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Verksamhetsberättelse
Verksamheten utvecklas på många plan
Vår ambition är att få flera barn och ungdomar i rörelse. Behovet förstärks av Riksidrottsförbundets larmrapporter att stillasittandet bland svenska barn ökar drastiskt.
Vi är mycket glada att Eskilstuna Kommun genom Kultur & Fritidsförvaltningen kommer att lösa
gymnastikens totala lokalbehov genom att flytta IKEG till Skjulstahallen under maj månad 2019.
För oss innebär detta att vi får Vilsta som är byggt för Kvinnlig Artistisk Gymnastik för oss själva.
Den mångåriga överbelastningen av lokal och redskap i Vilstahallen har gjort att renoveringsbehovet är omfattande. Målet är ett ”Nytt Vilsta” från och med 2020. Planerna är också att skilja
allmänheten och gymnastiken åt i syfte att få en bättre barnsäkerhet.
Organisationen förstärks under 2019 eftersom vi nu kan satsa mot vårt mål att öka antalet gymnaster. Utvecklingsprojektet som startades 2018 med stöd av Eskilstuna Kommun och Sörmlandsidrotten att få fram breddserier som möjliggör att ungdomar fortsätter längre upp i åldrarna
kommer att lanseras till andra föreningar inför 2020. Vår egen utbildning EGF Coaching Concept
har tagit fart ordentligt. Vi har under året utbildat uppåt 100 ledare från andra föreningar i
Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Exponering, värdskap och ambassadörskap
EGF har, under Destination Eskilstunas flagg deltagit i Å-loppet, Springpride, Stadsfestivalen,
landskamp i handboll och Guifmatch på Stiga Arena samt stöttat Eskilstuna United på Tunavallen.
Föreningen fanns även på plats under friidrotts-SM. Två aktiviteter med Synskadades Riksförbund
har genomförts under året samt EEM & Kfasts kunddag på Parken Zoo och även Picnic i Parken.
EGF har genom utbildningen Coaching Concept, inbjudningsläger och inbjudningstävlingar lockat över 2000 gymnaster, tränare och publik till Eskilstuna under året. Föreningens Instagramkonto
har ökat i intresse till uppåt 1000 följare och har fortsatt synts aktivt i lokal- och riksmedia. Jonna
Adlerteg visas på SVT-sportens vinjett dagligen.
Kvinnlig Artistisk Gymnastik
2018 stod EGF för totalt 4 SM och 4 NM-guld samt 1 SM brons och 1 NM silver. Jessica Castles
genomförde en historisk fristående-final på EM i Glasgow och Jonna Adlerteg tog sin andra Silver-EM medalj och stod för en makalös prestation på VM i Doha där hon tog sig till VM-final som
första svenska på över 60 år! Lovande juniorlandslagsgymnaster har under året anslutit till EGF

2

och föreningens nya unga generation lovande gymnaster är på väg uppåt med många
medaljer under årets tävlingar.
AG Team-verksamheten har under 2018 haft ett stort uppsving där vi idag har en stark ny
generation som växer fram både underifrån och även utifrån med gymnaster som sökt sig
och anslutit till föreningen. EGF har numera ett lovande gäng inför framtiden parallellt med
pågående OS-satsande Jonna Adlerteg i spetsen.
Tillgängligheten av tider i Vilstahallen har begränsat våra möjligheter till tillväxt under året.
Fokus har istället riktats på att höja kvalitén på föreningens breddverksamhet AG och utveckling av dess befintliga koncept samt att bygga inför 2019. Positiv utveckling är att äldre
breddgymnaster stannar kvar i verksamheten.
På G mé Gibbon - Barngymnastik
En positiv trend där föreningens gymnaster går in som Gibbonledare växer fram allt mer.
Samarbete med Parken Zoo resulterade i en ny tradition i form av ”Gymnastikens Dag”, där hela
föreningen har en gemensam terminsavslutning. Över 650 förskolebarn har erbjudits prova-på
Gibbon gratis i Vilstahallen under året och EGF har synts och erbjudit prova-på verksamhet för
Gibbon på Tuna Park, Parken Zoo och Idrottens Dag på Munktell Arena.
Hållbarhetsarbete
I enighet med vår värdegrund jobbar vi aktivt med jämlikhet, mångfald och frågor kring miljö.
Säkerheten för våra barn i lokalen och i omgivande trafik är en del av Vilstahallens förbättringsprojekt. Vi håller också regelbundna brandövningar och hjärt-och lungräddningsutbildningar.
EGF jobbar även aktivt vad gäller att nå ut till områden med kulturell mångfald för att stötta
integrationen.
Ekonomiskt resultat
Resultatet var något bättre än budget och föreningen har en sund ekonomi.
Vi tackar våra medlemmar, sponsorer och samverkanspartners för 2018 och vi ser fram mot en
god fortsatt utveckling under 2019.
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Resultat, uppföljning & budget
Resultat 2017

