verksamhetsberättelsen för 2021 presenteras 

§8 Godkännande av 2021 års verksamhet 

§9 Revisionsberättelsen för 2021 

§10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamheten 2021 

§11 Godkännande av verksamhetsplan för 2022 

§12 Godkännande av budget 2022 

§13 Fastställande av 2022 års medlemsavgift 

§14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

14a. Föreningens stadgar 

14b. Beslut om policy kring körersättning till och från träningar 

14c. Val av ansvarig för insamling av uppgifter till belastningsregister och beslut om när 

på året uppgifter ska samlas in. 

§15 Val av ordförande för ett år 

§16 Val av två stycken styrelseledarmöter för två år 

§17 Val av en styrelseledarmot för ett år 

§18 Val av två styrelsesuppleanter för ett år 

§19 Val av revisor 



   

 

§20 Val av ledarmöter i valberedningen för ett år varav en ska vara sammankallande 

§21 Val av ombud till L.I.S.A., Svenska Gymnastikförbundet och Gymnastikförbundet Syd. 

§22 Övriga frågor 

§23 Mötet avslutas 



   

 

Verksamhestberättelse år 2021 för Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening 

1. Fakta om året som gått 

Styrelsen för LKGF lämnar härmed verksamhetsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 

2022. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande   Åsa Christensson 

Kassör   Anna Lindahl 

Sekreterare/Vice ordförande Viveca Oltner 

Ledarmot   Artan Bajraktari 

Ledamot   Mohe Eddin Norman 

Suppleant   Elin Malm 

Revisor   Ann-Christine Svensson 

Valberedning  (sammankallande) Jenny Engdahl 

Valberedning   Erika Gustavsson 

Ombud L.I.S.A.  Åsa Christensson, Jenny Engdahl 

 

Styrelsen har haft tio styrelsesammanträden och ett årsmöte. 

Föreningen har haft 142 betalande medlemmar vid årets slut, med uppdelning enligt följande 

(inklusive styrelsemedlemmar): 

 

 

2. Styrelsens berättelse 

Året 2021 har varit ansträngt och påfrestande för föreningen vilket bottnar sig i situationen 

som uppstått på grund av Covid-19. Arrangemang såsom tävlingar och uppvisningar har varit 

begränsade i antal och de tävlingar som genomfördes under året hölls digitalt. Under hösten 

hölls två uppvisningar i Albano gymnastikhall med publik (med uppvisande av Covid-pass).  



   

 

Under året som gått har föreningen haft olika försäljningar; NewBody och korvförsäljning. Vid 

juluppvisningen blev LKGF sponsrade av ICA Kvantum i Landskrona. Sponsring även via 

Citygrosskvitton, Sponsorhuset och Svenska Spel. 

 

3. Verksamhetsberättelse RG – elit 2021 

RG – elit tävlingsgrupp: Milena Kovalenko, Emma Jönsson och Liusiya Koroleva, Matilda 
Westin (fr.o.m. juli) och Sofie Bonde (fr.o.m. december) 

Ansvarig tränare: Jenny Engdahl 

Övriga tränare: Erika Gustafsson, Meja Engdahl-Petersson, Emma Lindahl, Lucia Modeér 
Castro, Emma Sandell, Sanja Sejdovic, m.fl. gästtränare     

 

Året startade med nedstängning av vår träningslokal Albanoskolans gymnastiksal pga. Covid - 
19. Träningen fick skötas ”online” genom ”Zoom” med styrka och flexibilitets träning. 
Handredskap användes i viss mån, men endast till mindre och inte så yviga övningar. 

I starten av februari var vi tillbaka i hallen och kunde börja med träning av 
tävlingsprogram.  Med oss i träningshallen under veckorna fanns även Sofie Bonde, Nevis 
RGK. Detta för att slippa pendla under pandemin. Sofies närvaro påverkade flickorna mycket 
positivt mentalt. 

Milena Kovalenko har under 2021 tillhört juniorlandslaget i rytmisk gymnastik. Där även 
undertecknad har funktion som ”landslagscoach”. Milena har vid ett flertal tillfällen deltagit i 
träningssamlingar med landslaget under året, både ”online” och fysiskt. Bland annat ett som 
avhölls i Landskrona 11 – 13:e december. 

Under våren sköttes allt tävlande digitalt via ”livestream” från hallen på Albano. Kanske inte 
så inspirerande för gymnaster och tränare, men samtliga inblandade har verkligen arbetat 
fokuserat och målmedvetet.  

Sommarlovet innebar att LKGF fick ett nytt tillskott genom att Matilda Westin, fd. Torsby 
flyttade till Landskrona tillsammans med sin familj. Tillskottet innebar en duktig individuell 
gymnast, samt även att en Duo bildades tillsammans med Emma Jönsson.  

Under hösten har tävlingsverksamheten skett fysiskt och det är med glädje vi sett att LKGF 
deltagit både i SM, JSM, RG Friends Masters, Riksserien och Nevis Cup med representativa 
gymnaster på flera nivåer. Både Liusiya Koroleva och Matilda Westin har gjort internationell 
tävlingsdebut. Tävlingsdeltagande som resulterat i en he del framgångar på tävlingsgolvet, 
främst i grenen Duo.   

I december nåddes vi även av det glädjande beskedet att Sofie Bonde önskade tillhöra 
Landskrona Kvinnliga GF och samtliga ansökningar för övergång till klubben genomfördes.      



   

 

Ett ganska jobbigt och tungt år pga. nedstängningar och osäkerhet inför planering och 
framförhållning, där gymnaster och tränare verkligen visat både träningsmoral och styrka att 
”hålla i och hålla ut”. 

 

Jenny Engdahl, ansvarig tränare RG – elit i LKGF 

 

4. Verksamhetsplan 2022 

 

Under år 2022 kommer Landskrona Kvinnliga GF genom olika aktiviteter jobba för att 
återställa en stabil ekonomi och återuppbygga ett fint underlag av gymnaster som 
intresserar sig för rytmisk gymnastik som tränings och tävlingsform. 

 

Ledarna i klubben kommer att genomgå diverse utbildningar och några genomför även 
domarutbildning för att kunna döma regionalt, nationellt och internationellt i viss mån. 

 

Föreningens gymnaster kommer att genomföra diverse uppvisningar både i föreningens 
regi samt under ”jippon” i staden på olika platser för att sprida intresse och information 
ang. rytmisk gymnastik. 

 

Landskrona Kvinnliga GF:s tävlingsgymnaster kommer att delta på samtliga regionala och 
nationella tävlingar. Några gymnaster i de högre tävlingsgrupperna kommer även att delta 
på mindre internationella tävlingar. I gruppen RG – elit finns dessutom en individuell 
gymnast och en Duo, som har siktet inställt på att kvalificera sig till Nordiska Mästerskapet 
i maj i Uppsala. 

 

Vi ser fram emot ett år utan pandemi där många nya gymnaster kommer till föreningen 
och de gymnaster som redan finns i klubben börjar blomma ut på tävlingsgolvet. 

 

Föreningen kommer även 2022 att ha både en gymnast, samt en tränare i Svenska 
Gymnastikförbundets landslag för Rytmisk Gymnastik.      

 


