
 

 

Konferens 7-8 september 2019 

Under en helg i september samlades 47 funktionärer, ledare, värdar, styrelse och revisorer 

på Aronsborg för att tillsammans arbeta fram en verksamhetsplan och en inriktning för 

Gymmix Upplands-Bros framtid. 

Uppdraget var att formulera konkreta förslag utifrån sex olika områden. Gruppen delades 

slumpvis in i mindre diskussionsgrupper som fick diskutera ett specifikt ämne och formulera 

ett förslag som redovisades för övriga. Efter varje redovisning kunde övriga funktionärer 

lägga fram egna förslag på samma ämne. Därefter fick varje person en röst att lägga på 

valfritt förslag. Det förslag som fick flest röster antogs. 

En del förslag kan beslutas genom styrelsebeslut medan andra förslag behöver läggas fram 

och beslutas på årsmötet. Detta är ett sammanfattande dokument som beskriver helgens 

arbete och förslag och hur förslagen ska genomföras. Sittande styrelse kommer inte ha tid 

att verkställa alla förslag. Detta dokument kommer därför att överlämnas till den nya 

styrelsen efter årsmötet så att den nya styrelsen kan förvalta och verkställa de förslag som 

arbetats fram. Den nya styrelsen ska i sin kommande årsberättelse beskriva hur arbetet 

har gått, vad som har verkställts, vad som inte är verkställt, en förklaring till det som inte 

blivit gjort och en planering för hur det som är kvar att göra ska bli gjort. 

 

AKTIVITETER OCH DELTAGADE 

Gymmix som förening ska anordna följande event: 

• Rosa bandet 

• Träningshelg 

• Julmiddag 

• Julschema 

• Nyårsgympa 

• Mellogympa 

• Sommarschema inklusive förlängd termin med utepass 

• Vårmiddag 

För att få ihop tillräckligt med folk till dessa event ska vi varje uppstartsmöte inför 

höstterminen lista alla kommande event och så får alla funktionärer skriva upp sig på en 

eller flera event. De event som inte får tillräckligt många frivilliga kommer att utgå det året. 

De som har skrivit upp sig får komma överens om vem som har huvudansvaret för eventet. 

Arbetsgrupperna kommer att bestå av dels ledare som kör pass, dels av övriga organisatörer. 

Den som ansvarar för eventet ansvarar för att det finns information om eventet som 

kommuniceras till infoansvarig för information till hemsidan. All övriga info så som flyers, 

plexiinfo och info på sociala medier ansvarar eventgruppen för själva. 



 

Uppstartsgruppen ansvarar för att göra listor över kommande event med information om 

hur många ledare respektive organisatörer som behövs. En lista ska vara ”eventet” 

Uppstartsmöte så att man redan vid uppstartsmötet får en grupp som ansvarar för nästa års 

uppstartsmöte. 

Det finns inget som hindrar att fler event ordnas! Dock får det ske på egna initiativ och då 

ansvarar man själv för eventet som sådant, att skapa en arbetsgrupp, skapa information etc. 

Föreningen bistår med att sprida information via hemsidan och plexiinfo men eventansvarig 

ska förse infoansvarig med all info som behövs. Pengar till eventet kan äskas av styrelsen. 

Checklistor ska göras till varje event och sparas så att nästa som anordnar ett event inte 

behöver uppfinna hjulet på nytt. 

Nuvarande styrelses synpunkter:  

Styrelsen har i verksamhetsplanen lagt in de events till vilka tillräckligt med funktionärer har 

skrivit upp sig under helgen i Aronsborg. 

Eventansvarig bör förbereda listor som tas upp på uppstartsmötet. 

Styrelsen vill betona att bara för att ett event inte är med i verksamhetsplanen så kan fler 

event anordnas. 

 

KLÄDER 

Vi ska inte längre köpa in träningströjor. Alla köper egen tröja men vi tar fram ett gymmix-

märke som man kan sy på/stryka på eller liknande. Materialpotten kan användas till tröjan. 

 Detta innebär att vi behöver införa en klädpott för värdarna. De funktionärer som inte har 

en materialpott får köpa en tröja/vartannat verksamhetsår och få tillbaka pengar från 

föreningen. Detta behöver skrivas in i våra dokument så det blir tydligt vad som gäller. 

Vi satsar som förening på att istället köpa bra överdragskläder som syns även utanför 

träningshallen så som jacka, munkjacka, mössa, reflexväst etc ungefär vart tredje år. 

