
 

Verksamhetsberättelse år 2019/2020 
 
 

Föreningens basverksamhet 

Ur våra stadgar: 

”Föreningen Gymmix Upplands-Bro ska bedriva:  

Fysisk aktivitet i ett brett utbud vad avser såväl träningsformer som åldersgrupper.  

Föreningen Gymmix Upplands-Bro har som målsättning att:  

Bereda medlemmar tillfälle till fysisk rörelse under kunnig ledning, för att uppnå 

fysiskt och psykiskt välbefinnande.” 

Verksamheten har under hösten 2019 bedrivits enligt schema (som hittas i slutet av 
dokumentet), medan vårterminen 2020 har påverkats kraftigt av pandemin som stängde ner 
stora delar av samhället från mitten av mars, och självklart påverkade även oss. 
Barnverksamheten kunde tyvärr bara hållas igång under halva vårterminen medan 
gruppträningen var lättare att erbjuda utomhus, om än i mindre skala än ordinarie schema. 
Många ledares engagemang och uppfinningsrikedom har gjort att vi ändå har kunnat hålla i, 
hålla ut och ställa om!  

 

Grädden på moset – våra Events!  

Årets största event var utan tvekan vårt 60-årsjubileum som vi firade dubbelt upp! Både 
internt med en konferens på Aronsborg för ledare och funktionärer, och tillsammans med 
medlemmarna på ett särskilt festligt 60-årsevent i Kungsängens Sporthall.  
 

 



60-årsfirade på Aronsborg, Bålsta, den 7-8 september 2019 

Vi samlade 47 funktionärer, ledare, värdar, styrelse och revisorer för att tillsammans 
diskutera viktiga frågor och arbeta fram en inriktning för Gymmix Upplands-Bros framtid. Ett 
sammanfattande dokument togs fram, att fungera som vägledning för kommande styrelser. 
Dokumentet finns publicerat på hemsidan under Föreningen och Dokument. Under denna 
helg fick vi även en utbildning i att bemöta och förstå personer med demenssjukdom. 
Gymmix Upplands-Bro kan nu titulera sig som Demensvän - ett initiativ för att öka och sprida 
kunskap om sjukdomen för att personer med demens skall kunna leva ett så tryggt och 
självbestämmande liv som möjligt. De som föreläste för oss kom från kommunens 
förebyggande enhet. Lördagen avslutades med gemensam middag med klädkod ”Gala” och 
övernattning för att sedan sammanfatta diskussionerna under söndagen. Sällan har vi sett 
varandra så uppklädda – och väldoftande      ! 

 

Ståtliga Gymmixare innan galamiddagen på Aronsborg 

Jubileumseventet i Kungsängens Sporthall 28 september 2019 

En fullspäckad dag som startade med att de yngre barnen kunde glädjas åt Bamses 
Hinderbana och de lite äldre kunde prova på redskapsgymnastik. Där efter fortsatte dagen 
med en tidsresa genom våra 60 år! En mängd fantastiska temapass ledda av våra lika 
fantastiska ledare ägde rum, där både träningen, musiken, kläderna och frisyrerna 
inspirerats av 60-, 70-, 80-, 90- och 00-talet! Många hade antagit uppmaningen att klä ut sig i 
sitt favoritdecenniums kläder och accessoarer! Varje pass var ca 25 minuter och mellan de 
olika passen en presentation med lite historik runt föreningens 60-år. Det bjöds på snittar, 
dricka, frukt och godis. Förutom att delta på många pass under dagen kunde även deltagarna 
vara med i vår tävling i två kategorier ”Bästa Outfit” och ”Bästa Bild”. Vår samarbetspartner 
Vacker Hy fanns också på plats för att informera om sina produkter och behandlingar. Dagen 
avslutades med att alla deltagare fick en Goodie Bag/Gymmix 60-års påse innehållande en 
fin handduk med brodyr ”Gymmix 60 år” som minne av denna speciella dag! 



                   
 
”Träna för livet” i Kungsängens Sporthall den 19 oktober 2019 

6940 kr skänktes till Cancerfonden genom de cirka 40 personer som deltog denna viktiga 

dag! Vårt energiknippe Frida höll i trådarna och såg till att eventet blev av, och ledde 

träningspass tillsammans med ett glatt gäng ledare, allt till förmån för både Rosa Bandet och 

Mustaschkampen! Tack alla ni som ställde upp, med Frida i spetsen!  

