GymÅ Nyhetsbrev nr 3, april 2021
Hej allihopa!
Verksamheten fortsätter på någorlunda normalt sätt i Bollhalla. Vi tänker på att tvätta och sprita
händer och hänvisar föräldrar att vänta på utsidan. Familjegymnastiken håller till utomhus, på
Strandnäs konstgräs, och fortsätter så tillsvidare. Detta gäller även onsdagens funkis-grupp.
Terminstiderna uppdaterade i Suomisport. Vi fortsätter i de allra flesta fall till sista veckan i maj,
även under Första maj och Kristi himmelfärdsdagen, för att kompensera för uteblivna träningar
tidigare i vår. Info om AG-gruppernas tider kommer i respektive Facebook-grupp samt uppdateras
så småningom i Suomisport. AG-grupperna har en förlängd termin, men tiderna kommer delvis att
ändras efter skolavslutningen.

Suomisport
Som förening är vi beroende av bidrag från kommuner och andra organisationer. Dessa instanser
kräver en uppsjö av statistik som vi är ålagda att presentera. Ett uppdaterat och fungerande
medlemsregister hjälper oss mycket. För att få heltäckande statistik krävs det att alla aktiva
medlemmar registrerar sig.
Alla barn, ungdomar och vuxna som deltar i en grupp ska finnas med i medlemsregistret. För
familjegymnastiken gäller detta både barnen och föräldrarna. Medlemsavgiften för det här året är
redan betald, så det medför ingen kostnad.
Aktiva: https://seurat.suomisport.fi/invite/41fe5561-a50a-41ae-961f-8763a99593df

Klicka på länken och välj den person som ska ansluta sig. Var noga med att anmäla den aktiva och
inte ev vårdnadshavare. När det blir dags att anmäla sig till höstens verksamhet kommer
information om hur man går tillväga komma ut via medlemsregistret, vilket gör det extra viktigt
att vara ansluten.
Blivande stödmedlemmar: https://seurat.suomisport.fi/invite/c54a2348-c2c5-4eb3-8f1c59f6fa051c9c

Nu kan du som är intresserad att bli stödmedlem i GymÅ registrera dig i medlemsregistret.
Medlemsavgiften skickas ut i september.
Tack till alla som har redan gjort ovanstående. I vissa fall har det skett en liten miss, där
vårdnadshavaren har anmält sig istället för sitt barn. Er har jag flyttat över till stödmedlemsgruppen. Ni kan se i ert Suomisportkonto på första sidan om så är fallet. Hör av er till mig om ni vill
att jag plockar bort er. Ni ser alla medlemskap (även barnens) på första sidan.
Fakturering av medlemsavgift sker i höst och då kan man även avsäga sig medlemskap om man så
önskar.
Suomisport kan verka lite krångligt och nytt. Jag kommer att lägga upp info och tips på vår hemsida
inom kort. Vi kommer att övergå mer och mer till att använda Suomisport som informationskanal,
men under en övergångsperiod nu så blir det lite spretigt med information från flera håll. Det man
kan säga är att informationen på hemsidan är mera övergripande och allmän. På Facebook flaggar
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vi för olika aktiviteter och evenemang. Genom Suomisport håller vi den dagliga verksamheten
uppdaterad vad gäller träningstider och närvaro.

Sommaraktiviteter
Även om terminen tar slut i maj har vi mycket inplanerat inför sommaren så det kommer att finnas
alla möjligheter att hålla igång. Vi kommer att flagga för dessa evenemang på vår Facebook-sida
och med mer ingående information på föreningens hemsida.
Vissa kommer att kräva anmälan, andra inte. Vid evenemang där man behöver anmäla sig ska detta
göras via Suomisport.

Tävlingar
För våra tävlingsgymnaster blir det inga bortatävlingar den här terminen, som det ser ut nu. Istället
ordnar vi egna tävlingar i cup-form för klasserna C-E och ett klubbmästerskap för klass B.
För alla breddgrupper (bas, trupp och trampolin) finns det möjlighet att testa på tävling i alla de
disciplinerna som en avslutning på terminen. Här kan alla som är intresserade vara med.
Hur vi organiserar våra tävlingar, datum för dessa samt hur man anmäler sig finns att läsa på
hemsidan under evenemang och tävling.

Inför höstterminen
I början av juni kommer vi att göra schemaläggningen inför hösten. När detta är klart skickar vi ut
meddelande via medlemsregistret i Suomisport. Anmälan kommer att gå till på samma sätt som
förra året, där vi lägger upp tider och grupper och med ett begränsat antal platser till varje grupp.
Befintliga medlemmar kommer att ha några dagars förtur att anmäla sig innan vi öppnar upp för
väntelistan och helt nya.

Gymnastikarena Åland
Vi jobbar vidare med detta enorma projekt. Vi tackar för alla underskrifter i vår namninsamling
och hoppas att de ska ha effekt. Vi inväntar offerter på bygget för att komma vidare med våra
ekonomiska kalkyler som innefattar bland annat lån. Föreningens årsmöte kommer att hållas i maj
och då hoppas vi kunna presentera projektets status och tidsram. Vi återkommer med datum när
bokslutet är klart.

Övrigt
Nu i slutet av terminen kommer vi att spela in en kort film, där syftet är att visa på hur
mångfacetterad vår verksamhet är. Emma Pussinen har fått i uppdrag att göra detta och hon
kommer att besöka olika grupper för att få med alla aspekter. Filmen kommer att läggas ut på
sociala medier och hemsidan. Vi vet ännu inte vilka grupper hon kommer att besöka och det är ju
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inte heller alla som kommer att komma med i filmen. Om det är någon som inte vill vara med, om
hon skulle komma just till den gruppen, ta kontakt med mig på förhand och jag förmedlar det
vidare, eller säg helt enkelt till på plats.
Ha en skön vår!
Ylva Watkins
Verksamhetschef GymÅ
info@gymnastik.ax
0457-3433899 (tel tid vardagar 9-16)

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL VÅRA SPONSORER, NÄR ÄR MED OCH GÖR VÅR VERKSAMHET MÖJLIG!

