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PROTOKOLL  fört vid Svenska Gymnastikförbundets 
 FÖRBUNDSMÖTE 
 lördag - söndag 8-9 april 2000 i  
 Folkets Hus, Kiruna. 
 
Röstberättigade ombud: 61 ombud från samtliga 22 distrikt  

(se bifogad röstlängd, bilaga 1) 
./. 

 
Övriga ej röstberättigade deltagare: 
Hedersledamöter Gunnar Karlsson och Bertil Sjöstrand. 
Förbundsstyrelsen Inger Båvner, Lars Andersson, Margareta Ekesrydh,  

Laila Hjalmarsson, Kjell O. Johansson, Ebbe Nilsson, 
Håkan Ottosson, Boel Rådbrink, Annemarie Sandqvist 
samt Lars Wirdheim. 

Lillsved Bert Larsson. 
Revisor Ann Lagerstrand. 
Valberedningen Kerstin Gustafsson, Anders Fritzsche,  

Ann-Britt Andersson och Pia Holm. 
Internationella kommittén - FIG Margaret Sikkens-Ahlquist. 
Kommittéordföranden Kajsa Murmark, Stefan Bengtsson, Ulf Andersson och 

Roland Himberg. 
Mötesordförande Sören Häggroth och Asta Skaremark (vice ordförande). 
Distriktsrepresentanter Marie Svensson och Estrid Nilsson - Bohuslän-Dal, Anna-

Lisa Fritsborn – Jämtland/Härjedalen, Marianne Nyström 
– Norrbotten samt Sonya Magnusson – Värmland. 

Föreningsrepresentanter Lisbeth Byström – Vendelsö GF, Ing-Marie Schmidt – 
Lingförbundet, Jan Brink – Uppsala GF och  
Börje Murmark – Kämpinge GF. 

Av valberedningen föreslagna nya 
styrelseledamöter 

Lilian Ackerstig Gillner, Christer Holmgren och  
Gun Ståhl. 

Svenska GF:s kanslipersonal Siw Johansson, Carl-Åke Myrsell, Iréne Samuelsson och 
Thomas Widlund. 

§ 1 Öppnande 

Förbundsmötet inleds med ett bildspel över Kirunas utveckling under 1900-talet.  
Kiruna firar 100 års jubileum år 2000. Därefter framförde Lena Hansson en traditionell jojk.  
Kommunstyrelsens ordförande i Kiruna Lars Törnman hälsar välkommen till Kiruna. 
Inger Båvner öppnar seklets första Förbundsmöte och hälsar samtliga närvarande hjärtligt 
välkomna och vänder sig då speciellt till förbundets hedersledamöter. Hon tackar även värdarna 
från Norrbottens GF och Kiruna för den trevliga inledningsdagen (fredagen) som gav många fina 
minnen från Kiruna (studiebesök i LKAB-gruvan, Kiruna kyrka, ishotellet och kyrkan i 
Jukkasjärvi). 

§ 2 Parentation 

Margareta Ekesrydh håller parentation över de (sedan föregående Förbundsmöte) avlidna 
gymnastikkamraterna som gjort speciella insatser för Svenska Gymnastikförbundet: 
Henry Rigardt, Örebro, Daga Lundgren, Umeå, Ingela Richter, Bjerred, Leida Leesment, Malmö, 
Carin Delden, Huskvarna, Börje Wallentinsson, Malmö, John-Eric Backlund, Örnsköldsvik, 
Tore Pahlén, Malmö, C-G Briandt, Stockholm, Solveig Weijhed, Skillingaryd, Lars Wallner, 
Örebro, Inga Lisa Hellström, Gävle samt Greta Sislegård, Borås. 
Förbundsmötet håller en tyst minut till minnet av dem. 
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§ 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

Thomas Widlund redovisar den inlämnade förteckningen över utsedda ombud. 
Förbundsmötet beslutar 
att  fastställa röstlängden, enligt bilaga 1, till 61 röstberättigade ombud med tillsammans  ./. 
 89 röster från samtliga 22 distrikt. 

§ 4 Fastställande av föredragningslistan 

Inger Båvner presenterar styrelsens förslag på att flytta den del av punkt 14 som behandlar 
budgeten till punkt 18 på föredragningslistan (som bägge behandlar förbundets budget).  
Förbundsmötet beslutar 
att flytta budgetdiskussionen under punkt 14 till punkt 18, samt 
att i övrigt fastställa föredragningslistan enligt det utskickade förslaget.  

§ 5 Fråga om mötets utlysande i behörig ordning 

Enligt förbundets stadgar 3 kap. § 4 ska kungörelse av ordinarie Förbundsmöte ske  
• dels i förbundets officiella organ senast tre månader före mötet, 
• dels genom kallelse till röstberättigade ombud senast två veckor före mötet. 
Thomas Widlund redovisar att Förbundsmötet har kungjorts i Svensk Idrott nr 10–99 och nr 3-
00, Gymnastik Magasinet nr 4-99 (20/12) samt GDF-cirkulär nr 7 (17/9-99), nr 9 (15/11-99) 
och nr 10 (15/12-99). Kallelse till ombuden avsändes från kansliet den 22 mars.  
Förbundsmötet beslutar 
att  mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för mötet 

Valberedningen förslår Sören Häggroth, Kiruna och Asta Skaremark, Örebro. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Sören Häggroth till ordförande och Asta Skaremark till vice ordförande för mötet. 

§ 7 Val av sekreterare för mötet 

Valberedningen förslår Carl-Åke Myrsell, Stockholm. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Carl-Åke Myrsell till sekreterare för mötet. 

§ 8 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
samt tillika fungera som rösträknare vid mötet 

Valberedningen föreslår Thomas Olsson, Kalmar och Ulf Robertsson, Luleå. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Thomas Olsson och Ulf Robertsson till justeringsmän tillika rösträknare vid mötet. 

§ 9 Uppdrag till styrelsen från föregående Förbundsmöte 1998 

Thomas Widlund rapporterar att redovisningen av uppdragen till styrelsen från föregående 
Förbundsmöte 1998 är utskickade till ombuden och han föreslår att dessa ska anses som 
föredragna i och med det (se bilaga 2).  ./. 
Han kommenterar dock två punkter speciellt;  
• avtalet med STIM och SAMI som är under omprövning, samt  
• utnyttjandet av bonussystemet till GDF hos Gymnastik Butiken. 
Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna den presenterade redovisningen av uppdrag till styrelsen från föregående 

Förbundsmöte och därmed lägga den till handlingarna. 
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§ 10 Verksamhetsberättelse för Svenska Gymnastikförbundet 

Inger Båvner föredrar den utdelade verksamhetsberättelsen för perioden 1998-1999 och 
kommenterar speciellt vissa områden i den: 
• policyprogrammet Gymnastiken Vill, 
• den snabba kommunikationsutvecklingen inom IT-området, 
• den internationella utvecklingen, 
• kontakterna mellan föreningarna och förbundet, 
• en oroande medlemsminskning under perioden, 
• den fantastiska Gymnaestradan 1999 i Göteborg, 
• barnprojektet ”Jag vägrar sitta still”, 
• samverkan med Folksam och KF, 
• tävlingsverksamhetens främsta resultat under perioden, samt 
• alla ideellt arbetande personer som tillsammans utgör Gymnastikförbundets storhet. 
Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna verksamhetsberättelsen 1998-1999, med följande tillägg och korrigeringar: 
 ny rubrik på sid. 4 ”Verksamhetsperioden 980101-991231”, samt 
 förändrat årtal på sid. 6 sista stycket ”Förbundsmötet 1998”. 

§ 11 Förvaltningsberättelse för Svenska Gymnastikförbundet 

Annemarie Sandqvist föredrar förvaltningsberättelsen för perioden 1998-1999 (se sid. 33-35 i 
verksamhetsberättelsen). 
Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna förvaltningsberättelsen för perioden 1998-1999. 

§ 12 Föredragning av revisorernas berättelse 

Ann Lagerstrand KPMG Bohlins AB läser upp revisorernas berättelse för verksamhetsåren 1998 
och 1999 (se sid. 36 i verksamhetsberättelsen). 
Förbundsmötet beslutar 
att  lägga revisorernas berättelser till handlingarna. 

§ 13 Anmälan av  
Verksamhetsberättelsen för Svenska Trampolinförbundet,  
som Svenska Gymnastikförbundet har samarbetsavtal med 

Svenska Trampolinförbundets verksamhetsberättelser för 1998 och 1999 är utdelade till 
samtliga ombud. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga Svenska Trampolinförbundets anmälan av sina 

verksamhetsberättelser för 1998 och 1999 till handlingarna. 

§ 14 Anmälan av  
Verksamhetsberättelsen för Svenska Cheerleaderförbundet,  
som Svenska Gymnastikförbundet har samarbetsavtal med 

Thomas Widlund kommenterar Svenska Cheerleaderförbundets verksamhetsberättelser för 1998 
och 1999. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga Svenska Cheerleaderförbundets anmälan av sina 

verksamhetsberättelser 1998 och 1999 till handlingarna. 



Förbundsmötesprotokoll, 00.04.25-26 

4 (32) 

§ 15 Anmälan av  
Verksamhetsberättelserna för Föreningen för Svenska GF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a. samt skolans årsredogörelse 

Bert Larsson informerar och redogör för den aktuella situationen och verksamheten på Lillsveds 
Gymnastikfolkhögskola. Styrelsen för Föreningen för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola 
u.p.a. har fastställt verksamhetsberättelserna för åren 1998 och 1999 vid föreningens årsmöten 
resp. år (där även Gymnastikfolkhögskolans årsredogörelse godkänts). 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga anmälningarna från Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets 

Gymnastikfolkhögskola u.p.a. samt skolans årsredogörelse av sina verksamhetsberättelser 
för åren 1998 och 1999 till handlingarna. 

§ 16 Fråga om fastställande av balansräkningarna 

Förbundsmötet beslutar  
att  i enlighet med revisorernas förslag fastställa balansräkningarna enligt redovisningen på sid. 

34-35 i verksamhetsberättelsen. 

§ 17 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Förbundsmötet beslutar  
att  i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna 

mandatperioden. 

§ 18 Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust enligt 
balansräkningarna 

Styrelsen föreslår att förbundets överskott för verksamhetsåret 1998 uppgående till 65 000:- och 
underskottet för verksamhetsåret 1999 uppgående till 687 000:- överföres i ny räkning. 
Förbundsmötet beslutar  
att  i enlighet med styrelsens förslag överföra förbundets överskott och underskott i ny räkning. 

§ 19 Gymnastiken Vill 2000-2002 

Lars Andersson redovisar styrelsens förslag till riktlinjer och handlingsplan för 2000-2002 - 
Gymnastiken Vill. Styrelsen föreslår att Gymnastiken Vill ska vara den gemensamma grunden 
för distriktens och föreningarnas planering och målbeskrivning av verksamheten. Styrelsens 
förhoppning är att Gymnastiken Vill kommer att användas och vara till nytta inom förbundets 
alla led och verksamheter. 
Eine Clasén från Västmanlands GF önskar ett tillägg på sidan 9 under rubriken ”Gymmix-
verksamheten för vuxna” att även seniorverksamheten ska omfattas i handlingsplanen. 
Förbundsmötet beslutar 
att  anta Gymnastiken Vill som riktlinje och handlingsplan för åren 2000-2002, med tillägget att 

även seniorverksamheten ska omnämnas i handlingsplanen på sidan 9, 
att  uppmana distrikten att anta Gymnastiken Vill som riktlinje vid fastställandet av respektive 

distrikts handlingsplaner under 2000-2002, samt 
att  rekommendera gymnastikförbundets medlemsföreningar att anta Gymnastiken Vill som 

riktlinje vid fastställande av respektive förenings handlingsplaner under 2000-2002. 

§ 20 Information om Gymnastikens IT-satsning 

Håkan Ottosson informerar om Gymnastikförbundets pågående och framtida IT-satsning GYM-IT 
riktat till Gymnastikförbundet och alla dess medlemsföreningar. Han berättar även om 
premiären för Gymnastikförbundets nya webbtidning ”Gymnastik MagasiNET” samt det 
kompletterande nyhetsbrevet ”Mitt i rörelsen”. 
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Christer Holmgren från Göteborgs GF ställer en fråga angående säkerhetsfrågorna som är kopplade 
till hemsidorna och den information som ligger där. 
Håkan Ottosson redovisar att en acceptabel säkerhetsnivå finns med hjälp av lösenord och 
liknande säkerhetsspärrar. 

