
Ekenäs Gymnastikförening rf. 
 
 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2021 
 
 
 

1       VERKSAMHETSÅRET BESTÅR AV TRE VERKSAMHETSPERIODER  
 
* Vårperioden omfattar : vecka 2 – vecka 17 och med avbrott vecka 8  
* Sommarperioden omfattar: vecka 18-26 och vecka 31-34 som 
parkgymnastik, med avbrott vecka 27-30 
 Under sommaren ordnas 1-2 veckor redskapsgymnastikläger för barn.  
* Höstperioden omfattar : vecka 36 – vecka 48  

 
     2 FÖRENINGENS STYRELSE 

Föreningens styrelse sammanträder ca 1 gång i månaden till stadgeenliga 
styrelsemöten. 
Styrelsen distribuerar information till ledarna via WhatsApp- meddelanden, på 
föreningens hemsida, www.egf.idrott.fi och via den sociala nätverkstjänsten 
Facebook. Via den digitala anslagstavlan Place2Go informeras såväl ledare som 
föreningens medlemmar om aktuella händelser. 

 
    3 FÖRENINGENS LEDARE 

Styrelsen håller kontinuerlig kontakt med ledarna via WhatsApp. 
Föreningens ledare har möjlighet att delta i skolning som gagnar föreningen och 
föreningens medlemmar.  

 
   4 ÅRSMÖTE 

Stadgeenligt årsmöte hålls inom februari månad. 
 

   5 SOMMARPERIODEN 
Föreningen kommer att ordna två redskapsgymnastikläger under sommaren. 
Dessutom arrangerar föreningen parkgymnastik en gång i veckan under 
veckorna 18-26 och 31-34. 
 

6 ANMÄLAN 
Föreningen har anmälningsdagar i början av vårperioden och i början av 
höstperioden. 
Anmälan till vårperiodens verksamhet arrangeras vecka 1:  lördag. 
Anmälan till höstperiodens verksamhet arrangeras vecka 35: lördag. 
Föreningen erbjuder parkgymnastik iform av dropp in  deltagande. 

 
7 FSG  

Medlemmar från styrelsen har möjlighet att delta i förbundets vår- och 
höstmöte. 
Ledare och eventuella blivande ledare har möjlighet att delta i FSG:s 
skolningstillfällen. 
 



 
8 VERKSAMHET OCH PROFILERING 

Föreningen fortsätter arbetet med att profilera sig som en förening som 
möjliggör fysisk aktivitet för alla åldersgrupper.  
Föreningen jobbar för att locka nya ledare till den ordinarie verksamheten. 
Föreningen strävar efter att upprätthålla de verksamhetsformer som nu ingår 
i föreningens verksamhet.  

 
9 COVID-19:s INVERKAN PÅ VERKSAMHETEN 

Under vårterminen erbjuder föreningen möjlighet till ledd utegymnastik ute för 
vuxengrupper och pensionärer. Endast redskapsgymnaster i tävlingsgruppen 
erbjuds innegymnastik p.g.a. rådande restriktioner. 

 
 

 
Ekenäs den 2 mars  2021  
 
Camilla Holmström 
ordförande 

 
 
 
 


