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Nu formas länets största barn- och ungdomsförening
Fyra anställda
Nu har Gymnastikföreningen
Örebro fyra medarbetare.
Marcus Lagerberg är verksamhetsansvarig och tränare,
Alexandra Nyström Pelenius
är föreningskonsulent tillsammans med Petra Joelsson
och Alexander Forsberg
Pelenius, längst bak är teknisk
tränare. Alla fyra har alltid
hållit på med gymnastik, men
det är bara Petra som
fortfarande är aktiv.
- Jag dansar fortfarande
och har varit med i AGF sedan
1975, berättar hon.

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

Två av Gymnastikföreningen Örebros medarbetare har
tidigare arbetat för AGF och de andra två för ÖGF och
framtill årsskiftet är arbetet intensivt för alla fyra.

det blir möjligt. Vi ser också fram emot logga och färger för
det kommer att göra att vi känner större gemenskap i
föreningen, säger Alexandra.

-Just nu är det mycket administrativt arbete som pågår för att
vi ska kunna starta den nya och avveckla de gamla
föreningarna, berättar Petra och Alexandra.

Den nya föreningen får 2 400 medlemmar och det ger många
fördelar, inte minst gentemot kommunen.

De arbetar med medlemsregister och flyttar grupper och
medlemmar till den nya föreningen. De bokar evenemang,
har kontakter med banken och klädleverantörer och jobbar
med en ny webb.
-Vi gör det mest nödvändiga inför årsskiftet. Det måste gå att
anmäla barn till nästa termins gymnastik och därför är den
nya webben med en fungerande anmälningsfunktion viktig,
säger Petra.
Träningen pågår som vanligt med gymnaster som just nu,
tävlar för både ÖGF, AGF och Gymnastikföreningen Örebro.
Men en hel del arbete återstår under nästa år.
-Vi behöver till exempel avtal med alla leverantörer och det
kommer vi inte att hinna med innan nyår, säger Alexandra.
Och det är många som ivrigt väntar på den nya loggan,
färgerna och kläderna.
-Det är en del föräldrar som har hört av sig för de vill gärna
ge bort föreningspresenter i julklapp. Just idag vet vi inte om

-Tidigare har vi konkurrerat mellan grupper, om halltider och
om medlemmar. Nu blir vi stora och starka, faktiskt den
största barn- och ungdomsföreningen i länet och det finns
mycket att se fram emot, säger Marcus.
De hoppas på en egen hall och mer ändamålsenliga lokaler. De
ser också fram emot att kunna erbjuda en plats till alla i Örebro
som vill hålla på med gymnastik oavsett ålder, kön och nivå.
-Med en större mängd aktiva gymnaster med olika
förutsättningar och både killar och tjejer, män och kvinnor,
pensionärer, vuxna, ungdomar och barn kan vi göra bra
tävlingsgrupper och andra grupper där alla kan känna sig
hemma, säger Alexander.
Att jobba i en förening skiljer sig en hel del från andra jobb.
Alexander som är teknisk tränare är till exempel snickare på sin
fritid och Alexandra står i hallen som tränare när hon är ledig
från jobbet.
-Vi jobbar ju med vår hobby och det är få förunnat, men det är
också svårt att göra sin fritidssysselsättning till ett arbete. Det
blir svåra gränsdragningar ibland, berättar Marcus.