§ 21 Information om barnprojektet ”Jag vägrar sitta still” med tillhörande 
uppvisning av GK Norra Norden 

Margareta Ekesrydh informerar om Gymnastikförbundets satsning på verksamhet för barn upp till 
12 år - ”Jag vägrar sitta still” - som genomförs tillsammans med KF och Folksam. Projektet 
kommer framför allt att koncentreras under v.36 (4-10 september) då vi hoppas att barns behov 
av rörelse kommer att uppmärksammas genom aktiviteter både på lokalt, regionalt och centralt 
håll. Projektet är beräknat att minst hålla på till år 2002. 
Marianne Nyström från GK Norra Norden presenterar ett uppvisningsprogram, med föreningens 
barngymnaster, som på ett mycket trevligt och anpassat sätt visar barnens naturliga rörelseglädje. 

§ 22 Redovisning av Gymnaestradan 1999 

Christer Holmgren och Tore Green lämnar en redovisning från Gymnaestradan den 4-10 juli 1999 i 
Göteborg. Deltagarna trivdes i allmänhet utmärkt och det blev en publiksuccé. Totalt deltog c:a 
21 000 gymnaster, 4 000 turister, 1 000 egna gymnaster (Göteborg) samt 1 000 funktionärer, 
vilket innebär att det var världens största idrottsarrangemang under föregående år. Omräknat i 
deltagarnätter så blir det c:a 260 000 deltagarnätter.  
Vinsten blev till slut c:a 10,5 miljoner kronor, vilken kommer att delas mellan Svenska GF och 
Göteborgs GF enligt den uppgjorda fördelningsnyckeln som finns beskrivet i avtalet mellan 
parterna. 
Förbundsmötet framför sitt stora tack till arrangörerna av Gymnaestradan genom en varm och 
lång applåd.  
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MOTIONER 

§ 23 Örebro Gymnastikförbunds motion om  
Nedläggning av Gymnastik Magasinet 

Vid ett flertal tillfällen, sist vid GDF- och storföreningskonferensen i höstas redovisades den 
förlust som Gymnastikmagasinet belastar Svenska Gymnastikförbundets ekonomi med. 
Eftersom tidningen har dålig spridning, gratisexemplaren kanske inte ens lämnar den person 
som har hand om föreningens post, blir information och intressanta artiklar mycket lite läst. 
Tidningen fyller inte sitt ändamål. 
Trots ganska stora ansträngningar verkar det närmast omöjligt att få nya prenumeranter som 
dessutom måste uppgå till flera tusen för att göra tidningen ekonomisk bärkraftig. 
Örebro läns Gymnastikförbund föreslår en betydligt enklare tidning som kanske kunde 
komma ut en gång i månaden, eller endast ett informationsblad. Det bör sändas till samtliga 
föreningar och varje registrerad ledare. Ingen kan då skylla på dålig information, men betydligt 
fler kan känna sig delaktiga i Svenska Gymnastikförbundets arbete. Det gäller inte minst de 
projekt som SvGF arbetar med. Det nu pågående barnprojektet – vet verkligen alla ledare om 
det? Vet de målsättningen med projektet? 
Om man använder de pengar som Gymnastikmagasinet kostar vet man ändå att 
informationen har nått ut till samtliga föreningar och ledare, kostnaden blir måhända 
densamma, men man får betydligt mer för pengarna 
Örebro läns Gymnastikförbund föreslår att Förbundsmötet beslutar  
att  ersätta Gymnastik Magasinet med ett enklare och billigare informationsblad. 

Styrelsens yttrande 
Regelbunden och aktuell information till en organisations medlemmar är en viktig del av dess verksamhet, 
sett inte minst ur ett demokratiskt perspektiv. Lika viktigt är det att ha kanaler för en levande och 
intressant dialog och kommunikation med och mellan medlemmarna. Gymnastik Magasinet har under 
många år fungerat som Svenska Gymnastikförbundets nyhetsmagasin, med reportage och artiklar kring 
aktuella ämnen, referat från tävlingar etc. i en tilltalande layout. Tidskriften distribuerades fritt till 
förbundets distrikt och föreningar och för deras medlemmar och andra fanns möjligheten att 
prenumerera.  
Den prenumererade upplagan har under årens lopp minskat, trots satsningar i syfte att öka antalet 
prenumeranter. Upplagan har legat långt under vad som skulle ha krävts för att få en ekonomisk bärighet. 
Redan vid förra förbundsmötet påtalades svårigheterna att få balans i tidskriftens ekonomi. Styrelsen har 
därför i budget för år 2000 beslutat att Gymnastik Magasinet läggs ned i sin nuvarande form, ett beslut 
som således ligger i linje med motionärens yrkande.  
Som ersättning för den nedlagda tidskriften kommer två nya informations- och kommunikationskanaler 
att tillskapas; en webbtidning på förbundets hemsida samt ett nyhetsbrev. Antalet besökare på förbundets 
hemsida www.gymnastik.se ligger nu på mellan 25 000–30 000 varje månad. Avsikten är att utforma en 
webbtidning, där i stort sett samma information kan förmedlas som i Gymnastik Magasinet, samtidigt 
som föreningarnas medlemmar och andra besökare kan bli mer delaktiga, till exempel genom ett 
diskussionsforum på nätet. I längden blir det billigare för förbundet med en webbtidning eftersom vi 
bland annat slipper dyra tryck- och distributionskostnader. 
Förutom en webbtidning skall ett nyhetsbrev ges ut med sex nummer per år. Det kommer att tryckas i 
2 000 exemplar och gratis skickas ut till samtliga föreningar och distrikt. Det är även tänkt att nyhetsbrevet 
skall ligga som en nedladdningsbar fil på Internet, för föreningar och andra att ta hem, skriva ut och skicka 
vidare, alternativt för föreningarnas medlemmar att själva ta hem från Internet. 
Förbundsstyrelsen föreslår att Örebro läns GF:s motion härmed får anses besvarad. 
 
(Motionen föranleder ingen diskussion eller debatt vid mötet).  
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad. 
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§ 24 Stockholms Gymnastikförbunds motion om  
Ändring av bestämmelser för truppgymnasters lagdeltagande under 
samma tävlingssäsong 

Bakgrund och utveckling av truppgymnastiken som tävlingsform. 
Den moderna truppgymnastikens vagga är Sverige och under c:a 30 år har vi kunnat följa en 
otrolig utveckling, från att ha varit en gymnastikform i tävlingssammanhang som var något av 
en plats reserverad för de inte allra duktigaste ungdomarna, till att idag formera lag med 
deltagande av de allra yppersta. 
Tävlingsformen har från Sverige utvandrat till först hela norden för att med stormsteg erövra 
kontinenten. Vi har redan sett flera NM och EM-tävlingar utförda under internationella 
tävlingsbestämmelser och reglementen. Vi har internationella truppdomare och vi har noterat 
ett stort intresse för tävlingsformen från övriga världen, inte minst från USA. 
Det råder ingen tvekan om att tävlingsformen röner alltmer uppmärksamhet världen över. 
Vid de internationella tävlingarna har nationerna – hitintills – representerats på klubbnivå. Det 
är knappast en orimlig tanke att vi inom, låt säga en femårsperiod, får se en ändring till rena 
landslag i NM, EM och……VM? (………….OS??) 
Situationen i Sverige 
På hemmaplan har med tiden utbildats två huvudcentra för truppgymnastiken, det är 
Stockholms- och Skåneregionerna som leder utvecklingen och i stort sett dominerar. Då och då 
har funnits framstående lag från andra distrikt – t.ex. Göteborg, Halland och Dalarna för att 
nämna några – som varit med och slagits om SM-tecknen men de måste tyvärr betraktas som 
undantagen som bekräftar regeln. En tydligt urskiljbar tendens är – för att inte säga aktuell 
situation är – tyvärr, att ett fåtal lag från de nordligaste distrikten deltar på rikstäckande 
mästerskap. Och – ännu mer tyvärr - verkar de att bli allt färre.  
Vad det beror på vet vi inte riktigt! En misstanke att det är förutsättningarna för rekrytering 
som är orsaken kanske inte är helt obefogad. Ju fler aktiva gymnaster inom korta resavstånd 
desto större möjlighet att få mycket bra gymnaster till föreningarna känns som en rimlig 
hypotes. 
Ingen skall försöka inbilla oss att det inte finns duktiga gymnaster på mycket hög nivå även i 
Norrland! Men där är också mycket frisk luft mellan befintliga hallar och föreningar inom 
Norrlandsdistrikten! Och därmed är också de tunna leden av verkligt duktiga gymnaster 
fördelat över stora områden och många föreningar. Resultatet blir få till varje förening. 
Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus! Ibland känns det som milsvid tundra även 
inom de mer tätbefolkade områdena, t.ex. Stockholmsdistriktet. Där är det mer på det 
emotionella planet man kan uppleva ödsligheten och – ibland tyvärr – t.o.m. en viss 
antagonism mellan föreningarna. Känns resonemanget igen? 
Landslag i truppgymnastik 
För åtta år sedan omgrupperades Tävlings-Sverige till regioner, distrikten fanns kvar för 
ungdoms-, utbildnings- och motionsverksamheten. Efter krav på att även denna senare skulle 
överföras till regionplanet avskaffades tävlingsregionerna och man återgick till distriktsnivå.  
Den exakta gången i genomförandet/avskaffandet – och motivationen för den – kan vi inte 
men vi lever med resultatet. 
Den för oss troliga och skisserade utvecklingen under ”Bakgrund och…” inledningsvis måste 
vi ta tag i och förbereda oss för inom hela Sverige (också!). 
Tankar som direkt väcks är ju t.ex. 
- Hur skall ett sådant landslag organiseras? 
- Hur sker uttagningen, skall t.ex. SM-vinnaren automatiskt bli landslag? 
Det råder väl inga delade meningar om att ett landslag med uttagna deltagare från hela Sverige 
skulle utgöra ett betydligt bättre lag än ett föreningslag. Kanske kan ett sådant utgöra stommen 
till ett landslag och kompletteras utifrån, men…. 
 Vi tror att en sådan lösning skulle förorsaka en massa spänningar och konflikter på andra plan 
helt i onödan. Och vi går nog händelserna långt i förväg genom det här resonemanget, något 
landslag är – såvitt vi vet – ännu inte aktuellt! 
Men det är bra att vara ute i god tid när man funderar! 
Regions- eller distriktslag på SM 
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Det kan inom landet vara en lösning för många distrikt till utveckling och motivation att kunna 
bli representerade i t.ex. ett SM genom ett gemensamt lag. Några föreningar kan då gå samman 
inom distriktet och ge de bästa gymnasterna i varje förening chansen till ett SM-tecken i ett 
distrikts- eller regionslag. 
Kanske skall vi inrätta ett Distrikts-SM (Reg-SM) för trupp med alla tre disciplinerna – herrar, 
damer och mixed – (om det nu är möjligt att andra än föreningslag kan bli mästare)! 
Det skulle i alla fall skapa en möjlighet för stora delar av Trupp-Sverige – och som inte är det 
nu - att bli representerade i någon form av mästerskapssammanhang. Inte bara genom 
enskilda gymnaster i förskingringen, som deltar i lag från ”stordistrikt”, utan med ett helt eget 
lag! 
En förutsättning är då givetvis att vi ändrar reglerna så, att en gymnast skall få tävla i sin egen 
förenings lag men även som medlem i ett distriktslag under samma säsong och att de olika 
distrikten får hjälp att organisera en sådan verksamhet! 
Ett sådant SM(?) kan ev. arrangeras samtidigt som ”vanliga” förenings-SM, en nackdel kan 
vara att deltagarna måste vara väl inövade på flera friståenden samtidigt. Och det finns säkert en 
uppsjö av andra skäl både för och emot, vilka är knappast meningsfyllt att redogöra för här! 
Stockholms Gymnastikförbunds styrelse hemställer till mötet, med det ovan anförda 
som grund, att ge Svenska GF:s Styrelse/ Truppkommittén i uppdrag 
att utreda förutsättning och möjligheter för anordnande av Reg. SM(?), 
att till tävlingssäsongen 2001/2002 ha utarbetat regler för hur den enskilde/-a gymnasten 

skall kunna delta i olika mästerskap och lag under samma tävlingssäsong, 
att ge ett distrikt i uppdrag att provarrangera ett Reg. SM(?) för Trupp år 2001. 

