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Inledning
§ 1.1 Mötet öppnas

Anna Iwarsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 1.2

Tidigare protokoll

Förbundsstyrelsen nr 431, 2020-09-25
Förbundsstyrelsen nr 432, 2020-09-26, konstituerande
Thor Stöckel uppmärksammade att i § 5 i protokoll nr 431 har fel årtal. Det ska ändras till 2020.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
därefter lägga protokollen till handlingarna.

§ 1.3

Val av justerare

Förbundsstyrelsen beslutade
att
utse Henrik Lehmann att jämte ordförande justera dagens protokoll.

RAPPORTER

Generalsekreterarens rapport

Pelle Malmborg rapporterade muntligen att sedan förra styrelsemötet har beslut fattats att inte
delta på EM i manlig resp. kvinnlig artistisk gymnastik i december. Som det ser ut nu planeras
ändå EM att genomföras med ett 20-tal deltagare.
17 av landets 21 regioner har nu skärpta regionala riktlinjer med anledning av
coronapandemin. I de flesta regioner har begränsningar införts även gällande träning för de
som är födda 2004 och tidigare (med undantag för dem som är seniorer och har idrotten som
sin huvudsakliga sysselsättning).
Samma dag som styrelsemötet hade nya lagändringar aviserats fr.o.m. 24 november. Det finns
ännu inte några tydliga riktlinjer om vilka konsekvenser detta får för idrotten.
Inrikesministern hade uttalat i en intervju att det inte skulle påverka träningsidrotten.
Pelle rapporterade också att reglerna har tolkats lite olika i olika idrottsförbund, vilket leder
till ytterligare utmaningar ibland. Styrelsen är dock enig om att inte bidra till att leta kryphål
i bestämmelserna, utan vill istället se över framåt hur förbundet kan skapa möjligheter till
erfarenhetsutbyte samt hjälpa föreningarna att inte tappa aktiva och medlemmar. Jonas Juhl,
landslagschef, kommer att delta vid nästa styrelsemöte och detta blir då en fråga att ta upp
med honom.
Pelle rapporterade också att det finns förhoppningar om att slutföra förhandlingar med en ny
chef för avdelningen Omvärld och utveckling inom de kommande dagarna. Hen kommer i så
fall tillträda om tre månader, p.g.a. uppsägningstid hos nuvarande arbetsgivare, med
möjlighet att komma in i mindre skala innan dess.
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Pia Josephsons anställning avslutades den 12 november, men en överenskommelse har träffats
med henne om att arbeta 60 % till 31 december 2020, för att kunna slutföra vissa uppdrag.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.

Rapport från Lillsved

Christina Hjelmar rapporterade muntligt:

SKOLAN:

Skolan har haft fyra personer sjuka i covid-19; en personal och tre studenter. Rektor har
beslutat att vid tre samtidiga fall kommer man att gå över till distansundervisning.
Folkhögskolan har en särskild utmaning i och med att flera av eleverna bor på skolan och har
inte någon annanstans att vara vid distansundervisning. Undervisningen sker just nu på semidistans, där varje elevgrupp är inne på skolan ca 3 dagar/vecka. Den trånga sektorn är
matsalen. Alla aktiviteter sker endast i resp. klass.

KONFERENS:

Christina har tidigare rapporterat att våren var svår med 12 veckors distansundervisning och
inställda konferenser. Det togs igen med råge under sommaren med bl.a. konfirmationsläger
som genererade ett överskott. En bit in i september bokades sedan allt av igen och just nu finns
det endast två gäster till bokade detta år. Det är dock tydligt att nästan alla som har bokat av
har bara bokat om, så när restriktionerna väl hävs kommer det att vara fullt.

EKONOMIN:

När pandemin nu har lett till ytterligare restriktioner kommer årets underskott bli ytterligare
några hundratusen kronor större.
Skolan har sökt ekonomiskt stöd för maj månad och överväger att återigen permittera personal
under slutet av året, men avvaktar ännu.

PERSONAL:

När höstterminen slutar kommer också en av lärarna att sluta. Sista september gick också en
medarbetare i pension. Ingen av dessa kommer i nuläget att ersättas med en ny person, utan
man försöker täcka upp för dem med befintlig personal.
Christina avslutade med att uttrycka en förhoppning om att det kommer att gå bra framöver,
eftersom så många uttrycker att de vill komma tillbaka, men att det bygger på att det inte tar
alltför lång tid innan restriktionerna hävs.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
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BESLUTSÄRENDEN

Vägledande ställningstagande och rekommendationer till föreningar
gällande könsidentitet och könsuttryck

Pelle Malmborg presenterade den redigerade texten i ställningstagandet. Efter ett beslut
kommer ett pressmeddelande att skickas. Lisa Edwinsson från Dagens nyheter har också hört
av sig och vill göra ett reportage.
Samtliga i förbundsstyrelsen erbjöds möjlighet att uttala sig om det reviderade förslaget.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
fastställa Vägledande ställningstagande och rekommendationer till föreningar
gällande könsidentitet och könsuttryck.
att
uppdra åt generalsekreteraren att vid behov uppdatera befintliga styrande
dokument i enlighet med beslutet.
att
ändringar och uppdateringar därefter sker fortlöpande efter beslut av
generalsekreteraren.
att
uppdra åt generalsekreteraren att tillse att regionernas styrelser och
medarbetare är välinformerade.

Personalsituationen på kansliet

Suzanne Lundvall och Anna Iwarsson redogjorde för personalsituationen på kansliet med
anledning av ett ansträngt år 2020 samt vilka åtgärder som planerades framåtriktat.
Styrelsen resonerade om möjliga scenarier framåtriktat samt bidrog med erfarenheter och
medskick.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
uppdra åt Suzanne och Anna
att
fortsätta dialogen med generalsekreteraren.
att
återkomma till styrelsen med löpande information.

Styrelsemöten till årsskiftet

Anna Iwarsson rapporterade om presidiets och generalsekreterarens förslag att ha ett kortare
styrelsemöte en kväll/vecka de kommande fyra veckorna. Kommande vecka handlar det om
landslagsverksamheten, vecka 2 en presentation av kansliets arbete med verksamhetsplan och
budget för att sedan kunna bearbeta och besluta om dessa veckor 3 och 4.
Förbundsstyrelsens ledamöter fick möjlighet att lämna synpunkter på när de har möjlighet att
vara tillgängliga för sammanträde de kommande fyra veckorna. Anna sammanställde sedan
en mötesplan.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att
uppdra åt ordförande och generalsekreteraren att planera för resterande
styrelsemöten fram till jul.

ÖVRIGA RAPPORTER

Nya föreningar, utträden och namnändringar

Pelle Malmborg anmälde vilka föreningar han i enlighet med sin delegationsrätt har fattat
beslut om gällande in- och utträde samt namnändringar.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.

Avslutning
§ 8.1 Mötet avslutas

Anna Iwarsson tackade alla medverkande och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

Helen Åkerman
Sekreterare

Anna Iwarsson
Ordförande

Henrik Lehmann
Justerare
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