
GF Uppsalaflickorna grundades 1957 av 
Harriet Ahl, efter att tidigare varit en un-
derorganisation till Uppsala Gymnastikför-
ening. Harriets man, Torsten Ahl var den 
första ordföranden. 

Till en början var Uppsalaflickorna en 
förening som endast var till för flickor och 
hade gymnastik från 6 år uppåt på KM-nivå 
och Uppsala Gymnastikförening hade gym-
nastik för pojkar och motion. UF hade 7 
grupper från start med cirka 100 gymnaster 
och 5 ledare. Efter ett år fanns det 14 grup-
per och ca 300 gymnaster.

Allteftersom fick föreningen fler verk-
samheter och Gymnastik Modern (nuvaran-
de Rytmisk Gymnastik), Jazzdans och barn-
gymnastik startades och då började vi även 
få pojkar upp till 6 år som medlemmar. Från 
start har föreningen hela tiden varit öppen 
för utveckling vilket har gjort att vi idag är en 
stor förening med väldigt bred verksamhet.

GF Uppsalaflickorna
Historiskt namnbyte

Nutid

GF Uppsalaflickorna är i nutid en förening 
för alla; nybörjare, tävlingsidrottare, vuxna, 
barn, gymnaster och cheerleaders, pojkar 
och flickor. Vi har i nuläget nästan 4000 
medlemmar och av dessa är cirka 400 ledare. 
Föreningen tillhandahåller verksamheterna 
Artistisk gymnastik, Barn och ungdomsgym-
nastik, Cheerleading, Rytmisk Gymnastik 
och Truppgymnastik på olika nivåer.

Föreningens ordförande 2020-2021 heter 
Nadia Edström och hon är före detta gymnast 
och ledare från UF. Vår Verksamhetschef som 
har ett övergripande ansvar för hela förening-
en heter Christina Almskoug och hon har 
varit på sin post i snart 10 år. Utöver henne 
har föreningen två heltidsanställda på kansliet 
samt 3 heltidsanställda tränare. 

Bakgrund 



Framtid
Tillsammans vill vi genomföra en gemensam 
förflyttning. År 2028 är det önskade läget 
att GF Uppsalaflickorna och dess nya namn 
präglas av:

•  Att vi är en förening i tiden som vill  
 utvecklas tillsammans med och med  
 hjälp av våra medlemmar 
•  En förening för alla, som fostrar fram- 
 gång, både som gymnast och person
•  En positiv och pådrivande kraft i 
 samhället

”Med glimten i ögat ger vi våra medlem-
mar rörelseglädje på olika nivåer, i unik 
och trygg miljö, där alla är välkomna och 
känner stolthet över vår förening!”

Namnbyte
Under flera år har det inkommit skrivel-
ser till styrelsen om att föreningen bör byta 
namn då de tycker att namnet är både ex-
kluderande och gammaldags. Styrelsen har 
vid samtliga tillfällen svarat att det är en för-
ening med lång tradition och att namnet är 
ett välkänt varumärke i Uppsala. För några år 
sedan infördes Uppsalapojkarna som under-
sektion men nu har frågan aktualiserats igen 
i och med att pojkarna ökar i antal samt att 
cheerleadingen har blivit en egen idrottsgren 
och därför vill styrelsen föreslå ett namnbyte 
inför årsmötet. 

I nuläget har vi både pojkar och en annan 
idrottsgren, Cheerleading. För några år sedan 

infördes Uppsalapojkarna som undersektion 
men nu har namnfrågan aktualiserats igen 
och styrelsen vill föreslå ett namnbyte inför 
årsmötet. 

Bordläggning
På årsmötet i september 2020 beslöts det 
att föreningen skulle göra ett namnbyte och 
vilket namn som skulle beslutas skulle tas 
på extra årsmötet i december 2020. Frågan 
bordlades då mötet ansåg att styrelsens för-
slag inte var tillräckligt bra eller tillräckligt 
förankrat hos medlemmar, mycket beroende 
på att fysiska möten inte varit möjliga p.g.a 
Covid-19. 

Därför görs arbetet nu om och kommer 
även inkludera föreningens värdegrunder, 
jämlikhetsfrågor och uppdatering av styrdo-
kument samtidigt som man ser över Svenska 
Gymnastikförbundets och Cheerleadingför-
bundets förhållningsdokument och mål mot 
2030.

