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Protokoll nr 425  

fört vid Svenska Gymnastikförbundets  

EXTRA STYRELSEMÖTE per telefon  

söndagen den 15 mars 2020 

 

Närvarande: 

Anna Iwarsson, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson,                                 

Suzanne Lundvall, Lars Mörk, Henrik Lehmann,                    

David Ahlin, Anders Caspár, Edit Eriksson,  

Dessutom närvarande: 

Per Malmborg (GS), Camilla Wahlberg                                  

 

 

                                              

§ 1   Mötet öppnas – inledning 

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens extra styrelsemöte, sammankallat med anledning 

av COVID-19.  

 

§ 2  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 David Ahlin till justerare vid dagens sammanträde. 

 

§ 3   GS Situationsrapport  

GS redogör för nuläget och de åtgärder som vidtagits med anledning av COVID-19. 

Ledningsgruppen har täta möten och för att kunna hantera alla frågor med anledning av den 

uppkomna situationen har en koordinator tillsatts, en separat funktionsbrevlåda och ett särskilt 

telefonnummer skapats (corona@gymnastik.se, 08-699 60 99). Detta för att kunna hantera alla 

frågor och all information via en och samma kanal. 

 

Ordf tackar GS för rapporten. Ledamöterna framför tack och beröm till ordförande, GS och 

ledningsgrupp för den kraftsamling som gjorts hittills och att rätt beslut tagits, baserade på 

rekommendationer från myndigheter. 

 

§ 4   Beslut om krisorganisation 

GS redogör för den operativa krisgruppen/ledningsgruppen som kompletterats med Daniel 

Glimvert som samordnare, dels för att avlasta GS och dels för att skapa stabilitet i 

organisationen. Ordförande kompletterar med information om införandet även av en 

strategisk krisgrupp, som komplement till den operativa krisgruppen, för att kunna fatta 

beslut av strategisk karaktär.  
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Styrelsen diskuterar om GS är rätt person att leda den operativa krisgruppen, som beräknas 

ta mycket tid framöver. GS bedömer att det fungerar i nuläget tack vare att Daniel kommit 

in i gruppen som samordnare.  

 

Styrelsen beslutar  

att utse ordförande, GS och David Ahlin att ingå i den strategiska krisgruppen. 

att  uppdra åt GS att till styrelsemötet den 23 mars genomföra en behovsanalys av 

eventuella omprioriteringar samt begäran om extra resurser m a a den uppkomna 

situationen. 

att  uppdra till GS att inleda arbetet med en ekonomisk konsekvensanalys. 

 

§ 5  Beslut om principer för verksamheten under rådande Coronapandemi 

Styrelsen diskuterar och bedömer de aspekter, konsekvenser och frågeställningar som 

presenteras i GS beslutsunderlag avseende GFs förhållningssätt i förhållande till 

Coronaviruset. Styrelsen är enig om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer 

och att vara tydlig med att såväl regioner som föreningar också har ett stort ansvar för 

respektive verksamhet. 

 

Sammanfattning av alternativ: 

1.A:  Alla evenemang över 500 deltagare ställs in under vårterminen och övriga är öppna för 

GS bedömning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och nedanstående 

övergripande överväganden. 

1.B: Alla evenemang över 500 deltagare ställs in under våren och övriga är öppna för 

styrelsens bedömning. 

2.A: Varje region och förening beslutar själva kring genomförande av evenemang men 

förhåller sig till Gymnastikförbundets förhållningssätt. 

2.B: Varje region och förening uppmanas att följa Gymnastikförbundets övergripande 

förhållningssätt. 

 

Styrelsen beslutar  

att  utifrån styrelsens diskussion ge GS i uppdrag att verkställa alternativ 1.A för samtliga 

av Gymnastikförbundets egna tävlingar och mötesplatser under vårterminen 2020 och 

att förmedla alternativ 2.A till regioner och föreningar.  

att om förutsättningarna från myndigheter och regering förändras ges GS mandat att 

agera direkt utifrån då gällande förutsättningar. 

 

§ 6  Rekommendation för genomförande av EM i trampolin, DMT och tumbling 

GS informerar styrelsen om det tråkiga i att eventuellt behöva flytta fram eller ställa in EM, 

särskilt med tanke på allt arbete som redan lagts ner på arrangemanget och den gympafest som 

i så fall uteblir. Pia Josephson har löpande kontakt med UEG i frågan, och nu extra intensivt för 

att få klarhet i UEGs ställning. Det är UEG som äger mästerskapet och som därmed har rätten 

att ställa in det, men utifrån SvGFs åsikter i frågan. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med 

att flytta fram arrangemanget, som landar i att ändå visa öppenhet för en flytt gentemot UEG. 

Frågan kommer att diskuteras vidare i den strategiska gruppen, och GS och Pia fortsätter att 

föra dialog med inkopplad jurist kring ekonomin och de kontrakt som ingåtts med UEG och 

med de större avtalsparterna; Scandic, Göteborg & Co, GOT Event samt Svenska Mässan. 



Styrelseprotokoll nr 425 2020.03.15 
 
 

Sida 3 av 3 

Styrelsen kan också konstatera att UEG troligen återkommer med ett beslut under den 

kommande veckan. 

 

Styrelsen beslutar 

att utifrån styrelsens diskussion ge i uppdrag åt den strategiska krisgruppen att hantera   

vidare. 

  

§ 7   Beslut om genomförande av Förbundsmöte 

Styrelsen diskuterar Förbundsmötets genomförande den 25-26 april utifrån den riskbedömning 

som gjorts med anledning av rådande läge. I bedömningen tas särskild hänsyn till risken att ej 

få den demokratiska förankring av beslut som är önskvärt, vid färre antal deltagare om mötet 

skulle genomföras i april. I riskbedömningen finns även alternativa mötesformer med, såsom 

att genomföra mötet digitalt, vilket i detta sena skede är praktiskt svårt att få till stånd då både 

formella faktorer såsom voteringsförfarande men även de demokratiska aspekterna behöver 

säkerställas.  

 

Styrelsen har även fört samtal med arrangörsregion Sydost och Valberedning, som båda har 

tagit del av riskbedömningen och har full förståelse för situationen. Dialog har också förts med 

RF/SISUs jurister om att Förbundsstyrelsen har mandat att fatta beslut om att flytta 

Förbundsmötet till en senare tidpunkt än vad stadgarna anger med hänvisning till rådande 

omständigheter. 

 

Styrelsen beslutar  

att ställa in Förbundsmötet den 25-26 april i Växjö. 

att ge GS i uppdrag att utifrån styrelsens beslut avsluta ingångna avtal. 

att ge GS i uppdrag att säkerställa genomförande av Förbundsmötet den 26-27 september. 
 

§ 8  Mötets avslutande  

GS framför tack till styrelsen för det förtroende som ges till GS med ledningsgrupp. Ordförande 

tackar samtliga deltagare i dagens möte och förklarar det avslutat.  

 

Kommande styrelsemöten  

23 mars  måndag  styrelsemöte  Idrottens hus  

24 april  fredag  styrelsemöte    

Maj/juni   styrelsekonferens 

26-27 sept lör-sön  Förbundsmöte    

 

 

Vid protokollet                              Justeras                     Justeras 

 

 

Camilla Wahlberg                               Anna Iwarsson                             David Ahlin 


