Protokoll nr 416 fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSEMÖTE
onsdagen den 19 juni 2019 via videokonferens.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), David Ahlin (§5-),
Anders Caspár, Lars Mörk, Eva Sundmalm och Ingela Nilsson.
Dessutom närvarande:
Pia Josephson (tf GS), Camilla Wahlberg och Carl-Åke Myrsell,
samt Carina Watson Hertéus (§ 5)
Förhindrade:
Suzanne Lundvall, Edit Eriksson,
Henrik Lehmann, samt Christina Hjelmar.

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde.

§2
Föregående protokoll nr 415
Protokoll nr 415 (2019.05.13) är justerat av ordförande och David Ahlin.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 415 med godkännande till handlingarna.

§3
Val av justerare vid dagens sammanträde
Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som
utses vid varje sammanträde.
Styrelsen beslutar
att utse Ingela Nilsson till justerare vid dagens sammanträde.

§4
Rapport Lillsved
Christina Hjelmar har lämnat skriftlig rapport från Lillsved till dagens sammanträde.
Tf GS kompletterar med muntlig rapport från senaste skolstyrelsemötet, med kommentarer om
ansökningsläget inför höstens elevkurser.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§5
Ekonomisk prognos 1
Carina Watson Hertéus är inbjuden till dagens sammanträde för att kommentera den
ekonomiska prognosen. Ekonomin är i balans, prognosen är gjord med kommentarer gällande
större avvikelser från budget. Prognosen ligger i linje med budgeten.
Tf GS och Carina redovisar förslag till nyttjande av ändamålsbestämda medel.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till reservering och nyttjande av ändamålsbestämda medel, samt
att i övrigt godkänna ekonomiska rapporten.

§6
Tf GS rapport inklusive elitutvecklingsplan, ledningsforum och RIM
Tf GS har inlämnat skriftlig GS-rapport till dagens sammanträde. Utöver den information som
finns i rapporten kompletterar hon med information om IndTA där det pågår en konstruktiv
diskussion om utvecklingen av tävlingsadministrationsprogrammet. Därutöver rapporteras att
det är en påbörjad dialog med Röda korset angående Lillsved (donationsbrevet), samt att det
eventuellt kommer att göras avsteg från mästerskapsriktlinjerna för kvinnlig AG (möjligheterna
att delta på kommande OS). Därefter presenterar tf GS ”Elitutvecklingsplan 2025”.
Eva Sundmalm och tf GS rapporterar från positivt ledningsforum måndagen den 17 juni med
regionsordförandena. Framförallt diskuterades utvecklingen i våra nordligaste regioner (Mitt
och Norr), samt vad som händer med gruppträningsverksamheten.
Ordförande och ombuden rapporterar från RIM den 24–26 maj i Jönköping, överlag upplevdes
en positiv framtoning under mötet (se även rapport i §8).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.

§7
Gymnastikombudsman
Calle Myrsell har haft uppdraget som GymO sedan rollen infördes av Förbundsmötet 2014.
Styrelsen ska nu utse en ny Gymnastikombudsman.
Styrelsen beslutar
att utse Emilia Carlsten till Gymnastikombudsman från den 17 juni 2019

§8
Konsekvenser av beslut RIM 2019 – 24-26 maj Jönköping
Tf GS redovisar konsekvenser av beslut som påverkar vår verksamhet fattade på RIM 2019:
• Ändringar i stadgarna beträffande bestraffningsärenden.
• Medlemsansökningarna Cheerleading och Friskis & Svettis.
• Stödutredningen.
• Anslutningsutredningen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande, Suzanne Lundvall, Anders Caspár och Eva Sundmalm att ta
initiativ till dialog med Friskis & Svettis angående deras medlemsansökan till RF, samt
att i övrigt godkänna rapporten.
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§9
Planering höst och vår, inklusive Gymnastikforum 2019
Tf GS redovisar mötesplanering för förbundsstyrelsen under hösten 2019 och våren 2020,
inklusive planeringen av Gymnastikforum (5-6 okt i Upplands-Väsby).
Styrelsen beslutar
att godkänna mötesplaneringen och inriktningen på Gymnastikforum 5-6 oktober.

§ 10
Möjliga propositioner inför förbundsmötet 2020
Styrelsen diskuterar möjliga propositioner inför förbundsmötet 2020 – den 25-26 april i Växjö.
• Stadgeändringar som en konsekvens av fattade beslut vid RIM 2019
− Juridiska nämnden ska väljas av ombuden vid förbundsmötet.
− SvGFs styrelsesammansättning ska tydliggöras med fördelningen av män och kvinnor
(idag styr endast stadgarna könsfördelningen för valberedningen, men inte förbundsstyrelsens sammansättning).

