
 

Dagordning för årsmöte 

Landskrona Kvinnliga Gymnastikförenings Årsmöte 2017 
 
Tid och plats: Måndagen den 6 mars 2017 kl. 18.00, Puls Arena 
 
§ 1 Sittande ordförande öppnar mötet 
 
§ 2 Val av ordförande för årsmötet 
 
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet 
 
§ 4 Val av protokollsjusterare och rösträknare 

 
§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
 
§ 6 Dagordningens godkännande 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen för 2016 presenteras 
 
§ 8 Godkännande av 2016 års verksamhet 
 
§ 9 Revisionsberättelsen för 2016 
 
§ 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamheten 2016 
 
§ 11 Godkännande av verksamhetsplan för 2017 
 
§ 12 Godkännande av budget 2017 
 
§ 13 Fastställande av 2017 års medlemsavgift 
 
§ 14 Val av ordförande för ett år 
 
§ 15 Val av två styrelseledamöter för två år 
 
§ 16  Val av 2 styrelsesuppleanter för ett år 
 
§ 17 Val av en revisor 
 
§ 18 Val av ledamöter i valberedningen för ett år varav en ska vara sammankallade 
 
§ 19 Beslut om val av ombud till SDF-mötet, där föreningen har rätt att representera 

med ombud 
 



 

§ 20 Val av ombud till L.I.S.A 
 
§ 21 Föreningens stadgar  
 
§ 22 Övriga frågor 
 
§ 23 Avslutning och avtackning av avgående styrelsemedlemmar och valberedning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      



 

Verksamhetsberättelse år 2016 för Landskrona kvinnliga gymnastikförening 
 

1 Fakta om året som gått 
 

Styrelsen för Landskrona Kvinnliga Gymnastikförening lämnar härmed följande 
verksamhetsberättelse för 2016 med ekonomiskt resultat. Verksamhetsberättelsen 
innehåller även verksamhetsplan och budget för 2017. 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Carina Kristensson Ordförande 
Anders Månsson Kassör 
Maria Nilsson Sekreterare 
Boel Larsson Ledamot 
Lindi Aarstad Ledamot 
Åsa Larsson Suppleant 
Ingela Björk Revisor 
Åsa Christensson Valberedning (sammankallande) 
Emma Sandell Valberedning 
Åsa Christensson Ombud till L.I.S.A 
Jenny Engdahl Adjungerad 
 
Styrelsen har haft 11 stycken styrelsesammanträden och ett årsmöte.  
 
Det har även varit tävlingsmöte inför de olika tävlingarna som föreningen har arrangerat. 
 
Föreningen har haft 108 stycken betalande medlemmar vid årets slut, med uppdelning av 
följande grupper: 
 
6 år och yngre   8st 
7-12      60st 
13-16     10st (varav 1 st. är ledare) 
17-20 (ledare)   7st 
21-25  (ledare)   2st 
Ledare, styrelsemedlemmar, motionärer och stödmedlemmar 21st  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 Styrelsens berättelse 
 
Under 2017 har vi haft en ledarträff med middag och planering. Vi har även haft en 
traditionell sommarfest vid Citadellet för ledare, styrelse, föräldrar och gymnaster. Styrelsen 
har arbetat en del med värdegrundsarbete i samverkan med SISU där vi haft två träffar på 
hemmaplan. En ledare och styrelsemedlem har även åkt iväg på tvådagars utbildning med 
fokus på vidareutveckling av värdegrundsarbetet. 
 
Två ledare har gått basutbildningen, steg 1 för RG. Vidare har Emma Sandell och Wiktoria 
Matulaniec gått domarutbildningar under året. 
 
På Idrottsgalan (Landskronagalan) fick Josefine Olsson guldmedaljen. Vi bjöd alla våra ledare 
och styrelsemedlemmar på Idrottsgalan. 
 
