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PROTOKOLL  fört vid Svenska Gymnastikförbundets 
 FÖRBUNDSMÖTE 
 lördag - söndag 13-14 april 2002 på 
 Hotel Winn, Gävle. 

Röstberättigade ombud: 
55 röstberättigade ombud från samtliga 22 distrikt (se bifogad röstlängd, bilaga 1). ./. 

Övriga ej röstberättigade deltagare: (se bifogad deltagarlista, bilaga 2). ./. 

§ 1 Öppnande 

Förbundsmötet öppnas genom att gospelkören Concentus sjunger åtta sånger av olika karaktär. 
Därefter inleder Gästriklands GF:s ordförande Ingrid Fänjemo med att tacka kören och hälsa 
samtliga ombud och deltagare hjärtligt välkomna till Gästrikland. Hon hoppas att alla ska få en 
trivsam och minnesvärd vistelse i Gävle. Ingrid lämnar även praktisk information kring mötet.  
Därefter lämnar hon ordet till Gymnastikförbundets ordförande Inger Båvner.  
Inger Båvner hälsar även hon samtliga välkomna till Förbundsmötet, med en speciell hälsning från 
Riksidrottsförbundets ordförande Gunnar Larsson som önskar oss lyckade förhandlingar. 

§ 2 Parentation 

Gymnastikförbundets vice ordförande Margareta Ekesrydh håller parentation över de (sedan 
föregående Förbundsmöte) avlidna gymnastikkamraterna som gjort speciella insatser för 
Svenska Gymnastikförbundet: 
Lilly Dufberg, Malmö,  Tage Ringqvist, Stockholm,  
Kaija-Lena Bergéus, Solna,  Märta Mellin , Stockholm,  
Sture Mattsson, Sundsvall,  Allan Nordlund, Luleå,  
Uno Wallander, Stockholm,  Karl-Eric Lindqvist, Nässjö,  
Gunborg Cederwall, Östersund, samt Torsten Carlsson , Stockholm.  
Margareta läser en dikt av Bo Zetterlind.  
Förbundsmötet håller en tyst minut till minnet av de avlidna. 

§ 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

Gymnastikförbundets generalsekreterare Thomas Widlund redovisar den inlämnade förteckningen 
över utsedda ombud.  
Röstlängden justeras. 
Förbundsmötet beslutar 
att  fastställa röstlängden till 55 röstberättigade ombud med tillsammans 84 röster från 

samtliga 22 distrikt (se bilaga 1). ./. 

§ 4 Fastställande av föredragningslistan 

Inger Båvner presenterar styrelsens förslag på att flytta punkterna 9 och 10 
(Verksamhetsberättelserna för Svenska Cheerleaderförbundet respektive Lillsved) till efter 
punkt 13 i den utskickade föredragningslistan samt att punkten 16.1 behandlas tillsammans 
med punkterna 15.9 och 15.10. 
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa föredragningslistan med de justeringarna som Inger Båvner förslagit. 
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§ 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 11-2001, samt 
genom fax till distrikten i oktober 2001. Kallelse till ombuden avsändes från kansliet den 25 
mars 2002 . 
Förbundsmötet beslutar 
att  mötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för mötet 

Valberedningen förslår Tore Brännlund, Umeå till ordförande för mötet och Gerty Bohman, Gävle 
till vice ordförande. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Tore Brännlund till ordförande och Gerty Bohman till vice ordförande för mötet. 

§ 7 Val av sekreterare för mötet 

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

§ 8 Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två 
rösträknare vid mötet 

Valberedningen föreslår Thomas Olsson, Kalmar och Laila Westlund, Säffle till justerare samt 
Cristina Bäcker, Gävle och Jonny Gustafsson, Gävle till rösträknare vid mötet. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Thomas Olsson och Laila Westlund till justerare, samt 
att  utse Cristina Bäcker och Jonny Gustafsson rösträknare vid mötet. 

