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Verksamhetsberättelse 

2020-07-01–2021-06-30 

Föreningen Dackegymnasternas ordförande   

Vi har lagt ännu ett annorlunda år bakom oss. Föreningen har blivit vana vid att ställa om snarare än att ställa in. 

Under året har större delen av våra vanliga varje-dag-träning kunnat genomföras även om del av alla medlemmar 

fått ställa in under delar av året. Tack till alla för att ni hjälpt till med att anpassa och hålla i. När mycket har varit 

annorlunda har gympan funnits som vanligt. Det tror jag har betytt väldigt mycket. 

Under året har vi varit aktiva och tagit del av dom digitala varianter som erbjudits istället för tex vanliga tävlingar. 

Digitalt klubbmästerskap är genomfört och det var uppskattat även i digital version.  

Föreningen har haft över 50 grupper igång varje vecka, alltifrån familjegympa med träning en dag i veckan till 

trupperna som tränar upp till fyra dagar i veckan. Dackegymnasterna är en av Växjös största föreningar med över 

1000 gymnaster, 200 ideella ledare, och anställda både på kansliet och som tränare.  

Under året har många av våra ledare gått på utbildningar. Så gott som alla ledarutbildningar har varit digitala. 

Jag vill passa på att tipsa om att vår förening behöver fler domare. Är det något som passar just dig så det bara att 

kontakta kansliet. 

Tack för detta året! 

/Johan  

  

 Styrelse  

Ordförande  Johan Bring 
Vice Ordförande Åsa Lisecke 
Kassör  Maria-José Benitez 
Sekreterare  Johan Wänersjö 
 
Ledamöter  Alexandra Airosto 
  Hanna Ankarberg 

Lisbeth Åberg 
   
Ersättare  Lina Östberg Sellgren 
  Jenny Åhman  
 
Revisorer  Elisabeth Strömberg via sitt företag Controller i Växjö AB 
   
Revisorsersättare Torbjörn Carlsnäs 
 
Valberedning  Helena Sjösten 

Maria Bergön 
Ciccie Jisborg 

 
Styrelsen har sammanträtt med styrelseprotokoll 10 gånger under verksamhetsåret. 
 
Styrelsearvode har utgått med 50 kr per möte. 
Kansliet har under året varit öppet, dagtid och kvällstid.  
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Omfattning  

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och Gymnastikförbundet Sydost. 
 
Under året har föreningen haft ca 1200 betalande medlemmar. Verksamhet har bedrivits på Araby Park Arena, 
Furutåskolan, Gymnastikens Hus, Gustavslundskolan, Hovshagaskolan, Ingelstad sporthall, Lillestadskolan, 
Teknikum, Pilbäckskolan, Solvändan, Teleborgshallen samt Ulriksbergskolan. 
 
Verksamheten omfattar 48 grupper som har tränat 137 veckotimmar.  
Föreningen har haft 204 aktiva ledare under året. 
Medlemsavgift har varit 200 kr/år. 
Träningsavgiften har varit följande/termin: 
Familj, AKG & 4–5 år  700 kr  (1 h/vecka) 
Parkour, Pojkar E & 6–7 år  875 kr  (1,5 h/vecka)  
Flickgrupp, Dans &show  1 050 kr (2 h/vecka) 
AMT (Vuxen)   1 050 kr  (2 h/vecka) 
TF-grupper, TUH 1 500–1 850 kr  (3,5–5 h/vecka)  
Trupperna   1 775–1 950 kr  (4–6 h/vecka)  
Juniortruppen dam 2 125 kr (7 h/vecka)  
Ungdomstruppen  2 550 kr (9,5 h/vecka)  
Elit & Juniortruppen mix  2 650 kr (10 h/vecka) 
 
I samband med terminsstart både hösttermin och vårtermin har ledarträffar genomförts digitalt.  
 
Säker och trygg förening 
Dackegymnasterna har under året fortsatt i Växjö Kommuns projekt, Säker och trygg förening. Vi är nära målet 
att bli en certifierad säker och trygg förening. Allt förarbete är gjort och inskickat för granskning av kommunen. 
Besked om vi behöver jobba vidare eller om vi är klara kommer efter sommaren. 
 
Covid-19 
Under året har vi levt med Covid-19, föreningen har tagit del av information och riktlinjer ifrån myndigheter, 
Gymnastikförbundet och RF. Tagit fram direktiv och riktlinjer för hur träning, ledare och aktiva/föräldrar ska 
förhålla sig till dessa direktiv för att minimera smittspridningen. Dackegymnasterna tog beslut om att ställa in 
vårshow och påsklovsläger, huvuddelen av träningen har kunnat fortgå trots pandemin men med anpassningar i 
träningen. 
 
Tävling: Föreningen har för fjärde året i rad haft lag som tävlar på högsta tävlingsnivån SM-stegen (bland annat den 

digitala varianten av USM). 

Under sommaren 2021 har vi haft feriearbetar via kommunen som arbetat vid föreningens sommarläger. 

Kommittéer  

Barnkommittén: Har påbörjat sitt arbete under året efter att ha varit vilande ett tag.  

Truppkommittén: Har under verksamhetsåret träffats kontinuerligt för att vidareutveckla vår truppverksamhet. 

Ett stort arbete med den årliga enkäten samt arbetet med fördelningen av grupp har gjorts under våren. Arbete 

med att ta fram mål och handlingsplaner för våra grupper har fortsatt. Mindre revideringar av gruppstrukturen 

och förkunskaper har införts under året.  

Uppvisningskommittén: Har varit vilande under året pga pandemin. 

Tävlingskommittén: Har genomfört Klubbmästerskap i digital form under våren. 

Gemensamma Aktiviteter och arrangemang   

Julavslutning anordnades i respektive grupp i december. 
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Tävlingar  

Under verksamhetsåret har Dackegymnasterna deltagit i en hel del tävlingar på lokal, regional och riksnivå. 

Resultatlistorna för respektive tävling finns på kansliet. 

Sydost-tävling   Digitalt  4 lag 

Sydost-mästerskapen nivå 3-4  Digitalt  4 lag 

Sydost-mästerskapen nivå 5-8  Digitalt  17 lag 

Klubb-mästerskap nivå 7-8  Digitalt  13 lag 

Klubb-mästerskap nivå 4-6  Digitalt  8 lag 

Riks-fyran   Digitalt  1 lag 

Ungdoms Cupen (digital variant av USM) Digitalt  1 lag 

Läger  

Under verksamhetsåret har Dackegymnasterna haft läger under skollov både för våra medlemmar, vår kö och 

öppna för alla. 

Kurser  

Under året har ett stort antal ledare erbjudits möjlighet till vidareutbildning. 

Representation  

Representanter ifrån föreningen har deltagit på möten angående utvecklingen i Arenastaden. Dackegymnasterna 

har även varit representerad på samtliga träffa i projektet säker & trygg förening. Vi har deltagit i ett 

organisationsledarnätverk via RF-SISU Småland. 

Ledarvård  

Innan sommaren genomfördes en digital ledarträff med information från föreningen och diskussioner i mindre 

grupper.  

Stipendier  

Inga stipendier delades ut under verksamhetsåret 2020/2021, utdelningen brukar ske i samband med vårshowen 

och när den ställdes in, delades inte heller ledarstipendiet ut.   

Årets resultat   

Enligt framlagd balans- och resultaträkning var det egna kapitalet vid verksamhetsårets slut 2 457 502,59 kr.  

Årets resultat visar en vinst på 200 651,51kr. 

Växjö 2021-10-01 

Föreningen Dackegymnasterna 