Styrelsens yttrande 
Svensk Truppgymnastik har en mycket stark ställning i gymnastikvärlden. Sverige har varit och är i allra 
högsta grad drivande i utvecklingen av truppgymnastikens spridning i Norden, Europa och övriga 
världen. Vi har sedan många år en mycket väl fungerande Truppteknisk Kommitté (TTK), som enligt 
styrelsens uppfattning organiserar och utvecklar svensk truppgymnastik på ett utomordentligt sätt. 
Truppgymnastikens fortsatta utveckling är en process i vilken tävlingsföreningarna har goda möjligheter 
att påverka utvecklingen, bland annat genom att deltaga i de regelbundna forum som genomförs 
(Rådslaget 1998, Tävlingsforum i Täby 1999). 
Styrelsen konstaterar att Stockholms Gymnastikförbunds motion om regionslag skulle innebära att 
maximalt tio lag kunde delta i tävlingarna. Detta innebär i sin tur att ett lägre antal tävlande gymnaster får 
möjlighet att delta i tävlingarna, något som vi inte anser gynnar utvecklingen. I motionen beskrivs att 
huvuddelen av trupperna kommer från Stockholm och Skåne, medan övriga landet har svag 
representation. En trolig utveckling skulle kunna bli att vi får två starka regioner med hög gymnastisk 
kvalitet, medan avståndet till övriga regionslag riskerar att bli stort. I ett antal regioner kommer 
regionstruppen att vara detsamma som en föreningstrupp. Till detta kommer kostnaderna för att 
samträna en regionstrupp, vilket även det kommer att missgynna regioner med stora avstånd (Norrbotten 
och Västerbotten m.fl.). 
Dagens reglementen och bestämmelser tillåter att gymnaster från olika föreningar kan gå samman och tävla 
(dock under ett föreningsnamn). I mixed kan två föreningar i samverkan deltaga (gäller dock inte JSM och 
SM). Dagens internationella reglementen (NM och Euroteam) kräver tydligt att tävlingen är för 
föreningslag och inte landslag. 
Styrelsen anser att TTK:s långsiktiga målsättning i kombination med barnprojektet och ytterligare satsningar 
i form av ungdomsprojekt, stärker truppgymnastikens ställning och skapar förutsättningar för en fortsatt 
väl fungerande trupptävlingsverksamhet i hela Sverige. Att i detta skede ändra tävlingsreglerna på det sätt 
som motionären yrkar, riskerar att på ett negativt sätt påverka föreningarnas verksamhet och gå ut över den 
kontinuitet som präglar truppgymnastikens utveckling och TTK:s arbete. 
Mot bakgrund av vad som anförs i yttrandet hemställer styrelsen att Förbundsmötet beslutar att 
inte tillstyrka motionen. 
 
Bertil Rask från Stockholms GF yrkar bifall till motionen och uppmanar Förbundsmötet att våga 
försöka att prova nya tävlingsformer. Han passar även på att ge sin syn på Förbundsmötes 
förhandlingarna i allmänhet. 
Håkan Ottosson förklarar styrelsens ställningstagande till att inte tillstyrka motionen. 
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Förbundsmötet beslutar 
att  efter försöksvotering, bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. 

§ 25 Linköpings Gymnastiksällskaps motion om  
Omorganisation av motionsgymnastik 

Inom RF har vi ett märkligt förhållande med tre förbund, som har motionsgymnastik i sin 
verksamhet. Det är ej rationellt och ger mycket dubbelorganiserande och onödiga kostnader. 
Föreslås: 
att  Svenska Gymnastikförbundet tar kontakt med övriga organisationer, som bedriver 

gympa för motion och friskvård, för att skapa ett förbund under RF, som bedriver dessa 
former. Tävlingsgymnastik i alla former och trampolin läggs under ett särskilt förbund. 

Styrelsens yttrande 
De specialförbund som bedriver motionsgymnastik inom Riksidrottsförbundet är för närvarande 
Korpen, Skolidrottsförbundet, Sveriges Akademiska Idrottsförbund och Svenska GF. Av dessa förbund 
är det endast Svenska Gymnastikförbundet som uteslutande sysslar med gymnastik, de andra förbunden 
har även många andra verksamheter. 
Vid Riksidrottsmötet i Karlstad 1997 ansökte Friskis & Svettis om inträde i RF, vilket avslogs med 
hänvisning till att deras verksamhet i stort sammanfaller med Svenska Gymnastikförbundets. De kan 
därför inte, enligt RF:s stadgar, ingå som eget förbund, utan bör i så fall tillhöra Svenska 
Gymnastikförbundet. 
Vi har inom vårt förbund samlat både bredd- och elitverksamhet inom gymnastikens område, ett 
förhållande som vi även fortsättningsvis vill värna om.  
Vi tycker däremot att det är viktigt med strategiska allianser och har under senare tid arbetat mycket för 
att få till stånd sådana. 
Några goda exempel på samarbete över organisations- och förbundsgränser är: 
• Nätverk för breddmotion, NBM, där inriktningen för närvarande är ”Sätt Sverige i rörelse år 2001”, 

representerat av Svenska Gymnastikförbundet, Korpen, SAIF och Skolidrott. 
• Korpens projekt Friska Krafter som vänder sig till ungdomar 13–19 år, där även Svenska 

Gymnastikförbundet finns representerat. 
• Motionsgymnastik, ett projekt med syfte att lyfta fram motionsgymnastikens betydelse i 

folkhälsoarbetet. Svenska Gymnastikförbundet arbetar här tillsammans med Korpen, SAIF och 
Friskis & Svettis. 

I samarbetet med de övriga organisationerna har inget önskemål om samgående mellan förbunden 
framkommit, däremot har vikten av samarbete i speciella projekts betonats. 
Med utgångspunkt i till vad som anförs här ovan, föreslår styrelsen att Förbundsmötet beslutar 
att inte tillstyrka motionen. 
 
Hans Gunnarsson från Östergötlands GF yrkar bifall till motionen. 
Laila Hjalmarson förklarar styrelsens ställningstagande till att inte tillstyrka motionen. 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. 

§ 26 Linköpings Gymnastiksällskaps motion om  
Marknadsföring av Gymmix 

I vårt område finner vi en allt hårdare konkurrens när det gäller motionsverksamheten och även 
när det gäller barn- och ungdomsverksamheten. I denna konkurrens upplever vi att SGF:s 
föreningar ofta kommer till korta och att de organisationer som har ett enhetlig begrepp, som 
Friskis & Svettis och Korpen, når ut betydligt bättre. 
Vår uppfattning är att om inte Svenska Gymnastikförbundet marknadsför sig under en 
varubeteckning och att alla föreningar åläggs att göra detta, kommer SvGF att bli ett litet 
obetydligt förbund med småföreningar på landsorten. 
Föreslås:  
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att  Svenska GF ålägger alla sina föreningar att använda Gymmix-begreppet i 
marknadsföringen och att göra marknadsaktiviteter som syns över hela landet. 
Marknadsföringen skulle då utformas så att det täcker en ort t ex GYMMIX Kalmar eller 
om det är fråga om större orter, som har flera föreningar, så blir det GYMMIX 
Bromma, GYMMIX Haninge osv. 

Styrelsens yttrande 
För snart tio år sedan introducerade Svenska Gymnastikförbundet varumärket Gymmix som ett 
samlingsnamn för motionsverksamheten i förbundet. Meningen var att de föreningar som bedrev 
motionsgymnastik skulle se fördelen med att marknadsföra sig under ett gemensamt varumärke, i likhet 
med vad konkurrenterna på marknaden gjorde och på så sätt visa vilken stor rörelse vi totalt sett utgör.  
En satsning på att få föreningarna att ta till sig begreppet gjordes under ett antal år och förbundet satsade 
under dessa år icke obetydliga belopp på att få varumärket accepterat av föreningarna. Ett antal föreningar 
har tagit till sig Gymmix-begreppet och också lyckats väl med marknadsföringen i sina respektive 
hemorter. Styrelsen måste dock konstatera att det tagit lång tid att nå ut med Gymmix i landet och få det 
accepterat. Under de senaste åren tycker sig dock styrelsen ha kunnat notera en ökad förståelse och 
användning av Gymmix i föreningarnas marknadsföring. Styrelsen inser fördelen med ett gemensamt 
varumärke för motionsverksamheten, men merparten av föreningarna tycks fortfarande inte göra det.  
Vad är då rätt metod för att övertyga de föreningar som fortfarande inte inser fördelen med att alla 
motionsföreningar i Svenska Gymnastikförbundet manifesterar sin tillhörighet? Styrelsen är tveksam till att, 
som motionären vill, ålägga föreningarna att använda Gymmix i sin marknadsföring. Vad händer om 
man som förening inte vill använda Gymmix? Skall man då kunna uteslutas ur förbundet?  
Styrelsen anser inte att tvång är rätt metod, för att övertyga de föreningar som ännu inte använder 
Gymmix, att i framtiden göra det. Gymmix måste ses som ett erbjudande till föreningarna för att 
underlätta marknadsföringen. Om man som förening inte vill ta till sig detta erbjudande, har man enligt 
styrelsens mening rätt att avböja. Vägen till framgång med Gymmix-begreppet ligger istället i att övertyga 
föreningarna om fördelen med ett gemensamt varumärke. Inser föreningarna inte fördelen på 
frivillighetens väg, kommer de sannolikt inte heller med tvång att kunna övertygas om fördelen.  
Styrelsen anser, med stöd av vad som ovan anförts, att det vore felaktigt att Förbundsmötet fattar beslut 
om att ålägga föreningarna att använda Gymmix som marknadsföringsbegrepp. Styrelsen vill dock starkt 
rekommendera föreningarna att använda Gymmix som varumärke i sin marknadsföring. 
Styrelsen föreslår därför att förbundsmötet beslutar att inte tillstyrka motionen. 
 
Hans Gunnarsson från Östergötlands GF yrkar bifall till motionen och poängterar att vi 
tillsammans måste gemensamt marknadsföra Gymmix. Han är medveten om att 
Gymnastikförbundet ej kan ålägga föreningarna att använda Gymmix, men han önskar mer och 
fler konkreta åtgärder inom alla led för en gemensam och kraftfull Gymmix-satsning. Han 
förändrar sitt yrkande med att ersätta ordet ålägga till starkt rekommendera. 
Lars Wirdheim förklarar att styrelsens ställningstagande till att inte tillstyrka motionen bygger 
främst på yrkandet att föreningarna skulle åläggas att använda Gymmix. Nu när motionären tar 
tillbaks förslaget till att föreningarna ska åläggas att använda Gymmix kommer motionen i en 
annan dager. Styrelsens inställning är att starkt rekommendera alla föreningar att använda 
Gymmix i sin marknadsföring. 
Inger Båvner gör ett tillägg som förtydligar styrelsens inställning till motionen vad avser de 
ekonomiska åtaganden som kan komma ifråga. 
Hans Gunnarsson definierar ”kraftfull”. Han avser här inte i första hand kraftfulla ekonomiska 
åtaganden utan kraftfulla åtgärder som framhåller Gymmix i alla möjliga sammanhang. 
Förbundsmötet beslutar 
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att arbeta för kraftfulla åtgärder i motionärens anda. 
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§ 27 Halmstad Frigymnasters motion om  
Svenska GF:s målsättning för de Olympiska disciplinerna inom 
huvudinriktning Tävling 

För många idrottsmän och idrottskvinnor är OS-deltagande och OS-medaljer det absolut 
främsta och det allt annat överskuggande målet i deras karriärer. Svenska Gymnastikförbundet 
har förmånen av att ha fyra Olympiska discipliner inom sin verksamhet: Artistisk Gymnastik, 
damer, Artistisk Gymnastik, herrar, Rytmisk Gymnastik samt Trampolin. 
För Svenska Gymnastikförbundet borde det vara en självklarhet att göra allt som står i dess 
makt för att elitsatsande svenska tävlingsgymnaster skall uppnå FIG:s krav för OS-
kvalificering. Med en sådan viljeinriktning blir det både självklart och nödvändigt för styrelsen 
att arbeta med långsiktsplaner för tävlingsgymnastiken. VM-deltagande blir då också en självklar 
nödvändighet och entusiasmen och kämpaglöden kommer på köpet. Då kommer elitsatsande 
svenska gymnaster och deras föreningar att ha tilltro till förbundet och våga satsa långsiktigt. 
Denna tilltro är absolut nödvändig och måste vara ömsesidig eftersom internationell 
elitsatsning är en dyr verksamhet både för föreningarna och förbundet. Dessutom underlättas 
kontakterna med och möjligheterna till stöd från Olympisk Support. 
Långsiktiga mål och planer var ett av de främsta kraven från Rådslaget 1998. 
I Svenska Gymnastikförbundets gällande ”Riktlinjer för deltagande i Internationella 
mästerskap” sägs det om målet för svensk tävlingsgymnastik på landslagsnivå: ”Det yttersta 
målet är att frambringa europa- världs och/eller olympiska mästare.” Tyvärr märks inte detta i 
praktisk handling eftersom frågan om vad detta innebär i satsning och resultat har lämnats 
obesvarad. Därmed är det svårt att skapa insikt inom styrelsen och GDF:en och hela 
gymnastikrörelsen om var våra svenska landslagsgymnaster bör befinna sig i ett internationellt 
perspektiv. Därför ödslas också mycket tid och kraft på ifrågasättandet av svenska gymnasters 
VM-deltagande, istället för att med helhjärtat stöd och uppmuntran stötta våra gymnaster till 
internationella framgångar. Är man inte med på VM så kan man inte ens komma i fråga för OS! 
FIG:s krav på kvalificering till OS innebär att gymnasterna på det VM som föregår OS måste 
uppnå följande: 
Kvinnlig och manlig AG 18:e plats i lag  ger 2 st. OS-platser  
  36:e plats individuellt  ger 1 st. OS-plats 
RG  19:e plats individuellt  ger 1 st. OS-plats  
Trampolin 12:e plats individuellt  ger 1 st. OS-plats 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att Förbundsmötet uppdrar åt styrelsen och berörda tekniska kommittéer att utarbeta 

långtidsplaner som uttalar en klar viljeinriktning att elitsatsande svenska gymnaster skall 
uppnå FIG:s krav på OS-kvalificering. 

