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Föreningen höll sitt årsmöte i söndags och styrelsen ser ut enligt följande: 
Ordförande: Pia Berglund 
Viceordförande: Ingrid Johansson 
Styrelsemedlemmar: Christian Eriksson, Jaana Wikbäck och Ann-Sofie Lundsten.  
 
Bokslut, budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan godkändes. Det största som 
tillkännagavs var att föreningen aktivt och med stort engagemang kommer att utreda olika 
alternativ för en ny hall. Vi kommer att göra en gedigen utredning och ta fram planer och 
förslag för en hall som är ändamålsenlig för vår förening idag och för framtiden. 
Möjligheterna är oändliga. Vi är i initialskedet och det är mycket som ska utredas. Visionen 
är att Gymnastikarena Åland står klar 2020!  
 
Terminstider  

o Ingen träning under påsken 30.3-2.4) 
o Ingen träning 10-13.5 
o Terminen slutar för alla knattesprattelgrupper vecka 17 och övriga grupper 

vecka 19. 
o Tider för kompensationsträningar mejlas ut till respektive grupp.  
o Nationell tävling i Bollhalla 21-22.4. Detta kommer att påverka vissa grupper, 

vars träningstid den helgen måste ändras. Alla grupper kontaktas per mejl 
efter påsk. 

 
På kommande: 

o Prova på/Öppet Hus med diamantgruppen som ledare fredagen den 30.3. Kl 
13-14 för barn under 8 år. Kl 14-15 för barn över 8 år. Ingen förhandsanmälan. 
Drop in. Avgift 5 euro, kontant betalning på plats (pengarna går till 
diamantgymnasternas tävlingsresa till Malta i sommar). 

o Märkesdag 2.4 kl 12.30-14.30. Mer info om märkesdagarna finns på 
hemsidan under Verksamhet. Anmälan senast 27.4 till info@gymnastik.ax  

o Genomgång av serierna i Klass B 2.4 kl 11.00-12.15. För de gymnaster som 
tränar i basgrupp och som är intresserad av att vara med i klubbmästerskapet 
eller är anmäld till FSGM. Anmälan senast 27.4 till info@gymnastik.ax 

o Märkesdag 22.4 kl 12.30-14.30. Anmälan senast 18.4 till info@gymnastik.ax 
o Vårfest tisdagen 1.5 kl 14.00-16.00. Mer detaljerad info kommer efter påsk. 
o Klubbmästerskap i AG och Trampolin söndagen den 13.5 kl 14.00 
o Sommarläger 18-20.6 kl 09.00-15.00 för barn åk 1-6. Inga förkunskaper krävs. 

Även öppet för icke-medlemmar. Pris: 60 euro. Anmälan till 
info@gymnastik.ax. Begränsat antal platser, så först till kvarn. 

 
 
Terminsavgifter och övriga fakturor 

o Terminsavgifterna har skickats ut genom vårt faktureringssystem, Membra, 
via e-post. Fortfarande är en hel del avgifter obetalda. Påminnelser skickas ut 
efter påsk och då med en påminnelseavgift på 5 euro. 
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o Har du inte fått någon faktura eller kan inte hitta den, kontakta 
info@gymnastik.ax 

o När föreningen övertog driften av gymnastikdelen följde även städningen 
med. Vi anlitar i dagsläget arbetskraft från Emmaus arbetspool för detta och 
för att klara dessa kostnader tillkommer en städavgift på 5,00 per termin för 
varje deltagare.  

 
Kalas i hallen: Det finns möjlighet att boka hallen för kalas. Tiderna som är bokningsbara är 
lördagar kl 14.00 (ibland från 13.00) och söndagar kl. 16.30. Saltiden är 1h15min och 
därefter möjlighet till fika i konferensrummet i 45 min. En ledare från MGF måste alltid vara 
med. Eftersom kalas inte tillhör vår kärnverksamhet kan det hända att vi inte har tillgängliga 
ledare alla helger eller har andra evenemang och då kan kalaset heller inte ordnas. Hör av er 
i god tid och ca två veckor innan det önskade datumet får man reda på om en ledare finns 
tillgänglig. Priset för kalaset är 100 euro för upp till 10 barn och 120 euro för 11-20 barn. Det 
finns inte tillgång till kök och fikat ordnar man själv.  
 
Vuxenträning: Söndagar 19-20, drop-in, kontant betalning 5 euro per gång. Undre 
åldersgränsen går vid ca 17 år (gäller ej våra ledare) och det finns ingen övre  . Viktigt att 
poängtera är att gruppen inte alltid är ledarledd, men en tränande ledare finns på plats. Är 
du intresserad av att komma, gå med i gruppen MGF vuxenträning på Facebook.  
 
Har du frågor, ta då kontakt! Gärna dagtid, eftersom vi på kvällarna är i salen eller har gått 
hem för dagen  Lättast att mejla eller messa, så tar vi kontakt. Notera även att vi inte har 
kontorstid eller läser mejl under helger.  
 
Ylva Watkins, verksamhetsledare. Tel 0457-3433899, info@gymnastik.ax 
Malin Pussinen, huvudtränare. Tel 0457-3428335, mgfmalin@idrott.fi  
 
Vi hörs! 
 
Mvh, 
Ylva Watkins, verksamhetsledare 
info@gymnastik.ax 
0457-3433899 
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