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Inledning
§ 1.1 Mötet öppnas

Anna Iwarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1.2

Val av justerare

Förbundsstyrelsen beslutade
att
utse Suzanne Lundvall att jämte ordförande justera dagens protokoll.

RAPPORTER

Generalsekreterarens rapport

Pelle Malmborg presenterade en skriftlig rapport. Han kompletterade muntligt med att
informera om att Danmark dragit sig ur som arrangörsland av EM i truppgymnastik 2020,
som också flyttats från 2020 till april 2021. European Gymnastics söker nu nytt arrangörsland.
Han meddelade också att han deltagit i ett uppföljningsmöte efter FIG:s webinarium om
trygga miljöer. Nederländerna var initiativtagare till detta möte och förutom de nordiska
länderna deltog även Irland, Belgien och Kanada. Det finns en samsyn i dessa länder kring att
arbeta med ledarkulturen och att ett konkret steg skulle vara att arbeta för att åldersgränsen
för seniorer höjs till 18 år i samtliga discipliner.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

DISKUSSIONSPUNKTER

Landslagsverksamheten, nu och inför 2021

Ordförande hälsade Jonas Juhl välkommen. Han rapporterade att landslagsverksamheten
2020 varit begränsad avseende både läger och mästerskap p.g.a. coronapandemin. Flera
utvecklingsinsatser de senaste åren har lett till att den sportsliga nivån i flera discipliner har
höjts, men samtidigt har också den internationella konkurrensen ökat.
Inför 2021 finns en fortsatt stor osäkerhet kring landslagsverksamheten, men planeringen är
gjord utifrån att landslagsaktiviteter och mästerskap kommer att genomföras. Dock ej ett
gemensamt läger för alla landslag.
Styrelsen och Jonas samtalade om förutsättningarna för elit- och landslagsverksamheten i
relation till Riksidrottsförbundets Strategi 2025 respektive Gymnastikförbundets
Strategi 2028. Styrelsen tackade Jonas för hans genomlysning av nuläget och konstaterade att
ett antal vägvalsbeslut kommer att behöva fattas för att elit- och landslagsverksamheten ska
kunna fortsätta utvecklas och den sportsliga nivån bibehållas eller på sikt kunna höjas. Detta
ligger också inom ramen för en av förnyelseresorna i Strategi 2028.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och notera den i protokollet.
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Avslutning
§ 4.1 Kommande möten

7 december
14 december

§ 4.2

måndag
måndag

digitalt
digitalt

Mötet avslutas

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

Justeras:

Pelle Malmborg
Sekreterare

Anna Iwarsson
Ordförande

Suzanne Lundvall
Justerare
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