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Årsberättelse för Råå Gymnastikförening 2020

Styrelsen för Råå Gymnastikförening får härmed avge följande redogörelse
över verksamheten som bedrivits i föreningen under verksamhetsåret 2020
Föreningens styrelse har utgjorts av:
Ingemar Ask, ordförande
Ove Pålsson, vice ordförande
Anne Ask, ekonomiansvarig
Gudrun Bergdahl, sekreterare

Hanna Hunziker, ledamot
Sara Brockie, ledamot
Ingela Kassell, ledamot

Verksamhetsåret
Väsentliga händelser under året
Det råder fortsatt ett osäkert läge gällande pandemins fortlevnad.
Under 2020 har vi haft kansliet öppet i mindre utsträckning då vi tidvis inte har
haft någon verksamhet. Vid normalt läge så har vi öppet varje måndag i Hallen
17.00-19.00. Meddelande om det har funnits tillgängligt på Facebook och vår
hemsida.
Klubbstugan har använts under året till några möten och fungerat bra för våra
motionärer som ett alternativ för utomhusgymnastik/motion då de kunnat ha
sin verksamhet utomhus när vädret varit gynnsamt.
Råå Vattenskidklubb hyr delar av klubbstugan för sin verksamhet och har haft
ett bra och aktivt år.
Vi genomförde inte vårt traditionella nationaldagsfirande. Bakluckeloppisen har
också varit stängd under perioden. Vi har tidigare delat den aktiviteten med
Lions på Råå.
Delar av dessa intäkter brukar användas till att subventionera barnens läger på
Lingvallen. Men under rådande omständigheter så har inget läger för barnen
varit aktuellt i år.
Hallen hyr vi av Wihlborgs fastigheter. Några närliggande skolor hyr timmar av
oss på dagtid.
Motionsledarna har tillsammans med styrelsen ansvarat för sammankomster
och schemaläggning.
Ansvarig för barn och ungdomsgrupperna har varit Angela och Tyra.
Utbildning och kurser har erhållits efter behov i respektive grupp. Under 2020
har vi haft tre olika pass varje vecka för barn/ungdomar från 3 år och upp. Fyra
pass för motionärer. Några pass har varit helt nedstängda under hela året.
Vi har haft motionspass både dag- och kvällstid.
Gratis sommargympa har bedrivits 2020 nere på Stugan under juli månad.
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Schema för våra aktiviteter finns att läsa på hemsidan och skickas ut även på
Facebook vid terminsstart.
Vuxenledare under 2020
Malin Hultgren
Håkan Gustavsson
Ann-Kristin Ekström
Lars-Berne Mårtensson
Angela Sundström
Gudrun Bergdahl
Barn och ungdomsledare under 2020
Tyra Sundström, Tilde Olsson och Karin Scheutz
Sammanträden
Årsmötet 2020 hölls i Råå GF:s klubbstuga söndagen den 16 augusti. Styrelsen
har utöver årsmöte och ett konstituerande möte haft sju protokollförda
sammanträden 2020/2021. Barn- och motionsgruppen har haft regelbunden
kontakt och möten för att på bästa sätt kunna planera pass och diverse andra
aktiviteter och hjälpt varandra för att få ett fungerande arbete i respektive
grupp.
Medlemmar
Föreningen hade under 2020, 163 medlemmar, jämnt fördelat mellan motion
och barn-/ungdom.
Kansliet har fört alla uppgifterna i Idrott Online.
Kansliet
Vår kanslist Angela Sundström, sköter den digitala inrapporteringen till
IdrottOnline.
Revisorer
Föreningens revisorer har utgjorts av Ingela Ivarsson och Lennart Lenander.
Valberedning
Birgitta Rosenbäck
Yvonne Somming
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Styrelsen vill slutligen framföra sitt tack till medlemmarna för visat förtroende
och gott samarbete under det gångna och delvis nedstängda året.
Råå den 15 mars 2020

Ingemar Ask
Bergdahl

Anne Ask

Gudrun

Ove Pålsson

Hanna Hunziker

Sara Brockie

Ingela Kassell
Adjungerad under året har varit Angela Sundström

Råå GF, Museiplanen 7, 252 70 Råå Kansli måndagar 17.00 -19.00
www.raagf.se

