Protokoll nr 415 fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSEMÖTE
måndagen den 13 maj 2019, i Idrottens Hus, Skanstull.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall (-§4g),
David Ahlin, Anders Caspár (-§11), Edit Eriksson,
Lars Mörk, Henrik Lehmann och Ingela Nilsson.
Dessutom närvarande:
Pia Josephson (tf.GS), Camilla Wahlberg och Carl-Åke Myrsell.
Andreas Getzman (-§4g) och Patrik Tengwall (-§4c) (valberedningen)
samt Sanfan Kulsuwan (-§4g) (ungdomskommittén)
Förhindrade:
Eva Sundmalm och Christina Hjelmar.

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och riktar sig särskilt till
valberedningens representanter Andreas Getzman och Patrik Tengwall.

§2
Föregående protokoll nr 414
Protokoll nr 414 (2019.03.26) är justerat av ordförande och Anders Caspár.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 414 med godkännande till handlingarna.

§3
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 David Ahlin till justerare vid dagens sammanträde.

§4
Inför RIM 24–26 maj Jönköping
Riksidrottsmötet (RIM) genomförs den 24–26 maj i Jönköping. Ombud från förbundet är
Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Henrik Lehmann, Pia Josephson och Sanfan Kulsuwan.
Ordföranden, tf.GS och Suzanne Lundvall inleder diskussionen som inriktar sig på de
prioriterade beslutsfrågorna för Gymnastikförbundet, i syfte att ge ombuden styrelsens
förutsättningar och mandat inom respektive beslutsområde.

§4a

Översyn RF:s stadgar

Styrelsen diskuterar förslagen till stadgeändringar som syftar till att ytterligare förstärka
förutsättningarna för trygga förenings- och idrottsmiljöer. Styrelsen ser som sitt ansvar att följa
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upp och säkerställa att den motion som Gymnastikförbundet motionerade om till RIM 2017 i
alla delar kommer i mål på RIM 2019.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§4b

Anslutningskriterier

Styrelsen diskuterar definitionen av begreppen ”fleridrottsförbund” och ”närbesläktade idrotter”.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§4c

Medlemskapsansökningar

Styrelsen diskuterar främst medlemsansökningarna från Friskis & Svettis Riks och Svenska
Cheerleadingförbundet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§4d

Stödformer

Styrelsen anser att det finns ett antal oklarheter inom förslaget till nya stödformer från RF som
behöver förklaras eller förtydligas.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§4e

Idrotten Vill

Styrelsen diskuterar ett antal detaljer i texten i syfte att förbättra innehållet ytterligare.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§4f

SISU Idrottsutbildarnas vision och värdegrund

Styrelsen saknar ett förtydligande att SISU:s folkbildningsarbete även inkluderar förbunden.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§4g

Inkomna motioner

Styrelsen diskuterar inkomna motioner och speciellt de som avser LOK-stöd, satsning på +65,
organisationsutredning samt Örnsköldsviks GK:s motion om förtydligande av ”uteslutning av
tränare och föreningar”.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med styrelsens diskussion.

§5
Utbildningsrevisionen
Anna Karlgård är inbjuden till dagens möte för att uppdatera styrelsen om dagsläget kring
revisionen av Gymnastikförbundets kursutbud. Anna är sedan i januari anställd projektledare
för utbildningsrevisionen. Hon redovisar tidsplan och planerade leveranser för 2019–2020, samt
de lärdomar och reflektioner som projektgruppen lärt sig hittills under processens gång.
Samarbetet med SISU Idrottsböcker och den digitala IT-utvecklingen diskuteras. Den första
kursen är klar ”Alla kan gympa” och närmast i tiden ligger ”Intro Svensk Gymnastik” och
”Gymnastikens Baskurs – barn/ungdom”.
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Utifrån Annas redovisning diskuterar styrelsen utbildningsrevisionens förutsättningar för ett
gott resultat.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och tacka Anna för presentationen, samt
att uppdra åt tf. GS att ta fram ett strategiskt underlag till styrelsens kommande möten i
juni och september utifrån styrelsens diskussion.