Styrelsens yttrande (detta yttrande gäller även till de följande motionerna § 28-30). 
Motionärerna hänvisar till Rådslaget 98 där tävlingsföreningarna var samlade för att diskutera 
tävlingsgymnastikens framtid. De resultat och önskemål som kom fram där har och är vägledande för 
styrelsens och därmed kommittéernas arbete.  
Bland det viktigaste var långsiktiga mål och planer för tävlingsgymnastiken. För att nå internationella 
framgångar krävs långsiktighet och målmedvetenhet från den enskilde gymnasten till tränare, förening, 
distrikt och förbund. Samtliga discipliner (kommittéer) har arbetat fram långsiktiga mål och planer med 
utgångspunkt i vad som framkom under Rådslaget. Dessa skall fastställas av styrelsen under våren 2000 och 
kommer även till uttryck i handlingsplanerna till ”Gymnastiken Vill”, som läggs fram till detta 
Förbundsmöte. Till dessa planer avser styrelsen att knyta även ekonomiska långtidsramar för de olika 
disciplinerna. De ekonomiska ramar som centralt avsätts till tävlingsdisciplinerna kan endast utgöra en del 
av de totala resurser som krävs för att nå uppsatta mål och genomföra angivna planer. Föreningarnas 
engagemang och satsningar – inte minst ekonomiska - är och förblir grunden för framgång.  
Styrelsen anser att mål och planer skall vara väl förankrade i hela gymnastikrörelsen. Det är viktigt att 
berörda tävlingsföreningar, tränare och gymnaster såväl som styrelse, kommittéer och förbundskaptener 
har samma mål.  
Distriktens roll inom tävlingsgymnastiken är framförallt att verka för ökad breddverksamhet. Rådslaget 
ansåg att distrikten än mer borde stötta föreningarna genom utbildning, fler tävlingar, läger och 
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samträningar. Andra viktiga områden är att öka samverkan mellan föreningar och stödja regionala 
utvecklingscentra.  
Tyvärr finns det mycket begränsade ekonomiska resurser inom den centrala budgeten. Inte minst sedan vi 
under den senaste fyraårsperioden minskat med 60 000 gymnaster och därmed fått en betydande 
inkomstminskning. Budgeten för år 2000 är t ex underbalanserad med 2,3 mkr. Styrelsen hyser stor oro 
över de minskade ekonomiska resurserna, även om Gymnaestradan gav ett mycket välbehövligt tillskott. 
Ett tillskott som måste användas till insatser, som kan vända den negativa medlemsutvecklingen och trygga 
ekonomin på lång sikt till gagn även för tävlingsverksamheten.  
Som också mycket riktigt påpekas i motionerna behöver våra landslagsgymnaster mycket mer internationell 
tävlingsrutin, vilket kräver betydande ekonomiska insatser. Medel som idag inte finns i den centrala 
budgeten. Styrelsen kommer därför under våren att tillsätta en marknadsföringsgrupp med uppdraget att 
förstärka de ekonomiska resurserna på tävlingssidan.  
Avslutningsvis kan konstateras att 
• trots knappa resurser har många fina tävlingsresultat uppnåtts de senaste åren inom samtliga discipliner, 
• antalet tävlingslicenser de senaste åren har ökat med ca 600, 
• ”Gymnastiken Vill”, som antogs av förbundsmötet 98, anger att tävlingsframgångar är bra för 

gymnastikrörelsen och att vi inom ramen för förbundets, distriktens och föreningarnas ekonomiska 
resurser skall ge möjlighet för ungdomar att utveckla sin förmåga med sikte på att uppnå internationell 
elit. Det yttersta målet för verksamheten är att ta medalj vid internationell mästerskapstävlingar som, 
EM, VM och OS. Detta är fortfarande styrelsens viljeinriktning, 

• långsiktiga planer har funnits inom några discipliner sedan många år och har nu tagits fram för samtliga 
discipliner. Till dessa avser styrelsen lägga ekonomiska långtidsplaner samt tillsätta en grupp för att 
särskilt arbeta för ytterligare resurser till tävlingssidan. 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionerna härmed får anses besvarade.  
 
Annemarie Sandqvist förtydligar styrelsens yttrande till motionen. 
Bernt Andersson från Hallands GF klargör motionärens bakgrund och argument till  sitt yrkande. 
Annemarie Sandqvist ger ett kompletterande svar från styrelsen. 
Elsie Bogren från Östergötlands GF lämnar sitt stöd för styrelsens förslag. 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad, med betoning på ökad 

långsiktig planering för tävlingsverksamheten. 

§ 28 Göteborgs Gymnastikförbunds motion  
Beträffande deltagande i internationella tävlingar 

För att placera Sverige på den internationella gymnastikkartan igen, måste en väsentlig större 
satsning göras än hittills. 
Det relativa misslyckande i Kina har uppfattats som ett nederlag. 
Vi menar att detta är ett nederlag för nuvarande planeringsmodell. 
Vi tror att man måste kunna planera deltagandet i internationella tävlingar under flerårsperioder 
(ej som idag tävling för tävling) och göra en satsning på att flytta fram våra positioner mer 
målmedvetet. 
Vi motionerar därför om  
att styrelsen tillsammans med respektive kommitté fastställer nya konkreta långsiktiga mål, 

planer på hur dessa skall uppnås samt kostnader för detta, för presentation och beslut 
under år 2000. 

Styrelsens yttrande 
Se yttrandet till § 27. 
 
(Motionen föranleder inte någon ytterligare diskussion än den som var under § 27). 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad, med betoning på ökad 

långsiktig planering för tävlingsverksamheten. 
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§ 29 Smålands Gymnastikförbunds motion om  
Förverkligandet av Rådslaget. Vi vill ha representation på VM och OS 

Smålands Gymnastikförbund ber att få gratulera och rikta ett stort tack till alla som gjorde 
Gymnaestradan till en gigantisk manifestation för Gymnastiken. Alla som var där eller som såg 
TV-inslaget på TV har bara haft positiva saker att säga. Detta var precis vad vi behövde i 
Sverige.  Till och med smålänningar har på allvar diskuterat att fortsättningsvis arbeta för att 
kunna få större deltagande på Gymnastikspel och ev. delta på Gymnaestradan i Portugal. Man 
behöver inte vara engagerad i gymnastikrörelsen för att förstå att Gymnaestradan blev en 
”satsbräda för gymnastiken i Sverige, in i 2000-talet” 
Det ekonomiska resultatet blev också en succé. Man behöver inte vara ekonom för att förstå 
att Svenska Gymnastikförbundet fått en ”ekonomisk satsbräda in i 2000-talet” 
Smålands Gymnastikförbund hemställer att förbundsmötet beslutar  
att  ge styrelsen i uppdrag att avsätta omfattande resurser av vinsten från Gymnaestradan till 

att Ta tag i, och förverkliga delar av vad ”Rådslaget” kom fram till. Det är slöseri med tid och 
resurser till utredning och rådslag om vi inte agerar kraftfullt för att förverkliga vad 
Rådslaget kom fram till. Vi vill ha representation från svensk gymnastik på VM och OS i 
framtiden. 

Styrelsens yttrande 
Se yttrandet till § 27. 
 
(Motionen föranleder inte någon ytterligare diskussion än den som var under § 27). 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad, med betoning på ökad 

långsiktig planering för tävlingsverksamheten. 

§ 30 Västmanlands Gymnastikförbunds motion om  
Tävlingsgymnastiken på elitnivå ska tilldelas resurser i lämplig storlek 
av Gymnaestradans överskott  

Västmanlands Gymnastikförbund motionerar för  
att  tävlingsgymnastiken på elitnivå ska tilldelas resurser i lämplig storlek av överskott från 

Gymnaestradan i Göteborg. 
 
Resurserna ska delas upp i två delar. 
Elitgymnaster ska kunna delta i flera internationella tävlingar på elitnivå på hög nivå (det ansågs ju 
vara en av orsakerna till misslyckandet i Japan). 
Gymnastikföreningar med gymnaster som visar sig besitta stor färdighet och förmågan att 
komma vidare, ska tilldelas resurser efter antalet tävlingsgymnaster. 
Tävlingsgymnastiken är väldigt kostsam för föreningar och för att Sverige skall få fram 
gymnaster på hög nivå så måste bredden ökas. Därmed måste SvGF tillskjuta resurser för att 
detta skall vara möjligt. Tag som exempel Västerås GF, som arbetar intensivt med projektet 
2004. Det kostar men har hittills visat sig vara rätt satsning. 
Tävlingsgymnastikens villkor har ju genom åren blivit genomlysta i utredningar - 
tävlingsutredningen, rådslaget i Tävlingsforum – svaren på hur tävlingsgymnastiken skall 
hanteras har levererats, det är nu dags att gå ifrån ord till handling. 

Styrelsens yttrande 
Se yttrandet till § 27. 
 
(Motionen föranleder inte någon ytterligare diskussion än den som var under § 27). 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad, med betoning på ökad 

långsiktig planering för tävlingsverksamheten. 
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§ 31 Halmstad Frigymnasters motion om  
Motion gällande utbyggnad och etablering av regionala 
utvecklingscentra för de Olympiska disciplinerna inom Tävling 

Att nå internationell klass i de Olympiska disciplinerna Artistisk Gymnastik, damer, Artistisk 
Gymnastik, herrar, Rytmisk Gymnastik och Trampolin kräver långsiktig planering, mycket 
seriös satsning, talang, tålamod, okuvlig vilja samt många timmars träning per vecka i 
specialhallar under ledning av kompetenta tränare. Det är m a o många pusselbitar som skall 
falla på plats för att den enskilde gymnasten med internationella ambitioner skall kunna lyckas. 
För tävlingsföreningarna runt om i landet gäller det att försöka hitta och utveckla talangerna så 
långt föreningarnas kapacitet tillåter. Här finns ofta en begränsning. I takt med att gymnasterna 
blir bättre och bättre och kräver ökad träningstid per vecka kan det bli problem för 
föreningarnas tränare att klara det ökade träningsbehovet. Den absoluta majoriteten av 
föreningstränarna arbetar nämligen ideellt upptill annat arbete och/eller studier.  
För att gymnasterna skall kunna få ökad träningsmängd samt också stimulans av andra 
gymnaster på samma nivå är samarbete mellan de elitsatsande tävlingsföreningarna ett måste. 
Modeller för sådant samarbete finns redan och har praktiserats under några år. Dock endast i 
liten skala och utan någon större uppmärksamhet från förbundets sida. Det gäller s.k. 
Regionala Utvecklingscentra, dit elitsatsande unga gymnaster inom visst geografiskt område 
kan komma och samträna med varandra månadsvis eller ett antal gånger per termin. Denna 
försöksverksamhet för toppad breddsatsning bör nu tagas på allvar och få erforderligt stöd, 
uppmärksamhet och utbyggnad.  
Det finns utarbetade kriterier för vad som skall uppfyllas av värdföreningen/lokalen/orten 
för att bli godkänd av Svenska GF som Regionalt Utvecklingscentrum. På sikt, när tillfället är 
lämpligt, bör något av de Regionala Utvecklingscentren också få status av Nationellt 
Utvecklingscentrum. 
F n kan vi se Malmö, Göteborg, Eskilstuna, Stockholm och Älvsbyn som möjliga Regionala 
Utvecklingscentra för kvinnlig AG och för manlig AG kan vi förutom Halmstad (som redan 
är Regionalt Utvecklingscentrum) se Västerås, Stockholm och Älvsbyn. Vi vill inte sätta någon 
gräns utan föreslår fler sådana centra om och när behovet kan bekräftas. Utbyggnad av 
Regionala Utvecklingscentra var ett starkt önskemål från Rådslaget 1998. 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att Förbundsmötet uppdrar åt styrelsen och berörda tekniska kommittéer att snarast starta 

utbyggnaden av och aktivt stödja Regionala Utvecklingscentra runt om i landet där det 
finns drivande föreningar för Artistisk Gymnastik (motsv. för RG och Trampolin enligt 
dessa discipliners inriktning). 

att resp. Regionalt Utvecklingscentrum får ett ekonomiskt stöd på min 20 000:- av centrala 
medel, samt att föreningar med gymnaster som deltar i samträningarna får ekonomiskt 
stöd av sina resp. GDF. 