Syfte och mål
Syftet med projektet är att ta fram ett nytt 
namn till föreningen som är i tiden och som 
alla medlemmar kan relatera till och känna 
sig stolta över. Vi ska också ta fram en ar-
betsgång för detta samt göra medlemmarna 
delaktiga i processen. Samtidigt vill vi se över 
värdegrund och styrdokument så att namnet 
och föreningen står för och införlivar dessa 
viktiga dokument. 

Målet för projektet är att få fram ett bra 
inkluderande namn som innefattar det vår 
förening står för samt inkludera och engage-
ra våra medlemmar i själva namnbytet samt 
att samtidigt få dem att sätta sig in i våra po-
licydokument. 

Tidsplan  2021

Februari Mars April Maj-Juni

Augusti-September Oktober-November December

Tidsplan  2022

Projektgrupp 
UF/SISU 

Möte med SISU

Projektgrupp 
UF/SISU 

Möte med SISU 
angående Historiskt 

namnbyte – dokument

Projektgrupp 
UF/SISU 

Process med styr-
dokument påbörjas

Projektgrupp 
UF/SISU 

Möte med SISU angående 
Historiskt namnbyte –

 dokument. 
Presenteras på årsmöte.

LEDARE 
Presentation och 
diskussionstart på
 ledarmiddag – alla 

delaktiga på något sätt!

 LEDARE OCH AKTIVA 
Ta upp frågor i ”sina” grupper- diskutera dessa.

 VERKSAMHETSGRUPPER 
Möten i olika verksamhetsgrupper

REFERENSGRUPP 
Samla referensgrupp = en från varje 

mötesgrupp

Projektgrupp 
UF/SISU/Styrelse 

Namnets innehåll och betydel-
se. Har vi fått fram något

förslag elelr behöver vi ta hjäl?

September - Oktober

 Projektgrupp 
UF/SISU 

Styrdokumentarbete
Presentation av 

namnförslag.

Projektgrupp
UF/SISU/Styrelse

 ta fram logotype

Tidsplan  2023
Januari

Projektgrupp 
UF/SISU/Sty-

relse
Nya namnet börja gälla!

Januari

Projektgrupp 
UF/SISU 

Namnprocess och 
uppdatering beroende på 

utfall under hösten.

Februari

 Projektgrupp 
UF/SISU/Styrelse 
Förslag till beslut om nytt 
namn och på uppdaterade 

styrdokument

April



Handlingsplan Namnbyte
1. Presentation på ledarmöte
 Diskutera frågan: GF Uppsalaflickorna i framtiden –  
 Vad ska vi heta?
 -  Vad vill vi att namnet ska ge för associationer?
 - Vad vill vi fylla namnet med?
 - Vad innebär det för oss som förening och ledare?

 Hur får vi fram det nya namnet
 - Har vi något förslag? Om inte, vet vi vad det inte får vara?
 -  Ska vi ta hjälp utifrån?
 Samla in och sammanfatta diskussionsunderlagen.

2. Diskutera i grupper -  
 Utifrån sammanställning, ta fram diskussionsfrågor som 
 vi vill att ledare ska diskutera i sina grupper med aktiva och ledarkollegor. 
 Ledare sammanställer diskussionen och skickar till kansliet.

 Frågeställningar: 
 Vad tycker ni vi ska heta? Vad vill ni att namnet ska ge för känsla? 
 Vad betyder GF Uppsalaflickorna för er? 
 Viktigt att här låta ledarna först läsa bakgrunden för gymnasterna så de förstår 
 varför vi inte kan heta ”gymnaster” eller ”flickor”.

3. Möten i verksamhetsgrupper -
 Fortsätta diskussionerna. Mötet får ett underlag på tidigare diskussioner från 
 ledarmiddagen samt i medlemsgrupper. 

 Ytterligare frågeställningar: 
 Utifrån vad som kommit fram, hur bör vi uppdatera våra styrdokument? 
 Hur går vi vidare i namnfrågan?

4. Skapa referensgrupp med en person från varje verksamhetsgrupp - 
 Har vi fått fram ett namn eller ska vi ta hjälp? 
 Styrdokumentens uppdatering.

5. Ta fram en logotype
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Detta informationshäfte är framtaget 
i samarbete med RF SISU Uppland

 