§6
GS-rapport
Tf.GS redovisar för den skriftliga GS-rapporten, samt kompletterar med beskedet att det har
bildats ett nytt internationellt hopprepsförbund, vilket är en sammanslagning mellan de två
tidigare hopprepsförbunden. Sverige är med i FISAC, och medlemskapet i det nya förbundet
går under benämningen IJRU (International Jump Rope Union).
Tf. GS kommenterar även arbetet med att införa ett nytt tävlingsadministrativt system, IndTA.
Därutöver informerades om de besök som är gjorda i olika föreningsärenden, samt om den
avslutande handläggningen av den orosanmälan som gjordes år 2018 på ett av våra regionala
kontor. Detta ärende är nu avslutat.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att godkänna beslutet om medlemskap i det nya internationella hopprepsförbundet IJRU
(International Jump Rope Union)

§7
Rapport Lillsved
Christina Hjelmar har lämnat skriftlig rapport från Lillsved.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§8
Nya föreningar, utträden och namnändringar
GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar,
utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (se bilaga).
Ansökan från föreningen ”Akro Dans och Gymnastikklubb i Stockholm” uppmärksammas för
särskild hantering. Styrelsen diskuterar ansökan och uppmärksammar problematiken kopplat
till den samma.
Styrelsen beslutar;
att bordlägga frågan om medlemskap från Akro Dans och Gymnastikklubb i Stockholm, samt
att uppdra åt tf.GS att återkomma med kompletterande handlingar om föreningens
verksamhetsinriktning och organisation, och
att i övrigt godkänna rapporten.

§9
Tackskrivelser
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
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Anette Anger

Blommor – 80 års dag

Gun Svensson

Blommor – 75 års dag

§ 10
Årets ledare 2018 och Årets förening 2018
Vid förbundsstyrelsens möte 26 mars 2019 beslutades att ge tf.GS i uppdrag att bereda förslag
till Årets ledare och Årets förening till dagens möte. Det är förbundets åtta regioner som har
möjlighet att nominera kandidater till utmärkelserna. Till Årets ledare har det inkommit sex
kandidater, till Årets förening finns fyra kandidater. En beredningsgrupp på nationella kansliet
har kvalitetssäkrat nomineringarna utifrån gällande kriterier, samt kunskaper om föreningarna
och ledarna. tf.GS föreslår styrelsen att utse:
• GF Näset till Årets förening 2018, samt
• Lars Stenberg, Lulegymnasterna, till Årets ledare 2018.
Årets ledare 2018
- utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr.
Årets förening 2018 - utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.
Styrelsen beslutar i enlighet med tf.GS förslag
att utse GF Näset till Årets förening 2018,
och Lars Stenberg, Lulegymnasterna till Årets ledare 2018, samt
att uppdra åt tf.GS att meddela mottagarna motivering och utdelningstillfälle.
I detta beslut deltar ej Henrik Lehmann