Styrelsens yttrande 
Vid Rådslaget 1998 diskuterades tävlingsgymnastikens framtid och flera förslag framfördes. Bland annat 
efterlystes ett bättre samarbete mellan föreningarna och mellan föreningarna, distrikten och förbundet. Ett 
sådant samarbete skulle kunna utvecklas inom ramen för regionala utvecklingscentra. 
Styrelsen delar motionärens beskrivning av svårigheterna med att utveckla talanger inom föreningar med 
mindre ekonomiska resurser och att regionala utvecklingscentra kan vara en alternativ väg. Redan nu kan 
konstateras att det är mycket få föreningar som bedriver artistisk gymnastik på landslagsnivå. 
Styrelsen menar att regionala utvecklingscentra i första hand skall utgå från föreningarnas egna intressen och 
initiativ, med stöd av distrikten. Det är också viktigt att de olika utvecklingscentrerna anpassas till den 
verksamhet som bedrivs i det aktuella distriktet eller regionen. Föreningarna skall också ha ett stort 
inflytande på utformningen av verksamheten. Allt detta kan ske med stöd och råd från de tekniska 
kommittéerna. Det finns enligt styrelsens uppfattning ingenting som hindrar att ett sådan regionalt 
samarbete redan nu utvecklas mellan föreningar och mellan föreningar och distrikt, som motionären 
efterlyser. Styrelsen skulle tvärtom välkomna sådana initiativ. Idag förekommer ett sådant samarbete, även 
om det inte kallas regionala utvecklingscentra. 
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Att tillföra tävlingssidan ytterligare resurser, utöver de redan budgeterade, är inte tillrådligt med hänsyn till 
Gymnastikförbundets ekonomiska situation. Tävlingssidan erhåller redan idag merparten av 
verksamhetsresurserna. 
Kostnaderna för regionala samträningar torde inte behöva bli högre än att föreningar och distrikt kan 
klara dessa kostnader. Om de tekniska kommittéerna sedan vill tillskjuta ytterligare medel kan detta ske 
inom ramen för kommittéernas egna budgetar. 
Förbundsstyrelsen föreslår att motionen från Halmstads Frigymnaster härmed får anses vara 
besvarad. 
 
Bernt Andersson från Hallands GF yrkar bifall till motionen. 
Förbundsmötet beslutar 
att  efter försöksvotering, bifalla motionen. 

§ 32 Halmstad Frigymnasters motion gällande  
Omstrukturering och förstärkning av kansliresurserna på Svenska GF 

Vi vill att Svenska Gymnastikförbundets två huvudinriktningar, Tävling och Bredd (Gymmix) 
var för sig skall kunna hävda sig väl inom respektive verksamhet.  
För Tävling gäller det på det nationella planet att kunna vara attraktiv gentemot andra sporter, 
så att en bred bas av talangfulla barn och ungdomar kan rekryteras och utvecklas via väl 
genomtänkta nationella tävlingsprogram. Internationellt gäller det att kunna konkurrera även 
mot framgångsrika nationer så att svenska gymnaster kan nå framstående placeringar på EM och 
VM samt kvalificera sig för OS.  
För Bredd (Gymmix) gäller det att kunna konkurrera framgångsrikt mot det stora utbud av 
allehanda motionsaktiviteter som finns i landet f n. Det behövs en renodling av den 
breddverksamhet som Svenska Gymnastikförbundet är bra på och en målmedveten satsning 
på att förbättra de detaljer i detta utbud som medlemmarna är missnöjda med. Särskilt inom 
barn- och ungdomsverksamheten har Svenska Gymnastikförbundet ett försprång som måste 
utnyttjas, inte minst mot bakgrund av de många klagomål som framförs från olika håll på 
försämringen av skolämnet Idrott och hälsa. 
Om detta skall lyckas måste gymnastikrörelsen med kraft och förnyelseanda optimera 
användandet av alla tillgängliga resurser inom samtliga plan. Alla led är betydelsefulla: 
medlemsföreningarna, GDF:en, de centrala kommittéerna, förbundsstyrelsen samt - inte minst 
- det centrala kansliet. 
Vi vet att det centrala kansliet har bantats på tjänster och att arbetsbelastningen är hög på de 
kvarvarande tjänsterna. Vi har förtroende för det arbete som tjänstemännen utför. Vi har 
dock oroats över att omsättningen på personal på många poster har varit stor, inte minst inom 
de viktiga områdena information och marknadsföring. Marknadsföring av Tävling framfördes 
som ett viktigt önskemål på Rådslaget 1998. 
För att uppnå högre ställda mål är vi övertygade om att såväl löpande ärenden som projekt 
inom Tävling och Bredd (Gymmix) måste drivas och verkställas med maximal fokusering och 
effektivitet. Därför anser vi att det behövs en sportchef för resp. huvudinriktning. Vi är också 
övertygade om att Tävling och Bredd (Gymmix) måste marknadsföras var för sig, eftersom 
de vänder sig till helt olika mottagare. En sportchef för resp. inriktning skall bidra med 
offensiva åtgärder för marknadsföring och information. 
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att Förbundsmötet ställer sig bakom en omstrukturering och förstärkning av kansliresurserna 

genom att en sportchef för Tävling resp. en sportchef för Bredd (Gymmix) tillsätts. 

Styrelsens yttrande 
Styrelsen anser att en förstärkning av kansliresurserna i och för sig vore önskvärd. Tyvärr medger dock inte 
den ekonomiska situationen en resursförstärkning av den omfattning som motionären önskar. Genom de 
extra medel som tilldelats förbundet av våra sponsorer, ges emellertid möjlighet att under den tid som de 
projekt pågår som sponsorerna stöder, stärka upp kansliresurserna med projektanställd personal. Det äger 
sin riktighet som motionären framför i motionen, att styrelsen tvingats att minska personalen. När någon 
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tjänst blivit vakant på kansliet har en omstrukturering diskuterats, vilket i flera fall lett fram till att den vakanta 
tjänsten inte återbesatts. Denna personalminskning är framkallad främst av ekonomiska orsaker.  
Styrelsen anser vidare, att detta är en fråga som inte skall avgöras av Förbundsmötet. Det måste anses ligga 
i styrelsens uppdrag att fritt kunna organisera verksamheten på det sätt som styrelsen anser vara bäst, för 
att de av Förbundsmötet uppsatta målen skall kunna förverkligas på bästa sätt. En kontinuerlig anpassning 
är därvid lag en förutsättning för att styrelsen skall kunna utnyttja tillgängliga resurser på det mest optimala 
sättet.  
Med stöd av vad styrelsen här ovan anfört föreslår styrelsen att Förbundsmötet beslutar att inte 
tillstyrka motionen. 
 
(Motionen föranleder ingen diskussion eller debatt vid mötet).  
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med styrelsens förslag att inte tillstyrka motionen. 

§ 33 Göteborgs Gymnastikförbunds motion  
Beträffande avveckling av den 1993 nybildade Internationella 
Kommittéen 

Kostnaden för denna kommitté står enl. vår bedömning inte i relation till värdet av denna 
kommittés arbete. 
Dessa medel bör istället överföras till den eller de verksamheter, som deltager i internationella 
gymnastisk verksamhet. 
Vi motionerar därför om  
att Internationella Kommittén avvecklas och ansvaret för internationella frågor överföres till 

GS och den eller de kommittéer som ansvarar för tävlingsverksamhet. 

Styrelsens yttrande (samma yttrande gäller för nästa motion §34). 
Styrelsen konstaterar att sedan den Internationella Kommittén tillskapades har svensk gymnastik aldrig haft 
ett större internationellt inflytande än den har nu. Styrelsen har i enlighet med riktlinjerna i Gymnastiken 
Vill, gjort en satsning på internationell verksamhet och Sverige är i detta sammanhang, i förhållande till sin 
folkmängd, den nation som har de flesta internationella ledamöterna. Den samordning som skett av den 
internationella verksamheten har med säkerhet här haft stor betydelse. Svenskt anseende i den 
internationella gymnastiken är välbefäst, vilket medfört att vi fått förtroende att genomföra ett antal EM-
tävlingar och nu senast, Gymnaestradan. De samlade intäkterna av dessa arrangemang uppgår till flera 
miljoner för svensk gymnastikrörelse och utgör en del i den strategi förbundet har för att tillföra 
verksamheten ytterligare medel. 
Den Internationella Kommittén är styrelsens beredningsorgan av de internationella frågorna. Här 
förbereds och samordnas förbundets ”utrikespolitik” och föreläggs styrelsen för beslut. Det är således 
styrelsen som fattar beslut om vilken ”utrikespolitik” som förbundet skall föra. Den Internationella 
Kommittén kan också sägas vara samlingspunkten för de personer i förbundet som har ett internationellt 
uppdrag. Här utbyts erfarenheter och kunskaper om hur man som ledamot i ett internationellt organ skall 
verka för att få framgång. En möjlighet som av ledamöterna anses som mycket värdefull. 
Styrelsen delar motionärernas uppfattning, att våra tekniska kommittéer och förbundskaptener skall vara 
involverade i de frågor som avhandlas i motsvarande internationella tekniska kommittéer. Därför 
prenumererar förbundet på både FIG:s och UEG:s bulletiner till samtliga tekniska kommittéer och 
förbundskaptener. I dessa bulletiner redovisas de internationella tekniska kommittéernas protokoll och 
förslag till utvecklingsplaner. Våra tekniska kommittéers yttranden och förslag inhämtas också alltid i frågor 
som berör deras verksamhet. Flertalet av förbundets discipliner har en företrädare som sitter i ett 
internationellt organ. De flesta av dessa är antingen ordförande i någon av våra kommittéer eller 
adjungerad till kommittén. Styrelsen har därför svårt att förstå att det skulle föreligga något problem med 
kommunikationen. 
Med den inriktning som förbundet har för det internationella arbetet, stöder styrelsen en långsiktig satsning 
på att utveckla nya personer för att arbeta internationellt. För att rekrytera nya personer för internationella 
uppdrag, har därför den Internationella Kommittén, med ekonomiskt stöd från RF, genomfört en kurs i 
internationellt agerande. 
Styrelsen tillbakavisar påståendet, att den Internationella Kommitténs administration och kostnader vuxit. 
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Kostnaderna för sammanträden för förbundets kommittéer 1999 fördelar sig enligt nedan: 
Aerobics 19 768 
TTK  55 489 
KTK  23 172 
MTK  11 066 
RTK  22 091 
Pedagogiska Rådet 40 673 
Medicinska Kommittén 4 644 
Internationella Kommittén 20 001 
 
Anm.  Hoppreps sammanträdeskostnader har inte kunnat särredovisas. Totalt har Hopprepskommitténs kostnader under 

1999 uppgått till 28 286 kronor. 

 
Som framgår här ovan ligger kostnaden för Internationella Kommitténs sammanträden på samma nivå 
som för förbundets övriga kommittéer. Skall kostnaden för det internationella arbetet minskas, måste 
förbundets totala internationella åtaganden och våra ledamöter i de internationella tekniska kommittéerna 
minskas samt en avveckling inledas  
Fr.o.m den förestående FIG-kongressen i höst. Kostnaden för förbundets deltagande i internationella 
kongresser, Nordens Gymnastikförbund, UEG och FIG, uppgick under 1999 till ca 35 000 kronor. 
Förbundets totala kostnad under 1999 för de internationella ledamöterna uppgick till ca 135 000 kronor. 
Styrelsen anser slutligen, att frågan om hur verksamheten skall organiseras, ytterst är en fråga som styrelsen 
själv skall fatta beslut om. Även i denna fråga anser styrelsen att det måste anses ligga i styrelsens uppdrag 
att fritt kunna organisera verksamheten på det sätt som styrelsen anser vara det bästa för tillfället. 
Med stöd av denna argumentering, föreslår styrelsen att Förbundsmötet beslutar att avslå 
motionen. 
 
Christer Holmgren från Göteborgs GF förklarar bakgrunden till motionen. 
Elsie Bogren från Östergötlands GF yrkar avslag på motionen. 
Lars Andersson yrkar avslag på motionen. 
Christer Holmgren förklarar sig nöjd med styrelsens svar på motionen och tar tillbaks yrkandet från 
Göteborgs GF. 
Inger Båvner förtydligar styrelsens syn på organisationen av det internationella arbetet. 
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen. 