Nuvarande styrelses synpunkter: 

Styrelsen anser att det känns väldigt oproffsigt att ledare ska leda pass med “spretiga tröjor” 

av olika kvalitét. Styrelsen anser att såväl  träningströjor som överdragskläder som ska köpas 

in i framtiden ska vara enhetliga och gå i  Gymmix-färgerna blått och vitt. 

Styrelsen anser att alla funktionärer i föreningen ska få en minst en träningströja och att 

man borde ta fram en föreningsgemensam överdragsjacka som ser likadan ut under en 

längre period så att även nya funktionärer kan få samma slags överdragsjacka som 

funktionärerna fick året innan. 

 

UPPSTARTSTRÄFFAR, LEDARTRÄFFAR MM 



 

Vi ska ordna uppstartsmöten inför varje hösttermin. Mötet ska börja kl. 09.00 på 

förmiddagen med en frukost. Var tredje år ska uppstartsträffen bli lite lyxigare genom att 

exempelvis förläggas till en konferensanläggning. För detta ändamål måste man varje år 

avsätta en del av budgeten till detta. 

Träffen ska vara obligatorisk. Det ska läggas in i våra policydokument att det ingår i 

uppdraget som ledare respektive värd. 

Träffen ska innehålla en del gemensam info och en del specifik info för ledare, barnledare 

och värdar så att inte alla behöver lyssna på sådan info som inte är relevant för det uppdrag 

man har.  

Den blå sjukvårdspåsen samlas in vid terminsslut och gås igenom så att allt finns och att det 

är funktionsdugligt. Den blåpåsen kompletteras med batterier.  

På träffen ska ett start-kit delas ut (den blå påsen). Detta ska innehålla sådant som man 

behöver inför terminsstarten, inklusive förbandslåda/väska. En checklista för lokalerna ska 

upprättas. 

Ansvarige för uppstartsträffen är en person ur styrelsen, en värd och två ledare. Dessa 

skriver upp sig frivilligt på uppstartsträffen året innan då bemanning tillsätts till alla övriga 

event på samma sätt. 

Vi ska ha en gemensam funktionärsträff (för alla funktionärer) på våren. Träffen ska mer 

vara kul än praktisk till skillnad från höstterminen. Ledorden är inspiration och rörelse. Vi ska 

bjuda in en extern gäst.  

Ansvariga för uppstartsträffen är en person ur styrelsen, en värd och två ledare. Dessa 

skriver upp sig frivilligt på uppstartsträffen året innan då bemanning tillsätts till alla övriga 

event på samma sätt. 

Nuvarande styrelses synpunkter: 

Styrelsen anser att det kan vara lång tid att redan vid uppstartsträffen inför höstterminen 

hitta frivilliga att anordna uppstartsträff ett år senare.  Styrelsen föreslår att sittande styrelse 

skickar ut en förfrågan innan vårterminen är slut och får ihop en ny grupp som ansvarar för 

nästa uppstartsmöte. 

 

MARKNADSFÖRING, HEMSIDA OCH SOCIALA MEDIER 

Flyers/affischer på varje förskola och lågstadieskola inför höstterminen 

• Barnverksamhetsansvarig ansvarar för att kontakta alla skolor och förskolor och 

skaffa tillstånd att sätta upp lapparna och meddela alla funktionärer på vilka skolor 

och förskolor vi får sätta upp lappar. 

• Informationsansvarig tar fram en flyer, den ska vara gemensam för alla skolor och 

förskolor och innehålla info om alla barnpass samt att vi söker ledare till 

barnverksamheten. 



 

• Informationsansvarig kan delegera själva uppsättningen av flyers till lämpliga 

funktionärer. 

Annonser 

• Vi ska ha en tidningsannons i lokaltidningen vid terminsstart både höst och vår. 

Informationsansvarig ansvarar. 

• Vi ska ha info i lokaltidningens ”På gång” inför terminsstarterna och vid gratis event. 

Informationsansvarig ansvarar. 

• Vi ska annonsera på den digitala tavlan vid E18 när vi har event inklusive när vi 

erbjuder gratis träning så som sportlov och höstlov. Informationsansvarig ansvarar. 

• Vi ska ha med information i kommunens kalendarium inför terminsstarterna och vid 

gratis event. Informationsansvarig ansvarar. 