 

                    
En nöjd Frida leker i ballonghavet                                                            Ett HOPP för livet! 

 

Jubileumsspinning och Julspinning!  

Victoria och Elin bjöd på flera spinningpass med 1959-tema för att tydliggöra jubileet! Ett kul 

initiativ där deltagarna kunde svettas ackompanjerade av stjärnor som Cliff Richard, Siw 

Malmqvist och självaste Elvis! I december kunde vi cykla med Malin och Victoria på ett 

tvåtimmars julspinningpass.  

 

  



Inget Nyår utan nyårsträning i Hagnäshallen! 

130 nyårsgympare!

Sista dagen på året = sista chansen att fira 60 år…  

 

130 personer lyckades (efter visst besvär med dörrlåset) ta sig in i Hagnäshallen på 

nyårsaftonens förmiddag, och kunde svettas ut det gamla året tillsammans med våra ledare 

och värdar. Frivilliga gåvor på totalt 7025 kr gick till Hjärnfonden denna gång. Vi hade ett 

toppenbra mixedlag och blandade hej vilt olika typer av träningsformer, musik- och 

ledarstilar. Precis som det ska vara!  

 

MelloMix i Härnevi den 7 mars 2020 – tredje gången gillt! 

På samma sätt som Nyårsträningen är tradition i Kungsängen har Mellomixen blivit det i Bro. 

Detta år samlades 50 glada deltagare som tränade i takt till svängiga schlagerlåtar och 

tillsammans samlade ihop 3230 kr. Tack alla som var med och bidrog till den härliga 

stämningen och till insamlingen som vi skänkte till Radiohjälpen. Tack också till ledare och 

funktionärer som arrangerade dagen så att den blev en glittrande härlig schlagerfest!  



 

   Glitter och glamour – och mycket Melloglädje – i Härliga Härnevi 

 

Internationella seniorkampen 
Seniorkampen arrangeras av kommunens förebyggande enhet och riktar sig till 65-åringar 
och äldre. Även lag från Norge, Danmark och Tyskland deltog. Kampen startade den 20 maj 
och avslutades den 20 augusti. Gymmix Upplands-Bro deltog med ett eget lag: ”Team 
Gymmix”. På Alzheimerdagen den 2 oktober 2019 korades vinnaren och vårt lag fick ta emot 
bronsmedaljen av f d simstjärnan Lars Frölander som var prisutdelare. Vi är jättestolta över 
vårt team och att de lyckades så bra! 
 

Team Gymmix – stolta bronsmedaljörer! 

 



Pandemin Covid-19 
Den 15 mars beslutade styrelsen att ställa in all inomhusträning enligt rekommendationer 

från Folkhälsomyndigheten. MEN redan den 1 april var vi på gång igen. Ett otroligt gensvar 

från ledare och funktionärer gjorde att vi kunde starta utomhusgruppträning för våra 

medlemmar. Veckorna var fulla av olika träningspass på olika platser i Kungsängen och Bro. 

Det var många som kom och tränade med oss trots att det många gånger blåste kallt men 

glädjen fanns alltid där.  

För barnverksamheten var det inte lika lätt att ställa om och flytta utomhus så den fick 

ställas in för resten av terminen med återbetalning av halva terminsavgiften som 

kompensation.  

 

Gratis gruppträning ”extra allt”! 
Under både jullov, höstlov och sportlov hade vi vår traditionella gratisträning på alla 
gruppträningspass. Sommarträningen blev verkligen ”extra allt” denna sommar. 
Träningspass erbjöds hela sommaren från vecka 21 
till vecka 33, med endast en veckas uppehåll innan 
höstterminen startade. Över 100 pass blev det 
på olika platser i Kungsängen och Bro, 
jämfört med cirka 25 pass en vanlig sommar. Ibland 
lyckas man göra något positivt av en svår 
situation och vi tackar alla de som ställt upp denna 
vår och sommar! 
Utomhusträningen har bland annat bjudit på 
Gympa, Zumba, HIIT-pass, Tabata, Power Walk, 
Löpträning för nybörjare, Yoga, Danze och Intervall Puls. 

