
VÄLKOMMEN TILL GYMNASTICS ÅLAND!

Här nedan följer några viktiga instruktioner så att terminsstarten ska flyta så smidigt som
möjligt för alla:

● Ladda ner appen Suomisport: Vi är en jättestor förening och behöver hitta ett sätt

att kommunicera med er medlemmar på ett sätt som är så tydligt som möjligt och

mindre spretigt. Vi har valt meddelandefunktionen i Suomisport i första hand.

Bekanta dig med Suomisport både i appen och via webbläsare.

● Anslut ditt barn (eller dig själv om du är den aktiva) till medlemsregistret: Vi är

skyldiga att lämna in all sorts statistik om våra medlemmar och även redovisa antal

och annan data. Därför är det av yttersta vikt att vi har alla medlemmar med i

registret. Det här är nytt sedan i våras. Klicka på länken:

https://seurat.suomisport.fi/invite/41fe5561-a50a-41ae-961f-8763a99593df Ansökan

måste godkännas av föreningen. Det är också för oss ett effektivt sätt att nå alla

medlemmar.

● Var noga med att anmäla rätt person. Du kan enkelt gå in och kolla i appen vem

som är anmäld. Klicka på första sidan uppe till vänster i appen där det står

medlemskap. Har du i misstag anmält dig själv istället för ditt barn, gör du följande:

Klicka på länken ovan och lägg till ditt barn. Om du vill ta bort dig själv, ta kontakt

med info@gymnastik.ax så rättar vi till det. Vill du vara medlem i föreningen, behöver

du inte göra något och får då en faktura på medlemsavgiften i september.

● OBS! Familjegymnastiken: Här ska både den vuxna och barnet finnas med i

medlemsregistret.

● Terminsstart vecka 34 för alla grupper (AG-grupperna har avvikande tider), förutom

familjegymnastiken, som startar första veckan i september. Ett par veckor innan

terminen börjar och när vi har kontrollerat att den aktiva finns med i

medlemsregistret, får du en länk till själva träningsgruppen. Acceptera inbjudan för

den underhållsberättigade/barnet. Här kommer du att se när träningarna är, du kan

anmäla om du/barnet kommer på träning samt att tränarna kan ta kontakt med

gruppen.

https://seurat.suomisport.fi/invite/41fe5561-a50a-41ae-961f-8763a99593df
mailto:info@gymnastik.ax


● Obligatoriska föräldramöten kommer att hållas via Zoom veckan innan

terminsstart. Vi kommer att ha flera tillfällen för att alla ska kunna delta. Återkommer

med tider senare.

Hör av dig om du har frågor!

info@gymnastik.ax

0457-3433899 (kontorstid)
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