Sociala medier 

• Vi ska publicera de inlägg vi vill nå ut med på Instagram och därifrån dela dem även 

på Facebook. Infoansvarig gör upp ett schema över ansvar för våra sociala medier 

så att ansvaret roterar på olika ledare och funktioner, t ex zumba-ledarna ansvarar 

under en eller två veckor, styrelsen ansvarar därefter i två veckor, därefter kanske 

det är dags för en värd att få ansvaret. Syftet är att visa upp variation på våra sociala 

medier och att få fler aktiva funktionärer. 

• Info om våra sociala medier ska finnas på alla flyers, affischer etc som vi använder. 

Informationsansvarig ansvarar för att lägga upp de flyers och affischer som skapas 

så att de ligger tillgängliga för övriga funktionärer att skriva ut och sätta upp. 

• Våra policydokument måste uppdateras så att det framgå att det ingår i 

funktionärsuppdraget att delta i viss marknadsföring av föreningens verksamhet och 

hur man loggar in för att göra inlägg på sociala medier. 

Hemsidan 

• Bra som den är idag. Ska vara levande och innehålla information till skillnad från våra 

sociala medier där ledordet är inspiration. Inte för mycket information på hemsidan 

utan det ska vara sådant som man som medlem behöver information om, schema, 

priser, schemaändringar, event och liknande. 

• All info som läggs ut på flyers och plexi i hallarna ska återfinnas på hemsidan. 

Infoansvarig ansvarar för att så sker. 

• Infoansvarig ansvarar för att hemsidan innehåller info som är typiskt återkommande 

varje år så som priser, betalningsrutiner, schema, nyheter i utbud mm. Övrig info 

ansvarar den som vill ha ut info för. 

Övrig annonsering 

• Inför terminsstart ska vi även sätta upp affischer i både Kungsängen och Bro på 

biblioteken, vårdcentralerna, de stora affärerna Coop i Kungsängen och Willys i Bro 

och vid lokalerna för PRO och SPF. Informationsansvarig ansvarar för att ta fram 

flyer men kan delegera till övriga funktionärer att sätta upp lapparna. 



 

Annonsering vid event 

• Information ska finnas på hemsidan men det är den ansvariga för eventet som ska 

förse informationsansvarig med all info som ska läggas ut.  

• För annonseringen i sociala medier ansvarar eventansvarig själv för att 

informationen kommer ut. 

• Vid event uppmanas den ansvarige för att skapa ett event på Facebook eftersom det 

är lätt att sprida info om eventet då. 

Schemaändringar 

• Planerade ändringar:  

o Ledaren ansvarar för att meddela infoansvarig.  

o Infoansvarig ansvarar för att info kommer ut på hemsidan under 

schemaändringar.  

o Ledaren ansvarar för info på sociala medier. 

• Vid hastigt uppkomna ändringar: 

o Ledaren ansvarar för att info kommer ut i de kanaler som är möjliga. 

Övrigt 

• Grundregeln är att den som ansvarar för något också ansvarar för att meddela 

informationsansvarig så att relevant info kommer ut vid lämplig tidpunkt. 

• Eftersom det är mycket jobb för infoansvarig ska en hjälpperson utses i samband 

med uppstartsmöte då övriga ansvariga för olika event skrivs upp. Uppstartsgruppen 

ansvarar för att detta uppdrag kommer upp som alternativ. 

• Vi ska ha QR-kod och motsvarande på alla våra flyers/plexiinfo så att man lätt hittar 

till våra sociala medier. 

• Information vid pass där vi kan ta betalt ska innehålla swishnummer. 

Nuvarande styrelses synpunkter: 

Styrelsen anser att planen för marknadsföring mm är mycket ambitiös men orealistisk för 

infoansvarig i styrelsen att genomföra/ansvara för. Styrelsen anser därför att förslaget bör 

ses över. 

 

FÖRMÅNER 

Ledare 

• Gratis träning (medlemskap ska betalas) 

• 200 kr/timme för pass 

• Utbildningsbidrag en gång/verksamhetsår, belopp enligt styrelsebeslut 

• Inspirationsbidrag max 2000 kr/verksamhetsår. Bidraget är förknippat med en 

informationsplikt till övriga funktionärer för att skapa en större ”vi”-känsla så att fler 

väljer att åka tillsammans och det inte bara blir några få som åker år efter år. 



