Föräldrainfo

Vi jobbar här!
●

Kontakt:
○
Telefontid måndag - fredag 9-15
○
Skicka gärna mejl, så tar vi kontakt
○
Vi svarar på meddelanden via FB och andra
sociala medier under arbetstid i första hand.

●

Ylva Watkins - verksamhetschef
○
Facebook “Verksamhetsledare Ylva”
○
ylva@gymnastik.ax
○
0457 343 3899
Malin Pussinen - chefstränare
○
malin@gymnastik.ax
○
0457 342 8335
Savannah Borman - AG tränare
○
borman.savannah@gmail.com
Pia Berglund - ordförande
○
styrelse@gymnastik.ax

●

●
●

Gymnastics Åland 2021
●

870 medlemmar

●

3 anställda, ca. 50 övriga ledare i föreningen

●

50 olika träningsgrupper

●

Ca 30 000 besök i hallen/år

GYMNASTICS ÅLAND
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Könsfördelning GymÅ

Medlemmarnas hemkommuner

Övriga 19%

Killar 30%
Lemland 9%

Tjejer 70%
Jomala
24%

Mariehamn
48%

GymÅ Barn- och ungdomsriktlinjer
●
●

Finns att läsa på gymnastik.ax/policydokument
Baseras på FN:s Barnkonvention
○ Alla barn har samma rättigheter och lika värde
○ Barnets bästa ska alltid komma i första hand
○ Varje barn har rätt till utveckling
○ Barnet har alltid rätt att uttrycka sin åsikt

●
●
●

GymÅ har en handlingsplan mot mobbning, kränkning, diskriminering och sexuella trakasserier
Barn- och ungdomsansvariga: Ylva och Malin
Alla dokument finns på hemsidan och gås igenom och uppdateras i oktober varje år

Riktlinjer för gymnaster & föräldrar att följa i gympahallen
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Följ träningstiderna, lämna vid starttid och hämta vid sluttid.
Koden in till Bollhalla är 1930
Gymnasten ska vara träningsklädd (bekväma kläder, inga skor) och långt
hår ska vara uppsatt. Ytterkläder lämnas i omklädningsrummet.
Knattegrupperna hämtas upp utanför omklädningsrummet
Inga föräldrar i salen - undantag finns, ta kontakt med ledare eller
info@gymnastik.ax
Alla tvättar händerna före och efter träning.
Föräldrar och aktiva följer förhållningsregler som råder gällande sjuka barn
Hallen ska vara en plats fri från mobbning, kränkningar, sexuella
trakasserier och diskriminering. Hallen är också en drogfri miljö.
Alla bör ha en egen försäkring. Ta kontakt med vår samarbetspartner
LokalTapiola

Läs policydokumenten på gymnastik.ax/policydokument!

Suomisport
●
●

●

●
●
●
●

Vårt medlemsregister - nödvändigt för att få fram all statistik vi behöver samt
kommunicera med våra medlemmar.
Alla ska vara med i en träningsgrupp för att se träningstiderna (länk skickad i mejl
efter anmälan via hemsidan) - obs i familjegymnastiken både den vuxna och
barnet/barnen vara med.
Alla aktiva ska vara medlemmar. Kontrollera att det är barnet som är anmält och
inte den vuxna. I appen på första sidan finns alla medlemskap. Om det blivit fel, ta
kontakt med info@gymnastik.ax
Ladda ner appen Suomisport, smidigare att använda. Även barnen kan ha appen i
sin telefon.
I träningsgruppen ser man träningarna, meddelanden, fakturor och meddelar
frånvaro.
Bekanta er med Suomisport, både via appen och via webläsare.
Vid tekniska problem - kontakta supporten suomisport@olympiakomitea.fi

Kommunikation och information
●

Suomisport: träningstider, anmälningar, betalningar, meddelanden - den löpande
verksamheten

●
●

gymnastik.ax: “statisk information” som man kan gå tillbaka till
Facebook: marknadsföring, påminnelser, happenings
○ Officiell sida: Gymnastics Åland
○ GymÅ Knatte Funkis Familj
○ GymÅ Bas och Freegym
○ GymÅ Trupp
○ GymÅ Trampolin
○ GymÅ AG (alla AG-grupper har en egen)

●

Instagram gymnasticsaland: bilder, filmer från tävlingar, event osv

Träningsavgifter
●

Träningsavgiften betalas via Suomisport
○
○
○

●

Träningsavgiften är baserad på hur mycket barnet tränar
Avgifterna finns på hemsidan
Läggs ut i Suomisport inom september

Medlemsavgiften är 20€ / år
○
○
○

Alla aktiva ska vara medlemmar
Bli stödmedlem! Länk på hemsidan under fliken Anmälan
Faktureras via Suomisport inom september

●

Märkesdag 6€ / tillfälle

●

Deltagande i klubbmästerskap 6€

Övrigt
●
●

Extra aktiviteter, märkesdagar, läger och liknande
läggs upp på hemsidan under “Evenemang”
På vår YouTube-kanal “GymÅ Malin” finns
träningsprogram, tävlingsserier och filmer på tekniker
som ingår i märken.

Följ oss gärna!
För att få inblick och info i vad som
händer i föreningen, följ oss gärna på
sociala medier!
Facebook = Gymnastics Åland r.f.
Instagram = gymnasticsaland

