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Inledning
§ 1.1 Mötet öppnas

Anna Iwarsson hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppnat och gick igenom
dagordningen. Punkten Mästerskapsriktlinjer tas upp efter diskussionspunkterna.

§ 1.2

Tidigare protokoll

Protokoll nr 433
Protokoll nr 434

Förbundsstyrelsen beslutade
att
lägga protokollen till handlingarna.

§ 1.3

Val av justerare

Förbundsstyrelsen beslutade
att
utse Lisa Lundin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

RAPPORTER

Generalsekreterarens rapport

Pelle Malmborg presenterade en skriftlig rapport. Han kompletterade muntligt med att det
samma kväll kom besked att parkour inte blir en OS-disciplin vid OS 2024.
Han hade också deltagit vid en lunch med generalsekreterare från de andra stora förbunden,
där mycket erfarenheter av och kring coronapandemin utbyttes. 8 december 2020 väntas ny
information kring restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Inför det
beslutet finns förslag om lättnader som skulle göra det möjligt för de äldre än 15 år att också
träna. Pelle hade föreslagit att ett gemensamt pressmeddelande skulle gå ut från
generalsekreterarna. Han rapporterade också att en enkät hade skickats till föreningarna om
läget under pandemin.
Eva Sundmalm kompletterade med en kort rapport från ett möte med flera från
förbundsledningen och regionerna kring ev. ekonomiska konsekvenser för regionerna när det
nya utbildningssystemet sjösätts. Bl.a. eftersträvas därmed enhetliga prissättningar på alla
kurser samtidigt som kurserna blir färre.
Två regioner har tagit kontakt särskilt om oro för medlemsutvecklingen, där flera föreningar
nu tappat medlemmar. Detta syns också i de administrativa systemen som t.ex. Sportadmin,
där Henrik Lehmann rapporterade om ett betalningsbortfall i november och december om ca
25 %. Rapporterna från regionerna visade att det främst är ungdomar och vuxna som
försvinner.

Förbundsstyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
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Svensk Gymnastik Vill

Pelle Malmborg presenterade Svensk Gymnastik Vill, som hade redigerats efter
förbundsmötet och skickats ut i förväg. Han rapporterade också att arbete pågår med en
uppdatering av hemsidan, som möjliggörs med en ny episerverlösning. Denna skapar
förutsättningar för en mer dynamisk sida.
Ett samtal följde där styrelsen bekräftade det fina arbete som gjorts med dessa frågor de
senaste åren. I samtalet nämndes också vikten av bred kommunikation, utöver de ”klassiska”
gymnastikgrenarna som syns i media, så att folkhälsoperspektivet lyfts samt vikten av
skrivningar som känns inkluderande för alla, så att varje aktiv inom Gymnastikförbundet
känner att det är deras verksamhet som beskrivs.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.