§ 11
Särskilt utvecklingsuppdrag – kvinnlig AG
Inför verksamhetsåren 2019–2020 uppmärksammade Förbundsstyrelsen att en särskild insats
behöver göras i relation till föreningsledning och tränarkulturen inom Kvinnlig AG (KvAG).
Disciplinen har en överrepresentation hos juridiska nämnden och det samma gäller antalet
föreningsärenden som kommer till nationella kansliet och främst till Gymnastikombudsmannen.
Trots ett antal dialogmöten, workshops och utvecklingsorienterade insatser under flera år ser
tf.GS inte någon märkbar förändring.
Mot bakgrund av det ökade antalet ärenden inom disciplinen finns anledning att påskynda
initieringen och genomförandet av ett utvecklingsarbete under 2019. Utvecklingsuppdraget ska
ske av utsedd projektledare och i nära samarbete med tävlingskommittén för KvAG,
tävlingsföreningar samt landslagsledningen då det handlar om en helhet som behöver fungera i
harmoni framåtriktat.
Innebörden av utvecklingsmodellen och uppförandekoden behöver tolkas och tillämpas för en
hållbar sportslig utveckling för de aktiva. Målet är att säkerställa att samarbetsklimatet förbättras
och att verksamheten bedrivs enligt utvecklingsmodellen och uppförandekoden, samt att
kompetensutveckla och stärka föreningsledningarna för en positiv utvecklingskraft inom KvAG.
Styrelsen beslutar
att utifrån styrelsen diskussion uppdra till tf. GS att initiera och genomföra utvecklingsprojektet med fokus på KvAG under 2019 med utgångspunkt i utvecklingsmodellen och
uppförandekoden. Uppdraget ska löpande rapporteras i tf.GS-rapport under 2019
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§ 12
Måldiskussion Avstamp 2020/Strategi 2028
Förbundsstyrelsen har under de senaste två åren diskuterat Avstamp 2020 mot Strategi 2028 för
såväl Gymnastikförbundet som Svensk Gymnastik. Inriktningen ska presenteras vid
Gymnastikforum i oktober, för att slutligen beslutas vid Förbundsmötet i april 2020.
I syfte att fånga viktiga frågor för medlemsföreningarna har undersökningar genomförts på
regional nivå. Dessa har främst genomförts i samband med regionårsmötena, men frågorna
ligger även tillgängliga på respektive regions hemsida.
Det är tydligt att våra befintliga fokusområden är fortsatt relevanta, men att de behöver slipas
till och uppdateras, och troligen även kompletteras.
Under april/maj har ordförande haft två arbetsmöten med Lotta Darlin och tf. GS i syfte att ringa
in processen framåt, behov av kompletterande datainsamling, samt börja visualisera
slutprodukterna för arbetet.
Förslaget är att två olika måldokument ska formuleras med andemening;
1. Gymnastikförbundet ett förbund i tiden – beskriver vad vi som förbund ska göra. Detta
kommer sannolikt bestå av två olika delar. Den första som är verksamhetsnära där det finns
en stark identifikation från medlemsföreningarna för områden som värdegrund,
utvecklingsmodell, tävling, utbildning, föreningsstöd, landslagsverksamheten etc. Den
andra delen behandlar områden som är förutsättningar för att vi ska vara ett modernt
förbund. Här hamnar frågor som förutsättningar för inkludering av nya verksamheter,
utveckling och stöd till moderna föreningsformer och relation till vår omvärld som förbund
i vårt arbete med att vara en aktiv samhällsaktör.
2. Svensk Gymnastik Vill - beskriver hur vi som rörelse/verksamhet vill/ska uppfattas av vår
omvärld och vad vi vill uppnå i ett större perspektiv. Målbilden för vårt önskade läge 2028
sätter riktningen framåt och långsiktigt.
För att säkerställa att underlaget till FM 2020 är relevant föreslås ett flertal insatser;
• Föreningsenkät, där medlemmarna ombeds prioritera insatsområden.
• Mediaanalys.
• Dialoger under Gymnastikforum, här medverkar även nationella kommittéerna.
• Dialoger med de regionala styrelserna.
• Dialoger med regionalt och nationellt anställd.
• Utökad/förnyad attitydundersökning.
• Remiss till föreningarna i december 2019 med huvuddragen av förslagen till Strategi 2028
och med en första inriktning mot 2022.
Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 13
GS-tjänst
Styrelsen diskuterar nuläget till tjänsten som ny Generalsekreterare på förbundet.
(i denna diskussion deltar enbart styrelsens ledamöter).
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§ 14

Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte med att tacka alla inblandade och påminna om kommande
möten under 2019:
19 juni

onsdag

digitalt styrelsemöte

(18:00-21:00)

5-6 sept

tors-fre

styrelsemöte

(strategikonferens)

4 oktober

fredag

styrelsemöte

Infra City, Upplands-Väsby

5–6 oktober

lör-sön

Gymnastikforum

Infra City, Upplands-Väsby

5-6 dec

tors-fre

styrelsemöte

Bosön (start 17:00 - avslut 16:00)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

David Ahlin
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