§ 9 Uppdrag till styrelsen från föregående Förbundsmöte 2000 

Thomas Widlund rapporterar att redovisningen av uppdrag till styrelsen från föregående 
Förbundsmöte 2000 är utskickade till ombuden (se bilaga 3).  ./. 
Thomas föreslår att redovisningen ska behandlas tillsammans med nästa punkt på 
föredragningslistan ”Verksamhetsberättelsen 2000-2001”. 
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med Thomas Widlunds förslag att flytta ”redovisningen av uppdrag till styrelsen 

från Förbundsmötet 2000” till nästa punkt (§10) i föredragningslistan. 

§ 10 Verksamhetsberättelse 2000-2001 för Svenska Gymnastikförbundet 

Tore Brännlund inleder med att redovisa att Verksamhetsberättelsen 2000-2001 är utskickad till 
samtliga ombud i enlighet med stadgarna. 
Thomas Widlund redovisar ändringar och tillägg i Verksamhetsberättelsen (se bilaga 4) ./. 
Thomas redogör även för inbjudnings- och anmälningsprocessen inför Gymnaestradan 2003. 
Inger Båvner sammanfattar de två senaste verksamhetsåren med att de inneburit ”mycket 
glädjeämnen” men även ”små bekymmer”. Inger slår fast att Gymnastikförbundet är ett av 
landets största Idrottsförbund och att vi finns i hela landet med en bred och mångfasetterad 
verksamhet för alla åldrar. Gymnastikförbundet har en välordnad ekonomi med många 
välutbildade ledare. Inger kommenterar speciellt följande områden: 
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• Den pågående processen med Förbundsförnyelsen, 
• Gymnastikförbundets profil och marknadsföring, 
• IT-utvecklingen, 
• Barnprojektet ”Jag vägrar sitta still”, 
• Folkhälsoåret ”Sätt Sverige i rörelse”, 
• Nytt utbildningsmaterial, 
• Framgångar i tävlingsverksamheten inom de olika disciplinerna, 
• Medlemsutvecklingen. 
Inger kommenterar dessutom att Gymnastikspelen i Karlstad 2002, som tyvärr blev inställda 
pga. för få anmälda deltagare. Inger framför Gymnastikförbundets tack till arrangören och 
Värmlands GF för det omfattande arbete de nedlagt i förberedelserna. 
Inger avslutar med att konstatera att Gymnastikförbundet är en mycket vital 100-åring. 
Tore Brännlund föredrar Verksamhetsberättelsen 2000-2001 (sid 1-21) genom att bläddra igenom 
den sida för sida. 
 
Därefter diskuterar Förbundsmötet de uppdrag som gavs till styrelsen från föregående 
Förbundsmöte 2000 (se bilaga 3 och § 9). ./. 
Lars G. Wirdheim, Hallands GF efterfrågar den grupp som skulle tillsättas av styrelsen för att 
skaffa fram ökade resurser för tävlingssidans verksamhet. 
Malin Eggertz Forsmark svarar att det finns en resursgrupp tillsatt av styrelsen som har påbörjat 
sitt uppdrag med att skaffa fram utökade resurser till verksamheten. 
Hans Gunnarsson, Östergötlands GF frågar om det uppdrag som gavs till styrelsen att kraftfullt 
marknadsföra Gymmix. 
Thomas Widlund svarar att styrelsen har inlett ett profileringsarbete som delvis innebär en ny 
inriktning på Gymnastikförbundets profilering och marknadsföring. Thomas hänvisar till 
styrelsens förslag i proposition nr 5 ”Gymmix-begreppet – profileringen av Gymnastikförbundet 
(se § 34). 
Elsie Bogren, Östergötlands GF efterlyser en ordentlig utvärdering av effekter Gymmix-
satsningen samt en redovisning av de kostnader som är nedlagda under de drygt 10 år som gått 
sedan Gymmix startade. (Gymmix infördes som begrepp 1991). 
Thomas Widlund svarar att han bedömer att Gymmix har kostat Gymnastikförbundet totalt 3-4 
miljoner kronor sedan Gymmix-begreppet infördes.  

Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna Verksamhetsberättelsen för perioden 2000-2001 med de tillägg och ändringar 

som finns redovisade i bilaga 4, samt ./. 
att  godkänna den presenterade redovisningen av ”Uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet 

2000” och därmed lägga den till handlingarna (se bilaga 3). ./. 

