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19.2 MILJÖPOLICY – MOTION FRÅN 
GYMNASTIKFÖRBUNDET SYDOST 

Gymnastikförbundet Sydost föreslår att förbundsmötet uppdrar åt förbundsstyrelsen: 

att ta fram en miljöpolicy som omfattar Svenska Gymnastikförbundets hela verksamhet 

och 

att se över nuvarande resepolicy utifrån miljö- och hållbarhets aspekter. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att  med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande anse motionen besvarad 

att  förbundsstyrelsen utarbetar en hållbarhetspolicy för Gymnastikförbundet 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att uppdatera relevanta styrande dokument utifrån 

hållbarhetspolicyn. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Bakgrund 

”Som Sveriges största folkrörelse har vi ett stort ansvar för att bidra till en mer hållbar 

värld”, så inleds Riksidrottsförbundets (RF) analys av idrottsrörelsens hållbarhetsarbete som 

genomfördes 2020. Som en av de största idrotterna inom idrottsrörelsen har gymnastiken en 

stor del i att bidra till en mer hållbar värld.  

Redan 2018 inledde RF ett arbete med att utveckla sitt hållbarhetsarbete med syftet att samla 

det arbete och de policys som redan finns och dels att identifiera styrkor, utmaningar, 

möjligheter och risker för att i nästa steg göra prioriteringar och staka ut arbetet framåt. 

Orienteringsförbundet motionerade till Riksidrottsmötet 2019 om att RF skulle samordna 

och kunskapsutveckla idrottsrörelsens hållbarhetsarbete med inriktning på miljö- och klimat. 

På Riksidrottsmötet 2021 återrapporterade RF om det hållbarhetsarbetet som de gjort under 

2019 till 2021 med en analys av idrottsrörelsens hållbarhetsarbete, antagande av en policy för 

en hållbar idrottsrörelse samt skapandet av ett SF-nätverk kring hållbar utveckling inom 

idrottsrörelsen. 

Gymnastikförbundet har en omfattande verksamhet inom hållbarhet men främst inriktat 

mot den sociala hållbarheten. Strategi 2028 pekar, i flera delar, också mot att Svensk 

Gymnastik ska bli än starkare inom den sociala hållbarheten. Gymnastikförbundet har 

genom åren inte arbetat i någon större omfattning med den ekologiska hållbarheten och med 
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miljö- och klimatfrågor. Gymnastikförbundet har dock en möjlighet att göra skillnad i miljö- 

och klimatfrågor, om än i begränsad omfattning jämfört med andra idrotter som till största 

del bedrivs utomhus eller i egna anläggningar. Gymnastikförbundet har sedan 2021 

medverkat i det SF-nätverk som RF har skapat kring hållbar utveckling. 

Sedan 2015-05-08 har Gymnastikförbundet en resepolicy där det står att alla ska ta hänsyn 

till bland annat miljöbesparing vid val av resesätt. I övrigt har gymnastikförbundet inget 

nedskrivet som förbundet ska förhålla sig till och som rör den ekologiska hållbarheten. 

Förslag 

Förbundsstyrelsen ser ett behov av att Gymnastikförbundet ska binda ihop sitt 

hållbarhetsarbete och att ta ett större ansvar kring miljö- och klimatfrågor. Det finns ett ökat 

tryck på Gymnastikförbundet att förbättra arbetet med och ta ett större ansvar inom miljö- 

och klimatfrågor från både medlemmar, samarbetspartners och omvärlden. Flera 

undersökningar visar att miljö- och klimatfrågor är en av de viktigaste frågorna i samhället, 

framför allt hos barn och ungdomar. Förbundsstyrelsen ser därför att Gymnastikförbundet 

ska stärka sitt arbete med miljö- och klimatfrågor men i en samlad kontext inom 

hållbarhetsarbetet.  

Förbundsstyrelsen ser även ett värde i att ta fram en policy för hållbarhetsarbetet då en 

policy ska vara ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå anger principer som är 

vägledande för beslut och styrning för ett specifikt område. En hållbarhetspolicy ska då 

kortfattat ange principer för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som 

Gymnastikförbundet ska förhålla sig till vid beslut och styrning.  

Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsstämman att ge Gymnastikförbundet i uppdrag 

ta fram en hållbarhetspolicy för Gymnastikförbundets verksamhet samt fortsätta att 

engagera sig i SF-nätverket kring hållbarhetsfrågor som RF håller i. När en policy är 

framtagen ska även andra styrande dokument vid behov anpassas utifrån 

hållbarhetspolicyn, så som till exempel resepolicyn. 

 

 

  



 

Växjö 2021-12-30 

 

Till Svenska Gymnastikförbundet 

Motion till Förbundsmötet 2022 

 

Svenska Gymnastikförbundet är ett av de fem största specialidrottsförbunden i Sverige och 

under åren har vi varit föregångare inom flera områden. Dock saknar Svenska 

Gymnastikförbundet en miljöpolicy och vi anser att miljön ska få en högre plats på agendan 

och att vi ska ligga i framkant även här. 

Syftet med en miljöpolicyn ska vara att deklarera Svenska Gymnastikförbundets 

miljöambitioner och den ska även vara grunden för vårt gemensamma miljöarbete. Den ska 

gälla alla delar som förbundet styr och ansvarar för. 

I dagsläget är det enbart i Svenska Gymnastikförbundets resepolicy, daterad 2015-05-08, 

som miljöaspekten omnämns genom att kostnad, tid och miljö ska beaktas vid val av färdsätt 

vid resa. Vi anser att miljö ska ha en större självklarhet vid val av färdsätt men även vid val av 

konferensanläggning, boende etc. 

Vi önskar därför att Förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att: 

• ta fram en miljöpolicy som omfattar Svenska Gymnastikförbundets hela verksamhet. 

• se över nuvarande resepolicy utifrån miljö- och hållbarhets aspekter. 

 

Bästa hälsningar 

Gymnastikförbundet Sydosts styrelse 
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