 
 
 

 
 



Hemsida och information 
Vår hemsida och våra sociala medier har fortsatt att vara viktiga informationskanaler till våra 
medlemmar, inte minst under Covid 19. Vi har uppdaterat hemsidan med relevant 
information löpande, schemaändringar tex inställda pass, info om vikarier och om Covid 19. 
På våra sociala medier Facebook och Instagram har vi dagligen postat information om vilka 
pass vi erbjuder samt postat bilder från verksamheten. Ledare och värdar har lagt upp bilder 
från sina pass, vilket varit uppskattat och skapat högt engagemang från våra medlemmar. Vi 
har även under året annonserat via lokal press och via vår Facebookkanal. 

 



 

 
 
 

Utbildning, inspiration och spännande nyheter!  
Det här året blev mycket speciellt när Covid-19 slog till och de flesta utbildningar ställdes in. 
Två ledare hann gå utbildning i Zumba Kidz tidigare under året och två ledare kunde utbilda 
sig i BootCamp i en digitalversion under sensommaren. Båda träningsformerna blev nyheter 
och startar hösten 2020. Det var också två ledare som utbildade sig till Bamseledare. Den 
gemensamma inspirationsutbildningen och utbildning i HLR, som styrelsen planerat in våren 
2020, ligger nu på is i väntan på tider då vi återigen kan samlas i storgrupp. 

 
 

 

 

 

 



Styrelsearbetet 
 har utformats efter de behov som uppstått under verksamhetsåret. 

Ett minst sagt annorlunda år, där arbetet med löpande verksamhet 

skett parallellt med två stora händelser; ett bedrägeri som vi 

utsattes för i februari, och situationen med pandemin som 

påverkade hela samhället våren 2020. Bedrägeriet, där slutnotan 

blev 91 tkr, skedde p g a olyckliga omständigheter och det faktum att vi inte 

hade tillräckligt säkra rutiner för utbetalningar. Styrelsen tog nödvändiga beslut och 

förändrade rutinerna direkt, vi införde dubbelkommando vid betalningar, omöjliggjorde 

utlandsbetalningar och satte ett maxbelopp på 30 tkr per betalning, samt att samtliga 

utbetalningar måste godkännas/attesteras av två personer i styrelsen. Våra revisorer har 

deltagit i diskussionerna och godkänt rutinerna, vilket är tryggt. Varje nytillträdd styrelse ska 

gå igenom dessa ekonomirutiner och säkerställa att de följs. Allt finns sparat i 

föreningsstyrelsens Dropbox och tillgängligt internt via log-in-funktionen på hemsidan.  

I början av 2020 förändrade och förenklade vi administrationen för våra värdar genom att 

inte längre föra statistik över lokalt aktivitetsstöd (7-25 år) i gruppträningen där de allra 

flesta är 26 år och äldre, och att minska rapporteringstillfällena för vår egen deltagarstatistik. 

Det löpande styrelsearbetet har försvårats genom att vår kassör avgick efter händelsen med 

bedrägeriet, och att administratören inte heller har kunnat delta i styrelsearbetet som 

planerat under stor del av året. De resterande sju ledamöterna har fått axla fler arbets-

uppgifter än vad som var tänkt när vi gick in i uppdraget hösten 2019.   

När pandemin gjorde entré krävdes nytt tänk för att ställa om verksamheten. Vi tog beslutet 

att stänga ner all träning under två veckor. Barnverksamheten ställdes in helt under 

resterande vårtermin, medan Gruppträningen var lättare att ställa om och flytta utomhus 

från 1 april och hela långa sommaren. Tack vare påhittiga och villiga ledare fick vi ihop över 

100 gruppträningspass under veckorna 21-33 som annonserades i sociala medier och i ”gula 

rutan” på hemsidan med ett unikt schema för varje vecka samt via tidningsannonser under 

flera sommarveckor. Vår informationsansvariga Annette har arbetat hårt. Saker vi strukit 

från listan under våren 2020 pga covid-19 är t ex planerade utbildningar för ledare och 

värdar, träningsresan till Kreta och vår egen sommaravslutning. Eventen Kungsfesten och 

Lillsjöstafetten ställdes in av kommunen.  

