Protokoll nr 413 fört vid
telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
måndagen den 4 mars 2019,
på Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall,
Henrik Lehmann, David Ahlin, Ingela Nilsson
Eva Sundmalm samt Lars Mörk
Dessutom närvarande:
Pia Josephson (tf GS) och Carl-Åke Myrsell
Förhindrade:
Edit Eriksson och Anders Caspár

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande öppnar mötet hälsar alla välkomna till kvällens telefonsammanträde som
genomförs med anledning av beslut om vårt deltagande vid SM-veckan i Halmstad 2020.

§2
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.

§3
Medverkan vid SM-veckan i Halmstad 2020
Gymnastiken har varit med under SM‐veckan varje år sedan 2013, då trupp‐SM genomfördes
som en del av evenemanget. Med hänvisning främst till det centrala kansliets personella
resurser, och övriga större förbundsåtaganden under år 2020 (bl.a. EM 2020 trampolin),
beslutade ledningsgruppen att gymnastik för första gången ej ska inlämna intresseansökan för
deltagande under SM-veckan år 2020 i Halmstad. Detta beslut togs av ledningsgruppen den 4
februari, och sista datum för inlämning av intresseansökan till RF var den 15 februari. Beslutet
togs utan förankring med berörda kommittéer och tilltänkta arrangörsföreningar. Trots
styrelsemöte den 14 februari blev förbundsstyrelsen ej informerad om ledningsgruppens
beslut. Beslutet skickades till berörda kommittéer och föreningar den 27 februari. Efter det
meddelandet har förbundsstyrelsen blivit kontaktade med förfrågan om bakgrund och
förklaring till beslutet.
Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och de är eniga om att FS borde ha blivit
informerade om ledningsgruppens förslag innan beslutet fattades. Styrelsen ser SM-veckan som
ett viktigt och strategiskt arrangemang. Dessutom borde ett beslut om medverkan, eller ej, varit
förankrat hos berörda kommittéer och tilltänkta arrangörsföreningar.
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När förbundsstyrelsen fattade beslut om att arrangera Trampolin-EM i Göteborg år 2020
(nr 403, 2018.05.18, §6) var ett av syftena att ge en positiv hävstångseffekt för Svensk
Gymnastik i sin helhet, och vid det tillfället diskuterades även Trampolin-EM:s påverkan
på de personella och ekonomiska resurserna för övrig ordinarie förbundsverksamhet.
tf GS ger sin förklaring till handläggningen och bakgrunden till ledningsgruppens
argumentation för beslutet att gymnastik ej ska medverka vid SM-veckan 2020.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt tf GS att undersöka förutsättningarna för att inlämna intresseanmälan till RF
för gymnastiks medverkan vid SM-veckan 2020 i Halmstad,
att uppdra åt tf GS att kontakta berörda kommittéer och efterfråga hur de ställer sig till
respektive tävlingsdisciplins medverkan under SM-veckan 2020,
att uppdra åt tf GS att kontakta berörda arrangörsföreningar i Halmstad och informera
dem om förutsättningarna inför gymnastikens medverkan vid SM-veckan 2020, samt
att uppdra åt presidiet att återkomma med beslutsunderlag i frågan till nästa
sammanträde den 26 mars.

§4
Övriga frågor
Inga övriga frågor är anmälda till dagens sammanträde.

§5
Mötets avslutande – nästa möte
Ordförande avslutar mötet och påminner om att nästa styrelsemöte är tisdagen den 26 mars.
Kommande planerade styrelsemöten är:
26 mars

tisdag

styrelsemöte

13 maj

måndag

styrelsemöte

24-26 maj

fre-sön

Riksidrottsmöte 2019 - Jönköping

19 juni

onsdag

styrelsemöte - digitalt kvällsmöte, kl. 18-21

4 oktober
5-6 oktober

fredag
lör-sön

styrelsemöte, Infra City, Upplands-Väsby
Gymnastikforum - Infra City, Upplands-Väsby

6 december

fredag

styrelsemöte

(ev. september)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Suzanne Lundvall
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