•
•
•
•
•
•

Verksamhetsidén för Gymnastikförbundet
Verksamhetsinriktning 2021–2022
Ekonomisk inriktning 2021–2022
Strategi 2028
Strategisk plan för Lillsved (u.p.a.)
Svensk Gymnastik Vill

Styrelsen beslutar
att vid nästa sammanträde i september identifiera vilka propositioner som är tänkbara för
behandling på Förbundsmötet 2020, samt vilka som ska vara ansvariga för analys och
beredning av respektive proposition.

§ 11
Beredning av eventuellt samgående med Drillförbundet
Vid RIM 2019 beslutades att samverkansformen ”associerat förbund” ska upphöra att gälla.
SvGF har sedan flera år ett avtal med både Svenska Cheerleadingförbundet och Svenska
Drillförbundet, båda dessa avtal upphör således nu. Svenska Cheerleadingförbundet röstades
in som eget medlemsförbund i RF vid RIM 2019.
Tf GS har under våren haft en löpande dialog med ordförande i Svenska Drillförbundet, med
anledning av den då förmodade och nu beslutade förändringen för samverkansformerna. Det
är tf GS bedömning att Svenska Drillförbundet önskar bli en del av Gymnastikförbundet.
Formerna för detta är dock oklara.
Styrelsen beslutar
att

uppdra åt tf GS att till förbundsstyrelsens första styrelsemöte efter sommaren 2020
presentera förslag till beslut.

§ 12
Överklagan föreningsbeslut avstängning
Carolina Winterliv, som är verksam som tränare för kvinnlig AG i Gefle GF, har överklagat ett
styrelsebeslut i föreningen om att hon tilldelats en varning: ”på grund av problem med
samarbetsförmåga i AG-sektionen underrättar styrelsen härmed att vidare åtgärder, så som avslutat
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ledaruppdrag kan komma att vidtas, om situationen ej förbättras”. Carolina anför i sin överklagan att
varningen som tilldelats henne både är ogrundad och felaktigt utformad. Hon anser därför att
styrelsen agerat i strid med både föreningens och RF:s stadgar. Föreningens styrelse har fått
möjlighet att yttra sig över överklagandet (2019.05.24), och Carolina har även fått möjlighet att
yttra sig över styrelsens yttrande (2019.06.10).
Förbundsstyrelsen konstaterar att Carolina Winterliv i sin överklagan har blandat ihop
stadgereglerna för ”uteslutning av medlem” med styrelsens åligganden att ”planera, leda och
fördela arbetet inom föreningen”. Styrelsens beslut gäller samarbetsproblem inom AGsektionen och beslut om vem som ska leda vilken träningsgrupp. Varningen gäller ej Carolinas
medlemskap i föreningen.
Möjligheten att överklaga beslut som inte tillkommit i behörig ordning eller på annat sätt strider
mot gällande stadgar eller tävlingsregler finns reglerat i RF:s stadgar 15 kapitlet §3.
Att vara tränare i en ideell förening är ett förtroendeuppdrag. Det finns ej någon rättighet att
vara ledare i en förening, ledarskapet ges i förtroende. Brister det i förtroendet till ledaren från
ansvariga (styrelsen) ska styrelsen (ansvariga) agera. Förbundsstyrelsen kan konstatera att
beslutet i Gefle GF är taget med majoritetsbeslut i föreningsstyrelsen och att beslutet i sig ej
strider mot föreningens eller RF:s stadgar, eller mot några tävlingsregler.
Styrelsen beslutar
att avslå överklagandet från Carolina Winterliv av Gefle GF:s styrelsebeslut.

§ 12
Nya föreningar, utträden och namnändringar
Tf GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar,
utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (se bilaga).

./.

§ 13
Inträdesansökan från Akro Dans och Gymnastikklubb i Stockholm
Vid föregående sammanträde (nr 415, 2019.05.13, § 8) behandlade styrelsen medlemsansökan från
föreningen ”Akro Dans och Gymnastikklubb i Stockholm”. Styrelsen beslutade att bordlägga
frågan om medlemskap, samt att uppdra åt tf.GS att återkomma med kompletterande
handlingar om föreningens verksamhetsinriktning och organisation.
Styrelsen beslutar
att avslå inträdesansökan från ”Akro Dans och Gymnastikklubb i Stockholm” med
hänvisning till att föreningen inte kunnat uppvisa erforderliga handlingar som styrker att
verksamheten och organisationen bedrivs i enlighet med Gymnastikförbundets stadgar
och verksamhetsinriktning.
§ 14

Rekrytering GS
Styrelsen diskuterar nuläget till tjänsten som ny Generalsekreterare på Gymnastikförbundet.
(i denna diskussion deltar enbart styrelsens ledamöter).
§ 15

Mötets avslutande
Ordförande avslutar dagens möte med att tacka alla och påminna om kommande möten under 2019:
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5–6 sept

tors-fre

styrelsemöte (17.00-16.00)

Lillsved (strategikonferens)

4 okt

fredag

styrelsemöte

Infra City, Upplands-Väsby

5–6 okt

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

Ingela Nilsson
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