Styrelsen har gjort en översyn av våra interna policydokument för ledare & värdar och det 

summerande dokumentet ”Regler och rutiner…” enligt förslag från Aronsborgskonferensen. 

Stort fokus har lagts på frågan om ersättningar/förmåner där vi arbetat för att säkerställa att 

föreningen sköter dessa ”by the book” och inte riskera negativa konsekvenser. Vi har också 

genomfört en ny rutin pga Riksidrottsförbundets krav på att samtliga ledare/funktionärer ska 

ha uppvisat begränsat utdrag ur brottsregistret för att få ha uppdrag inom idrotten. Detta för 

att våra barn/ungdomar ska kunna träna tryggt hos oss. Vi har under året besvarat en remiss 

från kommunen om förändrade bidragsregler. Vi har tagit fram en hoodie med Gymmix-

logotype för alla ledare och funktionärer, enligt förslag som framkom på Aronsborg. Vi har 

fortsatt med våra frivilliga eventgrupper, som nu står redo att dra igång fler festliga 

arrangemang när myndigheterna ger klartecken att vi kan samlas i större grupper. Den 

dagen ser vi fram emot, både för vår ordinarie verksamhet och för kommande events!  



 

Gruppträning Vuxen VT2020:  

 

Barnträning Barn VT2020:  

 



Gruppträning vuxen 2019/2020: 

 
Barnträning Barn 2019/2020: 

 
Medlemmarna 
Föreningen hade totalt 762 medlemmar verksamhetsåret 2019/2020. 

563 vuxna medlemmar och ungdomar varav 497 kvinnor och 66 män (12%). Av dessa 
medlemmar är 73 personer ledare/funktionärer. 
199 barnmedlemmar varav 174 flickor och 25 pojkar (12%). På hösten var 128 barn inskrivna 
i våra barngrupper och på våren 119 barn. 
Statistik över inbetalda träningsavgifter:  
Helårsavgifter 18 ungdomar, 49 pensionärer och 142 vuxna.  
Terminsavgifter höst: 28 ungdomar, 33 pensionärer och 145 vuxna. 
Terminsavgifter vår: 36 ungdomar, 45 pensionärer och 142 vuxna.  
 
Även om vi kan konstatera att vi fortsätter att krympa i medlemsantal, så är vi fortfarande 
väldigt många människor som är medlemmar och tränar tillsammans i vår förening! Denna 
speciella sommar 2020 har vi genom våra många och varierade pass ute i det fria lockat 
människor som vi annars kanske inte skulle ha mött, det är en väldigt fin bieffekt av att synts 
(och hörts!) ”ute på byn”! Nu när hösten är igång och vi varit tvungna att införa restriktioner 
pga Covid-19 i hallarna, t ex maxantal och inställda inomhuspass för seniorer, så är 
förhoppningen att vi trots detta ska kunna behålla den största delen av medlemsskaran. Att 
vi håller ut tillsammans. Vi vet i dagens läge inte hur länge vi måste fortsätta att begränsa 
deltagarantalet och ställa om/förändra passen men vi lovar att vi gör vårt bästa för att 
överleva som förening och ”komma igen”! Vi är viktiga för många – och ni medlemmar är 



viktiga för oss! Det är en härlig stämning som många upplever i vår förening och den bästa 
inspirations- och energikällan för oss ledare, funktionärer och styrelse är alltid 

medlemmarna! Så TACK för att ni stannar hos oss!  

 
 

Styrelsen  
 

• Karin Surtmann, Ordförande (och kassör från mars 2020)  
 

• Michael Ferm, Barnverksamhetsansvarig och vice ordförande  
 

• Erzsebet Ribenyi, Kassör t o m februari 2020  
 

• Jasmine Petersen, Sekreterare/SportAdmin  
 

• Ingrid Polvi, administratör 
 

• Kjerstin Sätterström, Grupptränings- och värdansvarig  
 

• Lillemor Lantz, Grupptränings- och värdansvarig 
 

• Annette Negussie, Informationsansvarig (och ”ekonomiassistent” från mars 2020)  
 

• Michael Surtmann, Lokaler/utrustning samt utbud 