Resultat 2018

Budget 2019

1 110 562

1 180 044

1 200 000

763 380

765 839

725 000

1 022 341

699 954

1 300 000

584 922

562 454

450 000

3 481 206

3 208 290

3 675 000

Verksamheternas rörliga kostnader

-283 141

-416 009

-350 000

Verksamheternas fasta kostnader

-217 985

-134 597

-165 000

Övriga kostnader

-288 830

-294 058

-500 000

Marknadsföring

-52 416

-70 514

-100 000

Externa tjänster

-270 991

-146 001

-250 000

-59 521

-30 625

-80 000

-2 298 865

-2 038 472

-2 230 000

- 7 220

0

0

2 773

810

0

-3 476 197

-3 129 464

-3 675 000

5 009

78 826

0

Intäkter
Medlemsintäkter
Övriga rörliga intäkter
Sponsring
Bidrag
Summa intäkter
Kostnader

Utbildning
Personalkostnader
Avskrivningar
Räntor

2015

Summa kostnader
Resultat

Fördelning av intäkter 2017-2019

2017

2018

Budget 2019

2017

2018

Budget 2019

Medlemsintäkter
Övrigt
Sponsring
Bidrag

Fördelning av utgifter 2017-2019
Marknadsföring
Externa tjänster
Utbildning

Medlemsintäkter

Medlemsintäkter

Medlemsintäkter

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Sponsring

Sponsring

Sponsring

Bidrag

Bidrag

Bidrag

Personalkostnader
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Driftskostnader
Marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsföring

Revisionsberättelse
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Balansrapport
		Ingående balans

Utgående balans

Tillgångar
Summa Anläggningstillgångar		
0
Summa Omsättningstillgångar		
2 871 641
Fordringar		
582 955
Kundfordringar inkl. buffert för osäkra fordringar 509 205
Övriga fordringar		
4 703
Förutbetalda kostnader		
69 047
Kassa och bank		
2 288 686
Kassa		500
Plusgiro		0
Bank		
467 212
Anna Fredelins fond		
11 444
Kapitalkonto & fasträntekonto		
1 809 529

500 000
2 936 507
808 336
787 277
7 823
13 236
2 128 171
542
0
805 633
11 444
1 310 551

Summa tillgångar		

2 871 641

3 436 507

Summa Eget kapital		
-967 927
Eget kapital		
-962 917
Årets resultat		
-5 009
Summa Kortfristiga skulder		
-1 903 714
Leverantörsskulder		
-81 268
Personalens skatter och avgifter		
-149 039
Övriga kortfristiga skulder		
-232 156
Förutbetald intäkt (sponsring, bidrag)		
-850 000
Upplupna personalkostnader		
-242 530
Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -348 722

-1 046 752
-967 926
-78 826
-2 389 754
-121 263
-104 704
-210 627
-1 240 000
-263 982
-449 178

Eget kapital, avsättningar och skulder		

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder		
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-2 871 641

-3 436 507

*Ur Eskilstunas mångåriga industrihistoria har det växt fram en stark förenings- och

idrottstradition med stor bredd som skapat flera elitföreningar inom sporter som handboll,
fotboll, speedway och gymnastik. Det är därför ingen tillfällighet att vi även arrangerar stora
idrottsevenemang på nationell och internationell nivå. Vi kallar det IDROTTSEVOLUTION.
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Vi tackar våra sponsorer
och samverkansparter

Producerad i Eskilstuna Mars 2019