§ 11 Förvaltningsberättelse 2000-2001 för Svenska Gymnastikförbundet 

Thomas Widlund kommenterar förvaltningsberättelsen för perioden 2000-2001 och han redovisar 
att Gymnastikförbundet dels redovisar sitt största överskott någonsin (6 144 000:- år 2000) dels 
redovisar sitt största underskott någonsin (år 2001 - 4 439 000).  
Thomas förklarar överskotten 2000 genom två stora (ej budgeterade) intäkter: 
• vinsten från Gymnaestradan 1999 i Göteborg, samt 
• den extra pensions återbetalningen som SPP gjorde för den anställda personalen. 
Underskottet för 2001 förklaras av Thomas med att styrelsen beslutade att underbalansera 
budgeten det året med c:a 3,5 miljoner kronor. Dessutom gjordes en extra pensionsutbetalning 
till personalen av de medel som utbetalats från SPP året innan. 
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Inför kommande år har styrelsen ambitionen att ha en budget i balans. Bland de åtgärder som 
styrelsen planerat är att starta ett samarbete med SISU Idrottsböcker och UPAB beträffande 
förlagsverksamheten. Dessutom föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs i syfte att öka 
intäkterna till förbundet. 
Cristina Bäcker, Gästriklands GF ställer en fråga om de ökade personalkostnaderna som redovisas 
för förbundet.  
Thomas Widlund svarar att den stora skillnaden ligger i de ökade kostnader som finns för de 
uppdragstagare (utanför den ordinarie personalen) som utför arbete som tidigare gjordes av 
ideella krafter inom förbundet. 
Tore Brännlund föredrar förvaltningsberättelsen 2000-2001 (sid. 22-27) genom att bläddra 
igenom den sida för sida. 

Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna förvaltningsberättelsen för perioden 2000-2001 med de tillägg och ändringar 

som finns redovisade i bilaga 4. ./. 

§ 12 Föredragning av revisorernas berättelser för år 2000 och 2001 

Ingen av revisorerna Erik Rydström och Ulf Zettervall finns närvarande vid mötet.  
Tore Brännlund läser upp revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2000 (sid 24) och 2001 
(sid. 28). 

Förbundsmötet beslutar 
att  lägga revisorernas berättelser till handlingarna. 

§ 13 Fråga om fastställande av balansräkningarna 

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

på sid. 23-27 i verksamhetsberättelsen. 

§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

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

mandatperioden. 

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

Styrelsen föreslår att förbundets överskott för verksamhetsåret 2000 uppgående till 6 144 000:- 
och underskottet för verksamhetsåret 2001 uppgående till 4 439 000:- överföres i ny räkning. 
Förbundsmötet beslutar  
att  i enlighet med styrelsens förslag att överföra förbundets överskott och underskott i ny 

räkning. 

§ 16 Anmälan av  
Verksamhetsberättelse 2001 för Svenska Cheerleaderförbundet,  
som Svenska Gymnastikförbundet har samarbetsavtal med 

Tore Brännlund meddelar att Svenska Cheerleaderförbundets verksamhetsberättelse för 2001 har 
varit utsänt till ombuden. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga Svenska Cheerleaderförbundets anmälan av sin 

verksamhetsberättelse 2001 till handlingarna. 
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§ 17 Anmälan av  
Verksamhetsberättelserna för Föreningen för Svenska GF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a. samt skolans årsredogörelse 

Lillsveds årsredovisning för 2000 och 2001 har varit utskickade till ombuden. 
Inger Båvner informerar och redogör för den aktuella situationen och verksamheten vid Lillsveds 
Gymnastikfolkhögskola. (Inger är ordförande i Lillsveds styrelse). Inger konstaterar att Lillsved 
är en stor tillgång för Gymnastikrörelsen. Inger betonar speciellt: 
• Hälsocentret på skolan och samarbetet med Stockholms läns landsting, 
• Samverkanskurser med många olika typer av organisationer, 
• Konsekvenserna som uppstått sedan sommaren 2001 när Idrottshallen brann ner, 
• Den alltmer positiva ekonomiska utvecklingen under de senaste två åren, 
• Det goda och konstruktiva arbetet som utförs av personalen, med Bert Larsson som 

ansvarig platschef 

Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga anmälningarna från Föreningen för Svenska 

Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a. samt skolans årsredogörelse för åren 
2000 och 2001 till handlingarna. 