I augusti blev vi inbjudna till Idrottskalaset där våra gymnaster fick visa upp sina talanger 
både vid sidan om och på självaste planen i pausen då Landskrona BOIS spelade. Föreningen 
hade möjlighet att dela ut informationsblad om vår verksamhet för att varva fler blivande 
gymnaster till vår förening. 
 
Under året som har gått har föreningen haft olika försäljningar i gång. Det har varit New-
Body, Terry and Friends, kakor och Bingolotter. Detta har generat välbehövliga pengar till 
föreningen. Föreningen har även hjälpt till under Karnevalen och därmed dragit in extra 
pengar. En av aktiviteterna som vi genomförde med framgång var att packa varor på Ica- 
Kvantum under dagarna innan jul och nyår, vilket var tredje året i rad tjejerna gjorde en bra 
insats i detta. 
 
Vi har även biivit sponsrade av både gamla och nya sponsorer, Skånerevision AB, HSB, 
Mamma Teresa, Alfdex, ICA Kvantum och Packarna i Skåne är de företag som sponsrat 
föreningen under 2017.  
 
Under året har även en professionell fotograf fotograferat gymnasterna i PVU-gruppen, 
mellangruppen och RG-Elit med syfte att använda fotona för profilering ex. på hemsida eller 
inbjudan till tävlingar samt för eget bruk. 
 
Föräldraföreningen och alla föräldrar som hjälpt till under året har varit otroligt viktigt för att 
alla tävlingar och uppvisningar som vi arrangerat ska fungera bra. Förhoppningen är att det 
blir så även i fortsättningen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 Beskrivning av genomförd verksamhet 2016 
 
Nybörjargruppen och Fortsättningsgrupp nybörjare 
 
Ansvarig tränare för gruppen är Anna Gunnarsson. 
 
Året började med ett väldigt stort intresse och högt tryck på platserna i Nybörjargruppen 
vilket föranledde uppstarten av ytterligare en nybörjargrupp. Denna kallas för 
Fortsättningsgruppen och har haft samma tränare och träningstid, 1,5 timme varje måndag. 
De tränare som hjälpts åt med dessa grupper är Anna, Doruntina, Julia och Odina. Båda 
grupperna har haft rekordmånga gymnaster och det har varit väldigt roligt att se ständig 
utveckling hos alla tjejer. Vi har varit med på fyra uppvisningar totalt under året och det har 
varit perfekta och uppskattade tillfällen för gymnasterna att få visa föräldrarna vad de lärt 
sig under året. Inför 2017 ser tränarstaben lite annorlunda ut men träningen kommer 
fortsatt bedrivas på samma sätt som under det förgående året med glädje och träningsvilja 
som ledord.  
 
På väg upp-gruppen (PVU) 
 
PVU började året med 8 gymnaster. De tränar 2 timmar varje tisdag och lördag. 
Huvudtränare för gruppen är Erika och hon får hjälp av Julia, Odina samt Emma. Under första 
terminen har tjejerna haft olika uppvisningar samt en tävling. Det pågår ständigt en otrolig 
utveckling hos tjejerna, vilket är superkul!  
Inför 2017 kommer vi att träna mycket grunder eftersom tävlingen för PVU ligger senare 
första terminen. Från 2017 har vi även fått tillökning i PVU gruppen då två tjejer från 
fortsättningsgruppen kommit upp. PVU tränar hårt med mycket vilja men samtidigt bidrar de 
med massor av glädje. Vi ser framemot en ny termin med nya möjligheter! 
 
 
Mellangruppen och RG-Elit 
 
Tränare för mellangruppen är Åsa Christensson och Josefine Olsson. Givetvis tar vi hjälp av 
föreningens huvudtränare Jenny. Mellangruppen har tränat och kommer att träna 
tillsammans med RG-elit vid lov och de har även tränat för utländska eller övriga inbjudna 
tränare tillsammans med föreningens elitgymnaster vilket de kommer att fortsätta få 
möjlighet att göra under året. 
 