§ 34 Halmstads Frigymnaster motion om  
Motion angående återgång till förutvarande handläggning av 
internationella frågor och upplösning av den internationella kommittéen 

Svenska Gymnastikförbundet har sedan förbundsmötet 1993 en särskild internationell 
kommitté. Förmodligen är detta tämligen unikt i gymnastikvärlden. Det gängse arbetssättet är 
att de internationella frågorna behandlas i resp. teknisk kommitté via samordning från 
generalsekreteraren, vilket också gällde i Svenska Gymnastikförbundet tidigare. Tillkomsten av 
den internationella kommittén skedde i samband med skiftet av förbundsordförande och var 
närmast tänkt som en övergångslösning. 
På senare år har Svenska Gymnastikförbundet haft glädjen att få in flera delegater i olika 
internationella organ (FIG, UEG). Att svenska specialidrottsförbund representerar Sverige i 
olika internationella organ välkomnas av Riksidrottsförbundet, som också bidrar med visst 
ekonomiskt stöd till sådan verksamhet. Även vi tycker att det är värdefullt att Sverige är 
representerat i olika internationella organ, men vi anser trots allt att resurserna i första hand 
skall läggas på att stärka den svenska gymnastiken i Sverige, både inom huvudinriktning Tävling 
och Bredd (Gymmix). Vi upplever dessvärre att så inte är fallet idag i tillräcklig omfattning. 
 De svenska ledamöterna i de internationella organen skall självklart tillföra de tekniska 
kommittéerna sin kompetens via skriftliga rapporter och vid behov muntligen som 
adjungerade. Direktkontakten med de internationella frågorna, som på tävlingssidan i mycket 
stor utsträckning är integrerade med de nationella frågorna, är nämligen av stor vikt för 
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ledamöterna i de tekniska kommittéerna. Via det s.k. Mentorskapsprojektet var det tänkt att 
kunna nyrekrytera unga kvinnliga och manliga ledamöter till centrala organ inom Svenska GF. 
I och med att de tekniska kommittéerna idag inte direkt behandlar internationella frågor, har 
det knappast blivit enklare att väcka engagemang för nyrekrytering till dessa kommittéer hos 
unga, kunniga människor, som ju har ett naturligt internationellt perspektiv. 
Den internationella kommittén har vuxit i administration och kostnader och är nu lika dyr 
som kvinnlig och manlig AG-landslagsverksamhet tillsammans. Detta är inte rimligt.  
Med anledning av ovanstående yrkar vi 
att Förbundsmötet ställer sig bakom en återgång till tidigare rutiner för internationella frågor så 

att de samordnas av generalsekreteraren och handläggs av berörda tekniska kommittéer 
och att den internationella kommittén därmed upplöses. 

Styrelsens yttrande 
Se yttrandet till §33. 
 
Bernt Andersson från Hallands GF yrkar bifall till motionen. 
Lars Andersson yrkar avslag till motionen. 
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen. 

§ 35 Smålands Gymnastikförbunds motion gällande  
Någon form av rikstäckande specialsatsning för ungdomar 13 - 17 år 

Smålands Gymnastikförbund ber att få gratulera och rikta ett stort tack till alla som gjorde 
Gymnaestradan till en gigantisk manifestation för Gymnastiken. Alla som var där eller som såg 
TV-inslaget på TV har bara haft positiva saker att säga. Detta var precis vad vi behövde i 
Sverige. Till och med smålänningar har på allvar diskuterat att fortsättningsvis arbeta för att 
kunna få större deltagande på Gymnastikspel och ev. delta på Gymnaestradan i Portugal. Man 
behöver inte vara engagerad i gymnastikrörelsen för att förstå att Gymnaestradan blev en 
”satsbräda för gymnastiken i Sverige, in i 2000-talet”. Det ekonomiska resultatet blev också en 
succé. Man behöver inte vara ekonom för att förstå att Svenska Gymnastikförbundet fått en 
”ekonomisk satsbräda in i 2000-talet”. 
Smålands Gymnastikförbund hemställer att förbundsmötet beslutar att ge styrelsen i 
uppdrag  
att avsätta omfattande resurser av vinsten från Gymnaestradan till att  

Göra någon form av rikstäckande specialsatsning för ungdomar 13-17år. Det är dessa ungdomar vi 
måste ”hämta hem” från andra aktiviteter för att kunna säkerställa svensk gymnastiks 
framtid. 

Styrelsens yttrande 
Motionärens önskemål om satsningar på ungdomar 13-17 år går helt i styrelsens viljeinriktning.  
I förslaget till Handlingsplan i ”Gymnastiken Vill” finns uttryckt att vi bl.a. skall initiera ungdoms-projekt 
som utvecklar gymnastikverksamhet för ungdomar och att vi ska genomföra speciella ungdomssamlingar 
där ungdomar kan träna och/eller göra uppvisningar tillsammans. 
Styrelsen hemställer att Förbundsmötet beslutar att bifalla motionen. 
 
(Motionen föranleder ingen diskussion eller debatt vid mötet). 
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen. 

§ 36 Östergötlands Gymnastikförbunds motion angående  
Utseende av ombud till Riksidrottsmötet 

Riksidrottsmötet är av sådan dignitet med stora övergripande frågor, som berör hela den 
svenska idrotten och således i hög grad Svenska Gymnastikförbundet. Ombuden till RIM skall 
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då givetvis utgöras av SvGF:s styrelseledamöter, vilka tager sig direkta beslut för bearbetning 
till största engagemang för SvGF och svenska gymnastikrörelsen. 
Gymnastikförbundet Östergötland yrkar på stadgeändring gällande: 
§ 7. Utseende av ombud till Riksidrottsmöte. 
Förbundsmötet ger styrelsen för Svenska Gymnastikförbundet i uppdrag  
att  inom sig utse ombud till Riksidrottsmötet. 

Styrelsens yttrande 
Styrelsen håller med motionären om att Riksidrottsmötet har mycket stor betydelse och att det är av stor 
vikt att ombuden är väl insatta i de frågor som kommer upp i det sammanhanget.  
Styrelsen anser dock att det är en viktig principfråga att det är Förbundsmötet som skall utse ombud för 
gymnastikrörelsen till RIM. Om den begränsning som motionären föreslår skulle införas, anser styrelsen att 
demokratin inom förbundet kommer att begränsas på ett onödigt och negativt sätt. 
Styrelsen drar paralleller till GDF:ens egna årsmöten där, enligt styrelsen uppfattning, det skall utses 
föreningsrepresentanter som ombud till Svenska Gymnastikförbundets Förbundsmöte. Om dessa 
föreningsrepresentanter också är ledamöter i distriktsstyrelsen är det ingen nackdel, snarare tvärtom, men 
principen om att det skall stå årsmötet fritt att utse de personer de anser vara lämpligast, anser styrelsen 
vara viktigt att värna om. 
Om Förbundsmötet sedan anser att det skall vara styrelsen som, inom sig, utser ombud till 
Riksidrottsmötet, finns den möjligheten redan inom ramen för nuvarande stadgar. Så sent som vid det 
senaste Förbundsmötet 1998 utnyttjade ombuden den möjligheten. 
Eftersom motionärens yrkande redan mycket väl inryms i nuvarande stadgar, finner inte styrelsen någon 
anledning till stadgeändring. 
Förbundsstyrelsen föreslår att Östergötlands GF:s motion härmed får anses besvarad. 
 
Elsie Bogren från Östergötlands GF yrkar bifall till motionen. 
Ebbe Nilsson förklarar styrelsens ställningstagande till att avslå motionen. 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att avslå motionen. 

PROPOSITIONER 

§ 37 Proposition 
Sv GF:s framtida organisation - förbundsförnyelse 

Bakgrund 
Svenska Gymnastikförbundet har i likhet med många andra organisationer inom den ideella sektorn 
noterat en kontinuerlig minskning av antalet medlemmar. För Svenska Gymnastikförbundets del innebär 
detta att antalet medlemmar minskat under de fyra senaste åren med ca 60 000. Det bärande skälet till 
medlemsminskningen är att färre människor idag vill engagera sig i föreningsarbetet, än vad som var fallet 
för bara några år sedan. Det finns säkert många skäl till detta men ett, säkert bärande skäl, är att den 
organisation vi idag lever i och som snart firar sitt 100 års jubileum, inte längre ger den service och det 
stöd som behövs för ideellt verksamma i dagens förbund.  
Styrelsen har sedan medlemsminskningen först noterades, i januari 1997, årligen återkommit med denna 
fråga, då förbundet kallat till konferenser med GDF:ens och Storföreningarnas representanter. Något av en 
vision har under dessa konferenser utvecklats och ett mål hägrar i fjärran, att ha en ny organisation 
uppbyggd och i verksamhet år 2004 då förbundet fyller 100 år.  
Inriktning 
Om målet, en ny organisation uppbyggd och i verksamhet år 2004 skall kunna realiseras, är det viktigt att ta 
beslut om vem denna organisation skall serva. Styrelsen har ingående diskuterat frågan och är av den 
uppfattningen att det är ledaren, oavsett i vilken funktion som han/hon uppträder – som 
instruktör/tränare, styrelseledamot, funktionär, etc. – som den nya organisationen skall finnas till för. Skall 
organisationen i framtiden bättre kunna betjäna dessa ledare, fordras en genomgripande 
organisationsöversyn, där inga led i den nuvarande organisationen kan ställas åt sidan. Det gäller såväl det 
centrala kansliet, gymnastikdistriktsförbunden som villkoren för medlemskap i förbundet. Men frågan om 
den nya organisationen gäller i lika hög grad hur delaktigheten skall kunna öka och möjligheten att påverka 
beslut skall kunna utformas på ett kanske bättre sätt. 
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Visionen och målet för en organisationsförändring har kunnat skönjas under de diskussioner som förts 
under de konferenser som styrelsen inbjudit till. De som medverkat i konferenserna har delat styrelsens 
uppfattning om hur organisationen kan komma att se ut, vad gäller det centrala kansliet och distrikten. För 
att i framtiden kunna ge bättre service till våra distrikt, föreningar och ledare, fordras att fler anställda 
personer finns ute i den regionala organisationen. Detta kommer att kräva en omorganisering av såväl det 
centrala kansliet som gymnastikdistriktsförbundens kanslier. En decentralisering av vissa delar av de 
centrala resurserna och färre, men resursstarkare GDF, har framstått som en trolig inriktning på 
organisationsförändringen. Styrelsen vill nu gå från ord till handling och ber därför Förbundsmötet om 
uppdrag till nästa Förbundsmöte 2002. 
Styrelsen hemställer  
att  Förbundsmötet uppdrar till styrelsen, att under den kommande mandatperioden, göra en total 

översyn av nuvarande organisation och föreslå förändringar. Syftet skall vara att i framtiden kunna 
ge bättre service. Arbetet skall utmynna i ett förslag till 2002 års Förbundsmöte, där såväl 
organisationsstrukturen, associationsformer, delaktigheten som beslutsfattandet i organisationen 
skall beaktas. Förslaget skall även omfatta en tidsplan för genomförandet av 
organisationsförändringarna så att dessa kan vara klara, senast vid utgången av 2004. 

 
Lars Andersson redovisar bakgrunden till styrelsens proposition. 
Bertil Rask från Stockholms GF delar styrelsens uppfattning om att det behövs en 
förbundsförnyelse inom vår organisation, men önskar ett förtydligande angående 
inriktningsmålen för utredningen. 
Lars Andersson förtydligar styrelsens inriktningsmål. 
Per Lilja från Skånes GF önskar få styrelsens syn på riktlinjerna för hur den framtida 
distriktsorganisationen ska se ut. 
Lars Andersson svarar att organisationsutredningen kommer att bedrivas i nära samarbete med 
distrikten, så att vi åstadkommer högsta möjliga samråd och delaktighet. 
Inger Båvner lämnar ett ytterligare förtydligande om förbundsstyrelsens syn på behovet av 
förbundsförnyelse. 
Lars Andersson påminner om att processen redan har startat genom de senaste årens 
distriktskonferenser som har varit inriktade på ett förbundsförnyelse arbete. 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens proposition. 

§ 38 Proposition 
Förslag om sanktion för de föreningar som ej fullgjort sina skyldigheter 
- stadgeändring 

Bakgrund 
Enligt stadgarna är samtliga föreningar som tillhör Svenska Gymnastikförbundet skyldiga att fullgöra sina 
medlemsåtaganden. Några av de viktigaste skyldigheterna är att fylla i och skicka in Årsrapporten samt 
betala årsavgiften till förbundet. Om någon förening ej gör detta så är rutinerna idag följande: 
Ej insänd Årsrapport 
Om en förening ej skickar in Årsrapporten, trots påminnelse, så finns inget underlag för fakturering av 
föreningens årsavgift ( för närvarande 14:-/aktiv gymnast). Dessa föreningar blir då skönstaxerade med 
1 000:- i årsavgift. Den enda sanktion förbundet för närvarande har i övrigt, är att föreningen ej blir 
upptagen på röstlängden till distriktets årsmöte. 
Ej inbetald årsavgift 
Om en förening ej betalar sin årsavgift till förbundet, så praktiseras idag ej någon annan sanktion än att 
föreningen ej blir upptagen på distriktets årsmöte. Först efter två på varandra följande år, utan betald 
årsavgift, anses föreningen ha begärt sitt utträde ur förbundet. Innan föreningen utesluts får dock 
föreningen en sista chans. Nuvarande praxis innebär en mycket generös inställning till de föreningar som ej 
fullgör sina skyldigheter. 
Förslag till förändrad praxis och fler sanktionsmöjligheter 
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Om en medlemsförening ej skickar in sin Årsrapport till förbundet och/eller ej betalar in årsavgiften till 
förbundet, föreslår styrelsen att följande sanktionsmöjligheter skall finnas till dess båda dessa åtaganden är 
fullgjorda: 
Medlemmar i dessa föreningar - både ledare och gymnaster 
• får ej delta i Gymnastikförbundets tävlingar, läger, uppvisningar och/eller liknade arrangemang. 
• får ej medverka på Gymnastikförbundets kurser och utbildningar om de ej betalar den högre 

deltagaravgiften som gäller för deltagare som ej tillhör Gymnastikförbundet. 
• får ej medlemsrabatten t ex i Gymnastik Butiken. 
Föreningen  
• får ej rösträtt på distriktets årsmöte. 
 