 

• Materialpott på max 3000 kr/verksamhetsår (kan ej sparas till kommande 

verksamhetsår) 

• Profilkläder 

• Gratis träningsavgift för egna barn under 18 år 

Hjälpledare 

• Gratis träning (medlemskap ska betalas) 

• 100 kr/timme för pass 

• Materialpott på max 1500 kr/verksamhetsår (kan ej sparas till kommande 

verksamhetsår) 

• Profilkläder 

Värd 

• Gratis träning (medlemskap ska betalas) 

• Materialpott på max 1000 kr/verksamhetsår (kan ej sparas till kommande 

verksamhetsår) 

• Profilkläder 

• Gratis träningsavgift för egna barn under 18 år 

Styrelse 

• Gratis träning (medlemskap ska betalas) 

• Arvode 6000 kr/verksamhetsår* 

• Utbildning vid behov för styrelseuppdraget enligt styrelsebeslut 

• Inspirationsbidrag max 2000 kr/verksamhetsår. Bidraget är förknippat med en 

informationsplikt till övriga funktionärer för att skapa en större ”vi”-känsla så att fler 

väljer att åka tillsammans och det inte bara blir några få som åker år efter år. 

• Profilkläder 

Revisor/valberedning 

• Gratis träning (medlemskap ska betalas) 

• Profilkläder 

* Detta är ett förslag som är avhängigt av årsstämmans beslut. En motion har lämnats in av 

denna diskussionsgrupp med förslag att höja arvodet och att finansiera det med höjda 

träningsavgifter. 

Våra policydokument måste uppdateras då potter och belopp har förändrats. 

Nuvarande styrelses synpunkter: 

Styrelsen anser att inga barn till funktionärer (inklusive ledare) ska ha gratis träning. Detta 

för att skapa lite mer jämlikhet mellan olika funktionärsgrupper. Däremot om man är 

barnledare anser styrelsen att ledarens barn ska ha förtur till barngruppen man är ledare i 

men betala full träningsavgift som alla andra. Vi är många funktionärer i föreningen, om alla 



 

ska ha gratis träning för både sig själva och sina barn blir det allt färre betalande 

medlemmar.  

Styrelsen anser att både värdar och styrelse ska ha en klädpott. Ledarnas klädpott skulle 

kunna minskas till 2000 kr/verksamhetsår för att finansiera övriga funktionärers klädpott på 

1000 kr/verksamhetsår. 

Angående arvode till styrelsen om 6000 kr/verksamhetsår hänvisar styrelsen till besvarad 

motion från årsmötet. 

Styrelsen anser inte att inspirationspengen ska vara förpliktigad med kravet på att informera 

alla andra funktionärer om att man avser att åka. Det är upp till var och en att leta upp 

inspirationsaktiviteter och dela med sig av den info till de man vill. 

 

POLICYDOKUMENT 

Vi ska döpa om våra ordningsregler till trivselregler. 

Dokumenten med betalningsinfo och dokumentet Regler och anvisningar ska läggas ihop 

till ett och samma dokument eftersom en del samma info står i båda dokumenten. 

Info om olika belopp ska bara finnas på ett enda ställe. När man behöver ange belopp i ett 

annat dokument ska vi istället länka till det dokument där alla belopp står. Detta för att 

underlätta när informationen behöver uppdateras. 

Vi ska ha checklistor för de saker som behövs, t ex för olika event. 

Vi ska ha ett enda dokument för funktionärer så att alla funktionärer lätt kan navigera i 

dokumentet till den funktion som man själv har men det är viktigt att alla känner till 

varandras funktioner så därför är det bra med ett enda dokument. Dokumentet ska innehålla 

bl a Så här gör du med Instagramkontot, Så här loggar du in på vår inloggningssida på 

hemsidan, Det här gäller personuppgifter (GDPR). Dokumentet ska arbetas fram i en 

arbetsgrupp med flera funktionärer. Den får skapas på initiativ av styrelsen. 

I dokument som anger något om betalningar ska vårt swishnummer alltid stå. 

Våra årsmöteshandlingar, ordningsregler och stadgar ska finnas på hemsidan tillgängligt för 

alla. Övriga dokument ska finnas på inloggningssidan. 

I övrigt behöver vi uppdatera våra dokument i enlighet med övriga förslag som beslutades 

under helgen. Styrelsen ansvarar för detta. 

Gruppen bedömde att uppdateringarna skulle kunna vara genomförda under mars, april år 

2020. 

Nuvarande styrelses synpunkter: 

Inga synpunkter, bra förslag! 


