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Hallå där!
Satu Sandberg
ordförande i interimsstyrelsen

ekonomiskt på plats. Vissa arbetsgrupper är mer prioriterade än andra, till exempel organisation, ledare
och personal. Det är viktigt att alla
hittar sina nya roller.
Vad går bra?
Trots att vi kommer från två olika
föreningar med olika kultur och det
tog lite tid i början att förstå
varandra så går det bra nu. Det är
skönt och våra anställda gör ett
fantastiskt jobb, utan dem hade det
aldrig fungerat. Vi får en stark drivkraft från dem.

Vad jobbar styrelsen med?
Vi har fått det övergripande ansvaret för att få ihop Örebros två gymnastikföreningar till en. Både kansli,
ledare och tränare ska synkas till en
förening och alla gymnasterna ska
ingå – truppgymnastiken, som är
den största delen av verksamheten,
men också cheerleading, parkour,
manlig AG, seniorgympa och Alla
kan gympa.

Är det något som går lite trögt?
Under sommarmånaderna har arbetet legat lite på is och alla arbetsgrupper kommer inte att vara klara
till jul, men det är inte viktigt för vi
kan fortsätta arbetet efter nyår.

Vad är allra roligast just nu?
Det roligaste är att få vara med och
höra hur vi skapar den bästa föreningen med hjälp av arbetsgrupperna. Vi har ett tydligt mål och alla
vill ha en stark förening som ska
vara välsedd i hela Sverige med hög
kompetens och ett starkt ledarskap.
Vi vill arrangera bra evenemang
som andra föreningar vill komma
till. Och nu har vi lagt in sexans växel
Hur ligger ni till, håller tidplanen?
Ja, just nu är det en intensiv period. och har full fart framåt.
Alla arbetsgrupper är igång för fullt Vad händer under hösten?
och jobbar bland annat med ledar- Vi har satt igång arbetet med att
skap, evenemang, organisation, skapa en ny föreningsidentitet och
personal och tävlings- och tränings- en ny organisation. En del grupper
verksamhet.
har redan sedan tidigare tränat och
När är sammanslagningen klar?
Verksamheten från AGF och ÖGF är
överförd till den nya föreningen vid
årsskiftet men projektet fortsätter
att jobba under 2019. Jag tror inte
att varken ledare eller gymnaster
kommer att märka så mycket eftersom vi redan samarbetar en hel del
inom både ungdomsverksamheten
och elitgrupperna på Oscaria.

tävlat ihop, det samarbete stärks.

Varför blir det bättre för Örebros
gymnaster med en förening i
stället för två?
Vi blir fler och det blir både bredd
och spets i grupperna och man kommer att få träna med andra som är
på samma nivå som man själv
oavsett om man vill tävla eller
träna. Vi kommer att ha grupper för
äldre tonåringar som ofta slutar
Vad är nästa steg?
Vi har många möten och just nu med gymnastik för att de inte vill
jobbar vi med anställningserbjud- tävla längre. Alla ska känna sig
ande. Vi har varit i kontakt med välkomna, det är viktigt för oss.
banken för att få allt

Välkommen på fika
med interimsstyrelsen den 13 oktober!
Vill du veta mer om hur det
går? Kom gärna förbi och ta en
fika med representanter från
interimsstyrelsen på Oscaria
den 13 oktober mellan 13.00
och 15.00.

Föreningsidentitet hur ligger vi till?
En enkät har gått ut till alla
medlemmar, workshops
genomförs med ett gäng
ledare, gymnaster och
föräldrar. Vi hoppas på en
logotyp i början av november spännande!
Parallellt jobbar vi med föreningskollektionen och vi hoppas
att GF Örebros baskollektion i
kläder blir årets julklapp.
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Tränings
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