Protokoll nr 407 fört vid extrainkallat sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSEMÖTE
fredagen den 28 oktober 2018,
via Skype.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Edit Eriksson
Ingela Nilsson, David Ahlin, Lars Mörk, Henrik Lehman,
Eva Sundmalm, Anders Caspár samt Johan Fyrberg (§ 1
– del av § 5)

Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och som avser en
förhandlingspunkt – Generalsekreterare.

§1
Val av justerare samt sekreterare vid dagens sammanträde
Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare
som utses vid varje sammanträde.
Styrelsen beslutar
att utse Suzanne Lundvall till justerare samt,
att utse Edit Eriksson till sekreterare vid dagens sammanträde.

§2
Dagordning
•
•

Generalsekreterare
Mötets avslutande

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen

§3
Generalsekreterare
GS Johan Fyrberg har till förbundsstyrelsen meddelat sin uppsägning per den 26 oktober 2018.
Johan tillträdde som GS vid Gymnastikförbundet hösten 2014 och berättar kort om den egna
upplevelsen, präglad av stor respekt ett fantastiskt engagemang inom Svensk Gymnastik
generellt och Gymnastikförbundet specifikt. Johan berättade också om att han sökt sig till
Riksidrottsförbundet där han blir chef för avdelningen SF-stöd, där han får arbeta med och
ansvara för utvecklingsfrågor i relation till samtliga specialidrottsförbund ingående i
Riksidrottsförbundet.
Styrelsen uttryckte sitt stora förtroende för Johan både vad avser det som genomförts men också
framåtriktat.
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Styrelsen diskuterar därefter den fortsatta processen utan GS medverkan.

Styrelsen beslutar
att utse en arbets-/rekryteringsgrupp för fortsatt hantering samt,
att ordförande, Suzanne Lundwall, Edit Eriksson samt Henrik Lehman får uppdraget att
utgöra arbetsgruppen

§4
Mötets avslutande – nästa möte
Ordförande avslutar dagens möte med att tacka alla inblandade och påminna om kommande
möten.
Kommande planerade styrelsemöten är:
10-11 november Ronneby Riksidrottsforum
21 november
10 december

styrelsemöte - digitalt kvällsmöte
styrelsemöte – heldag

2019
14 februari
26 mars
13 maj

styrelsemöte
styrelsemöte
styrelsemöte

24-26 maj

Jönköping Riksidrottsmöte

Vid protokollet

Justeras

Edit Eriksson

Anna Iwarsson

Suzanne Lundvall
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