 I Mellangruppen tränar och tävlar de flickor som är i åldern 9 – 12 år.  
 
Tränare för RG-Elitgruppen är Jenny Engdahl. 
Året började med en rivstart och uttagningstävling mot NM. Redan i februari hade vi andra 
uttagningstävlingen på hemmaplan. Josefine o Meja tävlade på GP Moskva och Josefine 
uppnådde sin personliga drömgräns med över 15 poäng i grenarna tunnband och käglor.  



 

Det blev Josefine, Meja samt Doruntina & Wilma som representerade LKGF och Sverige på 
NM i Köpenhamn. 

Josefine blev totalt fyra i seniorklassen. Silver i grenfinal tunnband. Meja tog brons med laget 
och lyckades ta sig till repfinal där hon blev fyra. Duon med Doruntina & Wilma motsvarade 
alla förväntningar och tog guld i det inofficiella NM tävlingen i Duo. 

Regionstävling 1 i Staffanstorp innebar många medaljer till LKGF i de olika 
ålderskategorierna. 

Vid RG Star i Örnsköldsvik gjorde Josefine sin tävling och avslutade sin karriär pga. operation 
av skolios. RG Star vanns av Josefine med Olivia på andra plats på seniorsidan. Meja lyckades 
ta silver på juniorsidan. 

Olivia tävlade vid en stor internationell tävling i Lissabon, med hela världseliten på plats. Och 
vid en tävling i Italien som inbringade silvermedaljer och pokal. 

I samband med Landskronagalan tilldelades Josefine för andra gången Landskronas finaste 
utmärkelse för sin idrottsprestation; LISA:s guldmedalj! 

Regionstävling 2 som arrangerades av LKGF blev åter en stor framgång för LKGF med 
medaljer i alla kategorier. 

DM i Kristianstad fullständigt dominerades av LKGF och många framgångar skördades. 

SM i RG i Lindesberg var en ”öppen historia”. Den gymnast som levererade fyra jämna 
program skulle vinna SM. Olivia Klev fram och körde på 13,65, 13,65, 13,75 och 13,55. 

Olivia SM vinnare 2016! Samt två guld, ett silver och ett brons i grenfinalerna. Juniortruppen 
som verkligen samlade ihop sig för uppgiften tog hand om silvermedaljerna. I truppen ingick; 
Meja, Celine, Lucia, Sanna och Alma. 

Danmark bjöd in till den årliga matchen mot Skåne och fick se sig formligen krossade av 
”taggade” skåningar. Guld till Olivia i senior, Meja junior, Juniortrupp guld till LKGF, guld i 
Duo. Och pokalen med hem till Skåne. Dagen avslutades på Tivoli med en härlig kväll! 

I juni fick Meja den stora äran att representera Sverige vid JEM i Israel. Meja levererade helt 
efter förmåga och växte otroligt som gymnast och individ med uppgiften. En förmån att få 
representera sitt land vid ett stort mästerskap och att få träna sida vid sida med gymnaster 
som sedan tävlade OS i Rio. 

Under sommaren hade vi förmånen att ha Natasha Belkina som gästtränare för att bygga på 
i flickornas program. 

Några flickor var på läger i Finland samt Lindesberg. Sommaren avslutade med träningsläger 
på Lingvallen, samt tränarutbildning. Våra gymnaster tillhörande landslagsgrupperna var på 
läger i Uppsala och Landskrona. 



 

Meja och Alma tävlade internationellt i San Marino med fint resultat. Alma tog en 
bronsmedalj i rep.  

Doruntina & Wilma vann guld i Duo vid tävlingar i Budapest samt några individuella 
medaljer. 

Vid Lag – SM i Göteborg blev det silver i lag på seniorsidan genom Meja (junior), Doruntina o 
Wilma. Duon med Wilma & Doruntina vann guld i Duo SM! Juniortruppen tog silver i 
trupptävlingen genom; Meja, Celine, Lucia, Sanna o Alma. 

