Verksamhetsberättelse 2020
Ett annorlunda och utmanande år fyllt av omställningar.
Året startades upp mycket glädjande med ett rekordantal av anmälningar till vår breddverksamhet AG Stars
och i vår barngymnastik På G Mé Gibbon. Tävlings-och elitverksamheten förberedde sig för att komma ut på
vårens tävlingar. De specialanpassade träningsytorna var redo att ta emot föreningens barn och ungdomar.
När Corona-pandemin var ett faktum lyckades vi trots alla restriktioner upprätthålla all vår barn-, ungdomsoch träningsverksamhet. Detta var möjligt genom att personal, ledare och medlemmar visade stor kreativitet
och flexibilitet i att anpassa oss till riktlinjer och hygienåtgärder. Vi har genomfört stora delar av våra CSR
projekt som tex gratis sommargympa i Vilsta, nystartad verksamhet i Fröslunda och Corona Kampen.
Däremot tog det stopp på tävlingar och evenemang vilket hade en stor inverkan på våra intäkter.
Under hösten blev vi färre gymnaster men vi har nu under våren 2021 återhämtat större delen av bortfallet.

Planerade investeringar i verksamheten from hösten 2020 har inte kunnat genomföras utan vi tar nu fram en
ny utvecklingsplan för alla våra områden för åren 2022–2024.
Upprustningen av Vilstahallen med helt nya redskap blev verklighet år 2020 tack vare Eskilstuna Kommun. Ett
enormt välbehövligt lyft för föreningens aktiva. Vi ser fram mot att få kvarvarande åtgärder slutförda 2021 så
att vi när restriktionerna tillåter kan ha ett invigningsevent.
Vi har under 2020 fungerat som en central plats för gymnastiken i Sverige med samtliga landslagssamlingar i
Eskilstuna. Föreningar runt om i Sverige och även Norden söker vår kompetens i olika sammanhang. De
breddserier vi utvecklat finns färdiga och lanseras nu till samtliga gymnastikföreningar genom Mellansvenska
Gymnastikförbundets regi.
Exponering, värdskap och ambassadörskap
EGF har deltagit i Coronakampen, erbjudit gratis sommargymnastik i Vilsta samt Fröslunda i samarbete med
Eskilstuna Kommun och RF-SiSU Sörmlandsidrotten. Vi syns både i lokal media och riksmedia och marknadsför
våra samarbetspartners på våra sociala medier, hemsida, reklamskyltar och föräldramöten.
Artistisk Gymnastik
Våra Elitgymnaster Nathalie Westlund, Emelie Westlund, Elina Grawin, Isabelle Hell samt Jonna Adlerteg
belönades med 12 medaljer på JSM och SM i Västerås. Jonna Adlerteg blev i april 2021 slutligen uttagen till OS i
Tokyo efter en avslutad 6:e plats på EM i Basel.
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Det finns en mycket stark generation ungdomsgymnaster på väg upp och tillsammans skapar det en mycket
lovande framtid för föreningens elitverksamhet. Den fortsatta satsningen på tillväxt har visat sig i positiva
resultat på ledarsidan där vi under 2020 har fler ledare i föreningen än på många år.
Projektanställningen av barn-och breddansvarig tillsammans med den anpassade träningsytan för
verksamheten, ett nytt ledarkompendium och de nya Starsserierna har bidragit till att vi nu lagt grunden för en
hållbar och långsiktig verksamhet för Artistisk Gymnastik – bredd.
På G me´Gibbon