Om en medlemsförening ej skickar in sin Årsrapport till förbundet och/eller ej betalar in årsavgiften till 
förbundet på två på varandra följande år, trots påminnelser, ska föreningen betraktas ha begärt sitt utträde ur 
förbundet. Utträdesbeslutet fattas av Svenska GF:s styrelse och meddelas föreningen skriftligen. 
Med ovanstående förslag till skärpning av sanktionsåtgärder mot föreningar som ej fullgör sina 
skyldigheter, tas skönstaxeringen bort då den ej längre kommer att bli aktuell.  
Styrelsen hemställer  
att  Förbundsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag, samt 
att styrelsen får i uppdrag att inarbeta detta i förbundets stadgar 
 
Thomas Widlund förklarar bakgrunden till styrelsens proposition. 
Bertil Rask från Stockholms GF uttrycker att han ej önskar att berörda föreningar offentligt ska 
namnges på Gymnastikförbundets hemsida och därmed pekas ut i en modern form av 
”skampåle”. 
Thomas Widlund håller med Bertil Rask att den åtgärden är olämplig och styrelsen avser ej att 
offentligt namnge de föreningar som ej fullgör sina skyldigheter. 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens proposition. 

§ 39 Proposition 
Stadgeändringar - dagordningen 

I nuvarande stadgar för Svenska Gymnastikförbundet finns två punkter på dagordningen till 
Förbundsmötet upptagna som behandlar budget: 

3 kap, 5 §, Ärenden vid Förbundsmötet 
Vid Förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 
11.  Förslag till verksamhetsplan och till denna knuten budget. 
15.  Fastställande av riktlinjer för förbundets budgetarbete för två arbetsår. 

 
Förbundsmötet har således att ta ställning till två punkter på föredragningslistan som i princip berör samma 
sak. Dels en riktlinje för budgetarbetet dels även en budget knuten till verksamhetsplanen. Styrelsen är av 
den uppfattningen att det borde räcka om Förbundsmötet beslutar om inriktningen av budgetarbetet för 
de två kommande årens verksamhet (i likhet med vad som tillämpats under de senaste Förbundsmötena). 
Svenska Gymnastikförbundets styrelse föreslår Förbundsmötet  
att ”och till denna knuten budget” stryks under punkt 11 och behandlas under punkt 15 istället. 
 
Thomas Widlund förklarar bakgrunden till styrelsens proposition. 
Per Lilja från Skånes GF yrkar avslag på styrelsens förslag. Han tycker att det är viktigt att 
styrelsens budgetförslag ska redovisas för Förbundsmötet i enlighet med nuvarande stadgar. 
Inger Båvner håller med om att redovisningen av kommande budgetriktlinjer är mycket viktigt att 
redovisa för Förbundsmötet, men hon yrkar bifall på styrelsens förslag som hon anser vara mer 
logisk i sin redovisning av budgeten. 
Per Lilja anser att nuvarande stadgar redovisar budgetarbetet på ett bättre sätt än det förslag på 
stadgeförändring som styrelsen föreslår. 
Förbundsmötet beslutar 
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att  avslå styrelsens proposition. 

§ 40 Fastställande av årsavgift till förbundet 

Årsavgiften fastställdes vid förra Förbundsmötet (1998) till 14:- per aktiv gymnast och år, dock minst 
400:- per år, samt att skolidrottsföreningar och kårortsföreningar endast betalar grundavgiften på 400:- per 
år. 
Förbundsstyrelsen hemställer 
att  Förbundsmötet fattar beslut om oförändrad årsavgift till förbundet för den kommande 

mandatperioden med 14:- per aktiv gymnast och år, dock minst 400:- per år. 
 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag på bibehållen årsavgift. 

§ 41 Fastställande av riktlinjer  
för budgetarbetet för de två kommande arbetsåren 

Inger Båvner redogör för bakgrunden till styrelsens förslag till riktlinjer för budgetarbetet för de två 
kommande arbetsåren.  
Förbundets ekonomi bygger i stort sett på fyra slag av intäkter. Den utan jämförelse vikigaste är bidraget 
från Riksidrottsförbundet. Detta bidrag utgör i förbundets ekonomi cirka 50 % av de totala intäkterna per 
år. Den till storleken andra viktigaste intäkten är medlemsintäkterna, vilka utgör ca 20 %. Övriga intäkter 
av betydelse är finansiella intäkter, intäkter för kurser och Gymnastik Butikens försäljningsverksamhet.  
Förbundet har sedan 1995 redovisat en betydande minskning av antalet medlemmar. Räknat på antalet 
aktiva gymnaster som slutat i verksamheten uppgår dessa från 1995 till drygt 60 000 st. Det minskade 
medlemsantalet har inneburit en minskning av intäkterna på runt 2 miljoner kronor, vilket styrelsen har 
tacklat genom omstruktureringar och neddragning av personalen på kansliet, när någon vakans uppstått. 
Ännu så länge har inte förbundets medlemsminskning inneburit någon neddragning av anslaget från RF. Ett 
fortsatt medlemstapp kan dock komma att innebära att RF omprövar sin hittills positiva hållning till 
förbundet. Skulle detta ske, kommer förbundet att drabbas av en dubbel negativ effekt – både ett 
minskat bidrag från RF och en ytterligare minskning av medlemsintäkterna. Den utan jämförelse viktigaste 
frågan för de kommande åren är därför att förbundet på alla sätt försöker att minska denna negativa 
medlemsutveckling. Fråga är av så vital betydelse att den direkt kan sägas ha att göra med förbundets 
framtida existens. Styrelsen har mot denna bakgrund planerat att använda överskottet från Gymnaestradan 
för en flerårig satsning på medlemsrekrytering.  
Budgeten för 2000 innebär lite av ett trendbrott i förbundets historia. För första gången räcker inte 
förbundets intäkter till för att genomföra den verksamhet som styrelsen anser är rimlig att genomföra 
under året. För att kunna genomföra planerad verksamhet, har styrelsen därför tvingats att underbalansera 
budgeten.  
För framtiden är dock denna situation ohållbar. Förbundets intäkter måste öka samtidigt som 
kostnadssidan ses över. En bibehållen, eller helst ökad nivå, på RF bidraget och ökade medlemsintäkter är i 
detta sammanhang av största betydelse. Sannolikt måste dock under några år ytterligare medel tillskjutas från 
det egna kapitalet för att på sikt nå balans i ekonomin. Inriktningen på arbetet med att få balans i förbundets 
ekonomi bör enligt styrelsen vara, att de medel som tas i anspråk från det egna kapitalet, endast satsas på 
verksamheter som kommer att kunna generera ökade intäkter till förbundet.  
En hårdare prioritering av verksamheten med tonvikten lagd på den verksamhet som ger största 
medlemsnyttan, satsning på aktiviteter som möjliggör ökade intäkter till förbundet, ökat samarbete med 
samarbetspartners för att ge synergieffekter och ökade intäkter, samt en fortsatt stram budgetpolitik och 
kostnadsöversyn, anser styrelsen skall utgöra riktlinjerna för budgetarbetet under de kommande två åren.  
Förbundsstyrelsen hemställer att Förbundsmötet beslutar att  
anta detta som riktlinje för budgetarbetet för den kommande mandatperioden. 
 
Annemarie Sandqvist kompletterar redovisningen genom att visa och kommentera tabeller över 
förbundets intäkter och kostnader. 
Per Lilja önskar se budgeten för år 2000 i faktiska siffror samt att budgeten för år 2001 ska 
presenteras senast den 1 juli.  
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Inger Båvner påpekar att budgeten för 2000 är utskickat till distrikten och därigenom känd sedan 
början av verksamhetsåret.  
Inger Båvner och Annemarie Sandqvist visar den av styrelsen antagna budgeten för år 2000 samt 
förklarar svårigheten att presentera en detaljerad budget för kommande år den 1 juli pga. att det 
finns flera okända intäktsfaktorer bl.a. statsbidraget från RF. Ambitionen är att kunna fastställa 
budgeten så snart som det är praktiskt möjligt, dock är den 1 juli väl tidigt.  
Ju tidigare presenterad budget, ju osäkrare siffror. 
Trygve Engelbert från Stockholms GF håller med Per Lilja att budgeten ska presenteras med 
konkreta siffror samt att han önskar ett förtydligande angående Gymnastik Butikens budget. 
Per Lilja vidhåller sin uppfattning om att styrelsen ska presentera sitt budgetförslag för 
kommande verksamhetsår senast den 1 juli. 
Annemarie Sandqvist kommenterar Gymnastik Butikens budget som svar på Trygves fråga. 
Inger Båvner förtydligar att hon inte ser att styrelsen har någon avvikande uppfattning när det 
gäller att presentera en budget så tidigt som möjligt. Men hon påpekar återigen att ju tidigare 
presenterade siffror, ju större osäkerhet finns med det presenterade budgetförslaget. 
Christer Holmgren yrkar på att styrelsen bör kunna presentera en tydligare inriktning i sitt 
budgetförslag. 
Per Lilja yrkar på att datumet för presentationen av kommande års budget ska göras så tidigt som 
det praktiskt är möjligt. 
Inger Båvner delar Pers åsikter och förklarar att hon tror att budgeten för kommande 
verksamhetsår kan presenteras till den 1 juli, även om det finns en stor osäkerhet kring vissa 
budgetposter. 
Ebbe Nilsson kommenterar Pers yrkande och betonar vikten av en så stor framförhållning och 
långsiktighet som möjligt. 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag med tilläggen  
att  en budget ska utarbetas till den 1 juli för det kommande verksamhetsåret, samt  
att  styrelsen ska beakta en större långsiktighet i sitt budgetarbete. 

§ 42 Information om Gymnastikspelen 2002 i Karlstad 

Laila Westlund från Värmlands GF hälsar samtliga hjärtligt välkomna till Gymnastikspelen den 
26-30 juni år 2002 i Karlstad och lämnar en aktuell förhandsinformation om arrangemanget. 
Hon visar även en video som presenterar Karlstad som arrangörsplats. 

§ 43 Information från Riksidrottsstyrelsen 

Annemarie Sandqvist lämnar aktuell information från Riksidrottsstyrelsen, där hon sitter som 
ledamot.  
Hon kommenterar statsbidraget från regeringen till idrottsrörelsen, RF:s verksamhetsidé, RF:s 
100 års jubileum år 2003, RF:s interna organisation, datautvecklingen inom idrotten, prioriterade 
verksamhetsområden för RF, PLI (projekt lokal idrottsutveckling) samt det fysiska aktivitetsåret 
”Sätt Sverige i rörelse” år 2001. 

VAL 

§ 44 Val av ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2000-2002 

Valberedningens ordförande Kerstin Gustafsson redovisar valberedningens förslag, vilket är omval 
av Inger Båvner. 
Förbundsmötet beslutar 
att  enhälligt omvälja Inger Båvner till ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2000-2002. 
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§ 45 Val av fem ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2000-2004, samt 
fyllnadsval av en ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 2000-2002 

45.1 Ledamöter för perioden 2000-2004 
Avsägelse föreligger från Gerty Bohman, Laila Hjalmarson, Boel Rådbrink samt Lars Wirdheim. 
Kerstin Gustafsson redovisar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår nyval av  
Christina Almskoug - Uppsala, Malin Eggertz Forsmark - Enskede, Gun Ståhl – Hovmantorp 
samt Christer Holmgren - Säve. 
Valberedningen föreslår dessutom omval av Margareta Ekesrydh - Holmsund. 
45.2 Fyllnadsval för perioden 2000-2002 
Avsägelse under pågående mandatperiod föreligger från Annemarie Sandqvist. 
Valberedningen föreslår nyval av Lilian Ackerstig Gillner - Stockholm. 
Förbundsmötet beslutar 
att  enhälligt omvälja Margareta Ekesrydh och enhälligt nyvälja Christina Almskoug, Malin 

Eggertz Forsmark, Gun Ståhl och Christer Holmgren till ledamöter i förbundsstyrelsen 
för perioden 2000-2004, samt 

att enhälligt nyvälja Lilian Ackerstig Gillner till ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 
2000-2002. 