Regionstävling 3 regnade det medaljer över LKGF efter väl genomförd tävling av samtliga 
gymnaster.  

LKGF arrangerade JSM och Ungdomscupen. I JSM tog Meja silver i mångkampen och 
samtliga silver i grenfinalerna. Alma blev silvermedaljör i Ungdomscupen, Tuva fyra, Astrid 
åtta och Sanna nummer tio. Alla fyra flickorna från LKGF klev in i 10-finalen! 

Landslaggymnasterna deltog vid läger och fysisk undersökning på Bosön. 

Även Götalandsmästerskapen arrangerades av LKGF. Här skördade föreningen ytterligare 
flertalet medaljer samtidigt som några gymnaster deltog vid Lindesbergspokalen och fick 
inspiration. 

Svenska Cupen avgjordes i Halmstad. Meja tog åter hand om samtliga silver som delades ut i 
juniorkategorin. I seniorklassen tog Doruntina brons i tunnband. Wilma och Doruntina tog 
guld i Duo på ett överlägset sätt. Juniortruppen tog silver genom; Astrid, Sanna, Alma, 
Celine, Lucia o Tuva. 

Vid Nevis cup i slutet av november blev det ytterligare medaljer till LKGF i div. olika 
ålderskategorier. 

Julpokalen i Södertälje avslutade det svenska tävlingsåret och där tog LKGF brons genom; 
Tuva, Celine, Milena, Miranda och Linnéa. 

Sista internationella tävlingen för LKGF blev i Ljubljana, Slovenien. Där gjorde Olivia 
”comeback” efter sin långdragna fotskada. Både Olivia och Wilma deltog i final på 
seniortävlingen. Meja gick vidare till samtliga grenfinaler i juniortävlingen och Alma o Astrid 
visade fina program i sina ålderskategorier.      

Året avslutades traditionsenligt med Lucia show på Albano. Kändes som den var mer 
välbesökt än vanligt! 

Ett fantastiskt framgångsrikt år för LKGFs tävlingsgymnaster som har levererat och utmanat 
övriga Sverige på ett föredömligt sätt. 

 

 



 

RG-elit 2016: 

Josefine Olsson (fram till april ) 

Olivia Kristensson Nilsson 

Wilma Mårtensson 

Doruntina Goxhuli 

Celine Vergara 

Lucia Modeér Castro 

Meja Engdahl Petersson 

 

Mellangruppen: 

Alma Månsson 

Sanna Agic 

Tuva Henckel 

Astrid Kristensson Nilsson 

Emma Jönsson 

Miranda Aarstad 

Milena Kovalenko 

 

2016 har vi haft följande gymnaster i landslagsgruppen: 

Josefine Olsson ( fram till april ) 

Olivia Kristensson Nilsson  

Wilma Mårtensson 

Doruntina Goxhuli 

Meja Engdahl Petersson 

 

 

 



 

Vid pennan: 

Jenny Engdahl, 

 Huvudtränare, LKGF  

Förbundskapten/ senioransvarig RG-Sverige 

 
Vi har även en verksamhet som heter LK49, där medlemmarna varit aktiva i många år. Ruth 
Telin är dess ordförande och hon delar årligen ut Brita Aae-stipendiet. LK49 är föreningens 
anrika historia och vi hoppas dess verksamhet ska fortleva i många år till. De har bland annat 
kämpat för flickors tillgänglighet i idrottshallar.  
Doruntina Goxhuli blev den gymnast som fick stipendiet 2016. 

 
 
4 Verksamhetsplan för 2017 
 
Nybörjargruppen tränar: måndagar 
 
PVU-gruppen tränar: tisdagar och lördagar 
 
RG-elit och mellangruppen planeras träna under följande dagar: 
 
Tisdagar (RG) 

Onsdag (Dans) 

Torsdagar (RG) 

Lördagar (RG) 

Söndagar (RG)   

Vid alla lov och ledigheter utökas denna tid i mesta möjliga mån. 