Vi har även inom Gibbon en positiv ledarutveckling vilket är en förutsättning för tillväxt. En digital utbildning
har tagits fram för att fortsatt säkerställa kvalitén på verksamheten. Under hösten har det genomförts 10
veckor gratis Gibbongymnastik i Fröslunda i samarbete med RF-SISUS projekt Streetgames. Detta har utvecklats
väldigt positivt och under våren 2021 vuxit till omkring 50 barn vid vissa tillfällen. Vi satsar vidare på att få flera
barn i rörelse både i Vilsta och decentralt inom vissa områden.
Hållbarhet
I enlighet med vår värdegrund jobbar vi aktivt med jämlikhet, mångfald och frågor kring miljö̈. Säkerheten för
våra barn i lokalen och i omgivande trafik är en del av Vilstahallens förbättringar. Vi håller också̊ regelbundna
brandövningar och hjärt-och lungräddningsutbildningar. EGF jobbar även aktivt vad gäller att nå̊ ut till områden
med kulturell mångfald för att stötta integrationen. EGF:s utvecklingsplan 2022 syftar till att vår 110 åriga
förening skall ha en fortsatt hållbar tillväxt inom alla våra verksamhetsområden, gymnaster, ledare och
anställda.
Ekonomiskt resultat
Vi måste betrakta Corona effekten under ett två års perspektiv 2020–2021. Effekten av senareläggningen av
OS påverkar våra kostnader 2021.
Restriktionerna har medfört att vi tappat Evenemangsintäkter på över 600 kkr. jämfört med 2019.
Kostnaderna har påverkats av en lägre aktivitetsnivå och kortidspermittering som även pågår tom juni 2021.
Statliga och Kommunala bidrag samt att våra sponsorer stöttar oss trots att vi inte kunnat genomföra alla
aktiviteter enligt avtalen har bidragit till vårt resultat.
Budgeten 2021 är preliminär då vi i skrivandets stund inte kan överblicka effekterna av restriktionerna,
Statliga- och Kommunal bidrag. Styrelsens arbetsmål är att den totala Corona effekten 2020–2021 skall kunna
bemästras utan negativ påverkan av föreningens kapital. Då vi inte kunnat använda sparade och reserverade
medel för den planerade satsningen from hösten 2020 har vi beslutat att upplösa reserven och redovisa detta
på ett utvecklingskonto inom Eget kapital. Förändringarna i balansräkningen påverkar inte föreningens
tillgångar. Dessa medel ingår som en del i planen EGF 2022–2024.
Styrelsen föreslår att 300 kkr. av årets överskott bokförs på utvecklingskontot.
Vår ambition är att övervintra 2021, skapa förutsättningar och satsa fullt from 2022.
Ett stort TACK till våra Medlemmar, Sponsorer och Samverkanspartners
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Resultat 2019

Resultat 2020

Budget 2021

1 209 364

1 240 692

1 300 000

Övriga intäkter

861 734

184 718

200 000

Sponsring

982 396

1 077 450

915 000

Bidrag

446 049

646 572

480 000

3 499 542

3 149 433

2 895 000

Rörliga kostnader

-363 755

-146 521

-250 000

Fasta kostnader

-148 943

-97 244

-200 000

Marknadsföring

-11 688

-2 060

-25 000

Övriga kostnader

-496 721

-377 495

-450 000

Externa tjänster

-196 603

-181 819

-200 000

-29 400

-24 280

-25 000

-2 187 330

-1 872 782

-2 325 000

2 211

207

INTÄKTER
Medlemsintäkter

Summa intäkter
KOSTNADER

Utbildning
Personalkostnader
Räntor mm
Summa kostnader
Rörelse resultat

-3 432 229

-2 701 992

-3 475 000

67 313

447 440

-580 000

Extraordinära Intäkter

500 000

Planerad Upplösning, BR

300 000

för kostnader OS 2021
Resultat efter extra ordinära

67 313

947 440

-280 000

intäkter
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TILLGÅNGAR

Ing balans

Period

Utg Balans

Anläggningstillgångar
Finansiellla anläggningstillgångar

1 000 000

500 000

1 500 000

Summa Anläggningstillgångar

1 000 000

500 000

1 500 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga Fordringar
Kassa och Bank

62 141
2 415 371

41 144
140 325

103 285
2 555 696

Summa Omsättningstillgångar

2 529 343

-10 687

2 518 656

3 529 343

489 313

4 018 656

Eget kapital
Eget kapital i ideella föreningar
Årets resultat
Utvecklingsfond

-1 046 752
-67 313
0

-67 313
-380 127
-500 000

-1 114 066
-447 440
-500 000

Summa Eget kapital

-1 114 066

-947 440

-2 061 506

Kortfristiga skulder

-2 415 277

458 128

-1 957 150

-3 529 343

-489 312

-4 018 656

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR & SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

*inkl. buffert för osäkra fordringar
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