DISKUSSIONSPUNKTER

Verksamhetsplan 2021–2022, budget 2021 samt nationell
förbundsorganisation 2021

Anna Iwarsson inledde med att berätta att detta är ett första förslag till verksamhetsplan för
2021–2022 som hela ledningsgruppen varit involverad i. Uppdraget till styrelsen i det här
skedet är att komma med inspel och synpunkter gällande principer, förståelsefrågor samt
förtydliganden. Övriga synpunkter uppmanas styrelsen att skicka via mejl.
Pelle Malmborg presenterade förslaget till verksamhetsplan samt berättade om hur strukturen
har förändrats mot tidigare verksamhetsplaner.
Det efterföljande samtalet kan summeras i följande punkter:
- Dokumentet är möjligen lite för omfattande.
- Nöjdhet med strukturen.
- En del punkter kanske skulle passa bättre i en operativ handlingsplan.
- Svårt att se regionerna i verksamhetsplanen – hur kan vi se regionerna och/eller de 20
största föreningarna som en resurs i vårt arbete?
- Förändringsresa 3, nya anläggningar, behöver förstärkas.
Carina Watson Hertéus presenterade förslaget till budget, som hade skickats ut i förväg. Hon
sammanfattade den med att förbundet bedriver en omfattande verksamhet och att budget är
lagd utifrån föreslagen verksamhetsplan. Hon presenterade också en prognos för utfallet för
2020. P.g.a. flera inställa aktiviteter med anledning av coronapandemin, ser det ut som att
resultatet kommer betyda ett överskott om 5,4 Mkr, istället för tidigare prognos på ca 3,4 Mkr,
att jämföra med en budget i balans efter ändamålsbestämningar.
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Budget 2021 är lagd utifrån budgetdirektiv och prognostiserat resultat 2020 samt med en
indikation om ökade bidrag år 2022. I och med pandemin har budgetarbetet stött på extra
svårigheter och det finns en mycket stor osäkerhet. Budgeten är inte egentligen coronaanpassad, men vissa aktiviteter som skulle ha genomförts/inträffat i början av 2021 har ej
räknats med då vi redan nu vet att de ej kommer att genomföras. Det finns också en stor oro
inför ev. medlemstapp från föreningarna, vilket det finns indikationer på, och hur det kan
komma att påverka medlemsintäkterna på alla nivåer.
Styrelsen samtalade om behovet av nyrekryteringar i ett osäkert läge. Det kan vara en god
tanke att investera sig in i framtiden, samtidigt som coronapandemin leder till stor osäkerhet.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
uppmana styrelsens ledamöter att efter mötet höra av sig till
generalsekreteraren via mejl med ev. ytterligare synpunkter.
att
uppdra åt generalsekretaren att utifrån styrelsens diskussion justera
underlagen i syfte att kunna fatta beslut i samband med styrelsemötet den 21
december.

Organisering av förbundets kommande organisationsöversyn

Anna Iwarsson inledde med att ge en kort bakgrund för de nya styrelseledamöterna, att frågan
hade lyfts vid styrelsemöte i maj 2020, med uppdrag till några i styrelsen tillsammans med
generalsekreteraren.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
göra ett omtag under 2021.

Scenariodiskussion 2021 och konsekvenser för styrelsens årsplanering

Anna Iwarsson inledde samtalet, som kommer att fortsätta på kommande styrelsemöten, med
sammanfattningen att det är detta styrelsen jobbar med hela tiden. Styrelsens årsplanering
kommer således behöva ta hänsyn till detta inför 2021.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.

BESLUTSÄRENDEN

Mästerskapsriktlinjer 2021–2024

Pelle Malmborg presenterade ett underlag som hade skickats ut i förväg samt rapporterade
att finansiering finns kopplat till förslaget. Han gjorde också styrelsen uppmärksam på att
framöver kommer landslagsverksamheten kräva ytterligare resurser. Ett större orosmoment
är de stipendier som har funnits i samarbete med en sponsor, som nu inte längre finns
tillgängliga, något som också lyftes i diskussionen om budgeten.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
applicera nuvarande riktlinjer för mästerskap som flyttats från 2020 till 2021.
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att

fastställa presenterade förslag som mästerskapsriktlinjer för discipliner med
landslagsverksamhet för perioden 2021–2024.
uppdra åt generalsekreteraren:
att
revidera poängvärden utifrån riktlinjernas föreslagna
prestationsnivåer när effekten av nya internationella
tävlingsregler blivit känt.
att
hantera mästerskapsmedverkan för övriga discipliner utifrån
nuvarande arbetssätt och under 2021 återkomma med förslag på
uppdaterade riktlinjer och förhållningssätt till dessa.

att

Avslutning
§ 8.1 Kommande möten

Måndag 14 december kl. 19.00 – 21.00

§ 8.2

Digitalt

Mötet avslutas

Anna Iwarsson tackade alla medverkande och avslutade mötet. Jim Salvin tackade för att han
hade fått delta och för den inblick det gav att få följa dynamiken i styrelsens arbete.
Vid protokollet:

Justeras:

Camilla Wahlberg
Sekreterare

Anna Iwarsson
Ordförande

Lisa Lundin
Justerare
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