 
Aktiviteter för 2017 
 
Föreningen avser att under året delta på alla distrikts-, regions- och nationella tävlingar som 
Svenska Gymnastikförbundet planerat. På distriktsnivå kommer På-väg-upp-gruppen delta. 
Miniorer kommer att vara med på både region-och distriktsnivå. Juniorer och seniorer 
kommer fortsatt tävla individuellt, trupp och i duo. 
 
Under januari månad planeras landslagsläger på Lingvallen för våra landslagsgymnaster samt 
juniortruppen.  



 

På sportlovet planeras det för att två av våra landslagsgymnaster åker till Bulgarien för 
träning. Under slutet av månaden är det landslagsläger i Lindesberg. 
 
För juniortruppen planeras det att åka till Aten för att deltaga i ” Afrodife cup” under senare 
delen av mars. 
Under maj månad är det EM i Budapest vilket troligen en av våra landslagsgymnaster 
kommer deltaga i.  
Under VM i Italien i augusti kommer LKGF även att skicka en av våra duktiga 
landslagsgymnaster. 
 
Vi hoppas att ha representanter i den årliga landskampen mellan Danmark och Skåne. 
Föreningen har också för avsikt att fortsätta att delta i internationella tävlingar med våra 
gymnaster för att öka deras rutin. Styrelsen har förhoppningar om att kunna genomföra så 
många tävlingar som möjligt för att generera intäkter till föreningen.  
 
Under året medverkar gymnasterna också på uppvisningar. I maj kommer vi att ha vår egen 
årliga uppvisning i Karlslunds Idrottshall och även i år blir det juluppvisning i Albanoskolans 
gymnastiksal. Däremellan planeras en uppvisning i vår och en i höst. 
 
Vi kommer att delta på träningsläger och planer för besök av extern tränare finns också.  

Föreningen kommer att skicka några ledare på domarkurs under året samt även kolla över 
med utbildningar och vilka som behöver, också med tanke på det nya 
bedömningsunderlaget, Code of Points. 

Två styrelsemedlemmar kommer att åka på utvecklingshelg för elitverksamhet I Stockholm 
under januari månad. Ledare Jenny Engdahl kommer även finnas där som Förbundskapten 
och senioransvarig för RG-Sverige 

Föreningen kommer arbeta vidare med det värdegrundsarbete som påbörjats och kommer 
också att erbjuda fler ledarträffar. Föreningen behöver även utvecklas som elitförening och 
komplettera med de resurser en elitförening behöver ha såsom fysioterapeut, dietist och 
mental coach. 

Föreningen kommer fortsätta arbetet med att hitta sponsorer och fortsätta med 
försäljningar av olika slag. Planen är också att fortsätta med insatser under karnevalen samt 
packningen av varor på Kvantum under jul- och nyårshelgen. 

Vi kommer ordna för den traditionella sommarfesten. 

 

 
 
 
 
 



 

Målsättning 2017 
 

Vår målsättning i år är att fortsätta stimulera och uppmuntra gymnaster och tränare till att 
fortsätta utvecklas.  
 
På den individuella sidan har föreningen gymnaster som tävlar i alla åldersklasser. Vi har i år 
också en duo och en juniortrupp. Gymnasterna är på stark frammarsch och vår uppgift blir 
att motivera alla till att fortsätta att kämpa vidare. Vårt mål att behålla de 
landslagsgymnaster vi har.  
 
Föreningen har också som mål att få flera gymnaster till nybörjargruppen. Vi deltar därför i 
kommunens lovaktiviteter för att fånga upp nya flickor och går även ut till skolorna och har 
idrottslektioner med eleverna där de får prova på rytmisk gymnastik. Vi visar också upp oss 
på t.ex. uppvisningar.  
 
Styrelsen kommer att arbeta vidare med värdegrundsarbete. 
 