§ 46 Val av revisor och revisorsuppleant för perioden 2000-2002 

Valberedningen föreslår nyval av Erik Rydström och Olle Svedman från Enskilda Revisionsbyrån.  
(Valberedningen har förberett valet genom att inhämta offerter från olika revisionsbyråer). 
Förbundsmötet beslutar 
att  nyvälja Erik Rydström till revisor med Olle Svedman som revisorsuppleant för perioden 

2000-2002. 

§ 47 Val av sex ombud och två suppleanter  
till årsmötet med Föreningen för SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. 

Kerstin Gustafsson redovisar valberedningens förslag till ombud; 
Elsie Bogren – Linköping, Kicki Dafgård – Stockholm, Kurt Gustafsson – Hultsfred, Jenny 
Bäckström – Stockholm, Per Malmborg – Malmö och Tommy Hultén – Göteborg, samt följande 
förslag till suppleanter; Ulla Leile – Stockholm och Sofia Henningsson – Umeå. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Elsie Bogren, Kicki Dafgård, Kurt Gustafsson, Jenny Bäckström , Per Malmborg 

och Tommy Hultén till ombud för Föreningen för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola 
u.p.a., samt 

att utse Ulla Leile – Stockholm och Sofia Henningsson – Umeå som suppleanter till dem. 

§ 48 Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2001 

Kerstin Gustafsson redovisar valberedningens förslag;  
att styrelsen får i uppdrag att utse ombud till Riksidrottsmötet 2001. 
Elsie Bogren från Östergötlands GF föreslår att Förbundsmötet ger styrelsen i uppdrag att inom 
sig utse erforderligt antal delegater till Riksidrottsmötet. 
Ebbe Nilsson påminner om styrelsens uppfattning när frågan diskuterades med anledning av 
Östergötlands GF:s motion angående ”Utseende av ombud till Riksidrottsmötet” (se § 36). 
Bernt Andersson från Hallands GF yrkar bifall på valberedningens förslag. 
Förbundsmötet beslutar 
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2001. 
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§ 49 Val av ordförande och fyra ledamöter i Valberedningen, samt  
en suppleant för dessa för perioden 2000-2002 

48.1 Ordförande 
Tore Green från Skånes GF föreslår omval av Kerstin Gustafsson - Östersund som ordförande i 
valberedningen. 
48.2 Ledamöter 
Stadgarna föreskriver att det ska vara lika många manliga som kvinnliga ledamöter i 
valberedningen. 
Tore Green föreslår omval av Ingrid Bergström - Nacka, Ann-Britt Andersson - Umeå, Anders 
Fritzsche - Göteborg samt Kjell Adolfsson - Stockholm. 
48.3 Suppleant 
Tore Green föreslår omval av Pia Holm - Malmö. 
Förbundsmötet beslutar 
att omvälja Kerstin Gustafsson som ordförande i valberedningen för perioden 2000-2002,  
att omvälja Ingrid Bergström, Ann-Britt Andersson, Anders Fritzsche och Kjell 

Adolfsson till ledamöter i valberedningen för perioden 2000-2002, samt 
att omvälja Pia Holm till suppleant i valberedningen för perioden 2000-2002. 

§ 50 Avtackning - Mötets avslutning 

Sören Häggroth avslutar förbundsmötes förhandlingarna och lämnar ordet till Inger Båvner för att 
avsluta Förbundsmötet. 
 
Inger Båvner avtackar Annemarie Sandqvist efter 16 år i förbundsstyrelsen, varav den sista 
perioden som vice ordförande. 
Annemarie tackar för alla goda minnen och trevliga upplevelser som uppdraget inom 
Gymnastikförbundet givit henne. 
 
Inger Båvner avtackar Gerty Bohman efter 7 år i förbundsstyrelsen, varav den sista perioden 
även i VU. Tyvärr har Gerty ej haft tillfälle att närvara vid årets Förbundsmöte. Styrelsen får i 
uppdrag att framföra Förbundsmötets tack till henne vid första bästa tillfälle. 
 
Inger Båvner avtackar Laila Hjalmarson efter 5 år i förbundsstyrelsen.  
Laila tackar för sin tid i förbundsstyrelsen. 
 
Inger Båvner avtackar Boel Rådbrink efter 5 år i förbundsstyrelsen.  
Boel tackar för alla goda minnen som tiden i förbundsstyrelsen gett henne. 
 
Inger Båvner avtackar Lars Wirdheim efter 5 år i förbundsstyrelsen  
Lars tackar för alla år och alla goda minnen som det inneburit. 
 
Inger Båvner avtackar Ann Lagerstrand efter 2 år som revisor. 
Ann tackar för sin period som revisor. 
 
Inger Båvner avtackar eldsjälarna från Norrbottens GF tillika värdarna för Förbundsmötet 
Marianne Nyström, Kjell Örberg och Ulf Robertsson genom att traditionsenligt överlämna 
”de 22 distriktsrosorna” till Marianne. 
Kjell tackar för det trevliga uppdraget som de haft och hoppas att samtliga deltagare har med sig 
fina minnen hem från Kiruna och Norrbotten. 
 
Inger Båvner avtackar vice mötesordförande Asta Skaremark. 
Asta tackar för förtroendet hon fått. 
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Inger Båvner avtackar mötesordföranden - tillika utmärkt lokal värd i Kiruna - Sören Häggroth. 
Sören tackar för förtroendet och hoppas samtidigt att samtliga har med sig en minnesvärd helg 
från Kiruna. 
 
Marianne Nyström tackar för förtroendet som Norrbottens GF och GK Norra Norden haft som 
värdar för Förbundsmötet. 
 
Inger Båvner samt Sören Häggroth framför till sist ett varmt tack till förbundets kanslipersonal. 
 

§ 51 Värdskapet för nästa Förbundsmöte år 2002 

Inger Båvner avslutar Förbundsmötet genom att meddela att styrelsen har beslutat att utse 
Gästriklands GF till värddistrikt för Förbundsmötet år 2002.  
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 
 
 
 
Carl-Åke Myrsell Sören Häggroth 
 
 
Justeras 
 
 
 
Thomas Olsson Ulf Robertsson 
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Bilaga 1 
RÖSTLÄNGD FÖR FÖRBUNDSMÖTET 2000 

 
Blekinge GF 3 Anna-Kerstin Håkansson 1 
  Åsa Robertsson 1 
  Mats Bergman 1 
 
Bohuslän-Dal GF 3 Estrid Nilsson 1 
  Marianne Gladh 1 
  Lars Johansson 1 
 
Dalarnas GF 4 Siv Bjurman 2 
  Per Erik Matsson 2 
 
Gotlands GF 1 Marie Gahnström 1 
 
Gästriklands GF 2 Ingrid Fänjemo 1 
  Anita Gustafsson 1 
 
Göteborgs GF 4 Christer Holmgren 1 
  Ewa Kärnman 1 
  Anders Fritzsche 1 
  Tommy Hultén 1 
 
Hallands GF 5 Bernt Andersson 2 
  Annette Stenfeldt 1 
  Roland Klein 1 
  Kerstin Pue 1 
 
Hälsinglands GF 2 Tove Zettergren 2 
 
Jämtland-Härjedalens GF 2 Kjell-Erik Söder 1 
  Louise Jansson 1 
 
Norrbottens GF 2 Ulf Robertsson  1 
  Kjell Öhrberg 1 
 
Skånes GF 10 Tommy Friberg 2 
  Pia Holm 2 
  Per Lilja 2 
  Tore Green 2 
  Eva Gustafson 2 
 
Smålands GF 9 Thomas Olsson 2 
  Jill Winor 2 
  Gun Svensson 2 
  Gun Ståhl 2 
  Gunilla Letell 1 
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Stockholms GF 10 Leif Larsson 2 
  Bertil Rask 2 
  Lena Willmo-Johansson 2 
  Trygve Engelbert 2 
  Märit Björnlund 2 
 
Södermanlands GF 4 Anders Caspár 2 
(vakant 2 röster) 
 
Upplands GF 4 Hans Lundborg 2 
  Christina Lindgren 2 
 
Värmlands GF 4 Laila Westlund 1 
  Rune Karlsson 1 
  Torbjörn Johansson 1 
  Berith Lindh 1 
 
Västerbottens GF 3 Ann-Britt Andersson 1 
  Tore Brännlund  1 
  Kerstin Karlsson 1 
 
Västergötlands GF 6 Eva Bergström 2 
  Elf Andersson 2 
  Siv Olofsson 2 
 
Västernorrlands GF 3 Kerstin Norberg 2 
(vakant 1 röst) 
 
Västmanlands GF 3 Lars Nilsson 1 
  Eine Clasén 1 
  Britt Olsson 1 
 
Örebro läns GF 4 Asta Skaremark 2 
  Vivi Jacobson 1 
  Margareta Nygren 1 
 
Östergötlands GF 5 Elsie Bogren 2 
(vakant 1 röst)  Hans Gunnarsson 2 
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Bilaga 2, § 9 

REDOVISNING AV UPPDRAG FRÅN FÖRBUNDSMÖTET 1998 

Resebidraget till centrala utbildningar 
Vid förra Förbundsmötet motionerade Norrbottens GF om att återinföra det resebidrag som gällde 
fram till 1996 och Förbundsmötet beslöt att bifalla motionen. 
Resebidraget är nu återinfört 

Förändrad organisation 
Stockholms Gymnastikförbund motionerade till förra Förbundsmötet om att styrelsen skulle få i uppdrag 
att komma med förslag till en ny organisation. Förbundsmötet beslöt att med styrelsens yttrande anse 
motionen vara besvarad med det tillägget att styrelsen skulle återkomma till kommande Förbundsmöten i 
frågan när det ansågs finnas behov för det. Styrelsen hänvisar till styrelsens proposition i frågan under 
punkten 16.1. 

Avtal för hyra av friståendegolv 
Till Förbundsmötet 1998 motionerade Stockholms GF om de svårigheter som arrangörerna av Trupp-
SM och Svenska Cupen i trupp råkar ut för, sedan det obligatoriska kravet på friståendegolv hade införts. 
Stockholm önskade att kravet slopades alternativt att Svenska GF köpte in erforderligt antal mattvåder att 
låna ut till arrangörerna av dessa tävlingar. 
Svenska Gymnastikförbundet har tecknat ett 2-årigt avtal med Rantzows med innebörden att Svenska GF 
erhåller ett friståendegolv som lån vid trupp-SM och Svenska Cupen till en kostnad av 15 000:- per gång 
exkl. moms, transportkostnad och transportförsäkring. Kostnaden för ”hyran” av golvet har finansieras 
med hjälp av en höjning av licensavgifterna. Kostnaden för transporten belastar arrangerande förening. 
Efter avtalstidens slut har SvGF möjlighet att överta friståendegolvet till en kostnad av 50 000:- exkl. 
moms (inköpsvärde 170.000:-).  

Avtal med STIM och SAMI 
Förbundsmötet gav förra gången styrelsen i uppdrag att inleda förhandling med STIM och SAMI i avsikt 
att försöka erhålla möjlighet för de instruktörer som förbundet har avtal med att få försälja egna 
musikkassetter vid ledardagar mm.  
Styrelsen måste tyvärr meddela att de kontakter som förbundet haft med dessa organisationer inte 
resulterat i något avtal. 

Bonussystem till GDF hos Gymnastik Butiken 
Östergötlands Gymnastikförbund inkom till förra Förbundsmötet med förslag om rabattsatser för 
GDF:en hos Gymnastik Butiken. Styrelsen har beslutat att från och med den 1 januari 1999 införa ett 
bonussystem så att förbundet varje år i januari gör en avläsning av varje distriktsförbunds totala inköp hos 
Gymnastik Butiken. Beloppet jämförs med föregående kalenderårs försäljningssumma. På den eventuella 
ökningen utbetalas en rabatt: 
med 5 procent på en försäljningsökning under 10.000 kr 
med 7 procent på en försäljningsökning över 10.000 kr.  
Rabatten utbetalas i form av en presentcheck som går att lösa in på Gymnastik Butiken. Checken skickas ut 
senast i februari och gäller för samma kalenderår. Tre distrikt har under 1999 noterats för en 
försäljningsökning på den nivån att bonussystemet kunnat utnyttjas. 

Rådslag angående Tävlingsgymnastikens förutsättningar inom förbundet 
Styrelsen fick uppdraget vid 1998 års Förbundsmöte att inbjuda alla tävlingsföreningar och GDF till ett 
Rådslag under hösten 1998 för att diskutera Tävlingsutredningens förslag. Rådslaget är genomfört och 
resultatet av Rådslaget har påverkat organiserandet av kommittéverksamheten. 



Förbundsmötesprotokoll, 00.04.25-26 

30 (32) 

 


