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Kära medlemmar,
Idag är en speciell dag, då vi kom ännu lite närmare ett förverkligande av vårt mål Gymnastikarena Åland! Finansminister Mats Perämaa har beslutat att ge oss ett
investeringsstöd på 1 375 000,00. Det här innebär att vi kan jobba vidare med projektet och
komma i hamn. Det känns otroligt härligt att få det här stödet och att Landskapsregeringen
tror på vårt projekt. Det sitter bra!
Vi hade årsmöte söndagen den 31 mars där, förutom att de stadgeenliga ärendena
klubbades igenom, presenterade vi projektet med kostnads- och finansieringskalkyler.
Att bygga en ny hall är stort och kommer att kosta en hel del pengar. Investeringsstöd och
banklån täcker en del, men vi kommer även att behöva samla in egna medel. När sedan
hallen står klar är vi medvetna om att vi kommer att ha högre kostnader att driva och
underhålla fastigheten än vi har nu.
Vi vill i så stor utsträckning som möjligt hålla våra deltagaravgifter på en förhållandevis låg
nivå. Vi vill inte att terminsavgifterna ska vara ett hinder. Dock kommer vi vara tvungna att
höja avgifterna en aning från hösten 2019.
Medlemsavgiften har länge varit 10,00. I söndags beslutade föreningsmötet att denna ska
höjas till 20,00. Medlemsavgifterna betalas på hösten.
Vi kommer även gemensamt genom olika talkoarbeten samla in pengar till vår
kontantinsats. Vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp för det här ändamålet och vi
återkommer om det.
En viktigt pusselbit i projektet är placeringen av hallen. Vi jobbar vidare med olika
alternativ, men vi har ännu inget säkrat. Områden vi tittar på är Mariehamn och Jomala vid
stadsgränsen.
På årsmötet diskuterades även föreningsnamnet och att vi i samband med nya hallen
troligtvis kommer att byta namn till Gymnastik Åland, eller något i den stilen. Redan idag
använder vi det namnet på våra kläder och när vi är ute på tävlingar. Vi är en all-åländsk
förening och den enda gymnastikföreningen på Åland så det ger en bättre bild av
verkligheten. Just nu är hälften av medlemmarna från Mariehamn och den andra hälften
från andra kommuner. Av dessa är Jomala störst.
VERKSAMHETEN:
Aktiveten i hallen sprudlar och det är full fart mest hela tiden.
Terminstider och händelser
Anmälningssätt och ytterligare information för de olika evenemangen kommer på Facebooksidan.
o Ingen träning under påsken (18.4-22.4), gäller alla grupper om inte ledaren
meddelar om annat
o Valborgsmässoafton och Första Maj är det ingen träning.
o Vårterminen slutar för alla knattesprattelgrupper vecka 18 och övriga grupper
vecka 19.
o Märkesdag 1.5.
o Åland Invitational 17-19.5 – tävling i artistisk gymnastik med deltagare från
Sverige och Finland.
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o Klubbmästerskap i AG 20.5. Extra träning för deltagande gymnaster ordnas
vecka 20.
o Sommarläger 17-19.6 för barn i åldrarna 6-11 år.
Kalas i hallen: Det finns möjlighet att boka hallen för kalas. Tiderna som är bokningsbara är
lördagar kl 13.00 eller 14.00. Saltiden är 1h och därefter möjlighet till fika i
konferensrummet. En till två ledare från MGF är med och håller uppvärmning, dagens
utmaning och finns därefter till hands. Det är ingen ledarledd lektion utan någon vuxen
måste vara med i salen under hela timmen. Eftersom kalas inte tillhör vår kärnverksamhet
kan det hända att vi inte har tillgängliga ledare alla helger eller har andra evenemang och
då kan kalas 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 medlemmar 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.
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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