Då LKGF också är en elitförening är det viktigt att vi som föreningen kan matcha de krav som 
ställs. Målet är att knyta an både fysioterapeut, dietist samt mental coach till förening för att 
säkerställa gymnasternas fysiska och psykiska hälsa och utveckling. 

 
5 Ekonomisk berättelse verksamhetsåret 2016 samt budget 2017 

En markant ökning av antalet gymnaster var en stor anledning till att föreningen uppvisar 
vinst för året 2016. En annan bidragande orsak var att försäljningsintäkterna ökade jämfört 
med tidigare år.  

Kostnaderna för 2016 var totalt sett något lägre än för 2015.  

Budgeten för 2017 förutsätter att vi håller samma nivå på intäkter och kostnader som för 
2016 med undantag för kostnadsposterna ”träning, tävling, läger” och ”resor, mat och logi” 
som beräknas öka.  

    Budget 

     

Intäkter 2016 2015 2014 2017 

Medlemsavgifter                12 200                   8 880                    8 700                   12 000     

Terminsavgifter              115 480                 88 320                  74 800                 115 000     

Intäkter vid egna tävlingar                76 828                 73 109                  57 113                   77 000     

Sponsorintäkter                48 615                 49 774                  44 618                   50 000     

Försäljningsintäkter              102 752                 68 579                  81 636                 100 000     

Bidrag/uppdragsintäkter              111 232               144 432                108 934                 110 000     

Subvention gymnaster              186 068               203 933                142 585                 190 000     



 

     

Summa Intäkter              653 175               637 026                518 386                 654 000     

     

Kostnader     

Träning, tävling, läger -             89 820     -           92 270     -           74 733                 105 000     

Div föreningskostnader -             37 836     -           31 357     -           49 921                   40 000     

Försäljningskostnader -             83 378     -           63 333     -           63 664                   83 000     

Resor, mat och logi -           225 307     -         303 833     -         201 647                 240 000     

Ledaromkostnader -           186 255     -         138 955     -         147 034                 186 000     

Övriga kostnader     

     

Summa Kostnader -           622 596     -         629 748     -         536 999     -           654 000     

     

Resultat                30 578                   7 278     -           18 613     0 

     

Likviditet     

Kassa                12 928                 17 268                  20 209      

Café kassa                  2 500                   2 500                    2 500      

Bankgiro                55 309                 38 113                  82 010      

Sparkonto                36 010                 36 010                  36 010      

Utländsk valuta                  1 743                   2 916                    1 743      

     

Summa Likviditet              108 491                 96 807                142 472           

     

     

     

Terminsavgifter vår och höst/vinter 2016–2017 
 
Rg-Elit  1 400 kr  + medlemsavgift 100 kr (endast en gång/år) 
Mellangruppen 1 200 kr + medlemsavgift 100 kr (endast en gång/år) 
På-väg-upp     800 kr + medlemsavgift 100 kr (endast en gång/år) 
Nybörjare     600 kr + medlemsavgift 100 kr (endast en gång/år) 
 
Sommaravgiften får beräknas på de träningstillfällen som erbjuds och beslutas separat. 
Nybörjare tränar inte under sommarterminen. På-väg-upp kan eventuellt erbjudas träning 
från 1 maj till skolan slutar samt i augusti innan hösten börjar. Erbjuds träningstillfällen i 
samma omfång som 2016 gjorde betalar dessa grupper samma som vår och höst/vinter.  
 
Medlemsavgiften betalas på våren tillsammans med terminsavgiften. Ny medlem, för 
resterande året, betalar denna när första terminsavgift ska betalas. 
Styrelsemedlemmar betalar in medlemsavgiften samma förfallodag som terminsavgifterna. 

 



 

 
Styrelsen vill avslutningsvis passa på att tacka alla som bidragit under året och vi hoppas att 
2017 ska bli ett minst lika bra verksamhetsår som 2016. 
 
 
 
 
Landskrona i februari 2017 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Carina Kristensson  Maria Nilsson 
Ordförande  Sekreterare 
 

 