§ 18 Gymnastiken Vill 2002-2004 

Tore Brännlund redovisar på styrelsens förslag att tillägget till denna punkt på dagordningen ”samt 
till denna knuten budget” ska hänskjutas till punkten 18 på föredragningslistan. Mötet bifaller 
styrelsens förslag att hänskjuta budgetdiskussionerna till punkt 18 (se §45). 
Malin Eggertz Forsmark redovisar styrelsens förslag till gemensamma riktlinjer och handlingsplan 
för 2002-2004 - Gymnastiken Vill – för hela Gymnastikrörelsen. 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. Malin 
betonar speciellt: 
• Vikten av en väl fungerande kommunikation inom Gymnastikförbundet, 
• Ge bättre hjälp, stöd och service till medlemsföreningarna, 
• Vikten av att Förbundsförnyelse processen fortsätter, 
• Vårt nya och förbättrade sätt att profilera och marknadsföra verksamheten, 
• Att vi är stolta över devisen ”Gymnastik åt alla” vilket gör oss unika genom det breda 

verksamhetsutbud som alla våra 1 500 föreningar kan erbjuda runt om i hela landet, 
• Den nya motions- och aerobicsledarutbildningen, 
• Den nya ungdomssatsningen ”Ung, kaxig och framåt”, 
• Toppsatsningen på utvalda gymnaster som påbörjats inom tävlingsverksamheten, 
• Ökad samverkan mellan tävlingsdisciplinerna (t.ex. den gemensamma SM-helgen), 
• Betydelsen av projektet ”Seniorkraft”, samt 
• Gymnastikförbundets 100-års jubileum år 2004. 
Malin redovisar styrelsens förhoppning att vi genom det framlagda förslaget till Gymnastiken 
Vill 2002-2004 har lagt en god plattform för en fortsatt framgångsrik utveckling inom 
Gymnastikförbundets alla verksamhetsområden. 
Tore Brännlund föredrar Gymnastiken Vill 2002-2004 genom att bläddra igenom den sida för 
sida. 
Ingrid Fänjemo, Gästriklands GF yrkar på ett tillägg i fjärde stycket under rubriken Riktlinjer - 
Förbundsförnyelse (sid 5): 
att Gymnastikförbundets organisation ska kännetecknas tydligt i ansvarsfördelningen mellan förbundets 

olika nivåer av korta och effektiva beslutsvägar. 
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Ingrid Fänjemo yrkar även på ett tillägg under rubriken Handlingsplan 2002-2004 – 
Barngymnastik (sid 6): 

att redovisa en handlingsplan för fortsatta aktiviteter under perioden. 
 
Eivor Skyttle-Jensen, Upplands GF instämmer i Gästriklands yrkande om tillägget under 
Barngymnastik och frågar samtidigt om hur den beslutade fortsättningen av barnprojektet ser ut. 
Kristina Nilsson, Stockholms GF har en fråga i fjärde stycket under rubriken Riktlinjer - 
Ungdomsgymnastik (sid 6): Vad menas med ”andra intressenter”? 
 
Elsie Bogren, Östergötlands GF yrkar på  
att  Förbundsmötet ska ställa sig bakom ett gemensamt uttalande om värdet av ökad fysisk aktivitet för 

barn och ungdomar, både i skolan och på fritiden, samt 
att uppdraget att utforma uttalandet överlämnas till en redaktionskommitté. 
Förbundsmötet beslutar enligt Elsies förslag och utser Birgitta Rittner, Leif Larsson, Eivor 
Skyttle-Jensen samt Elsie Bogren till redaktionskommitté med uppgift att utforma uttalandet 
från Förbundsmötet. (Deras förslag till uttalande redovisas under §42). 
 
Ingrid Fänjemo, Gästriklands GF yrkar på ett tillägg under rubriken Handlingsplan 2002-2004 – 
Motionsgymnastik för vuxna (sid 7): 
att överlåta till Gymnastikdistriktsförbunden att ansvara för utvecklingen av breddgymnastik för vuxna 

enligt riktlinjerna, inte minst när det gäller inspiration, stimulans och förmedlande av nya trender för 
målgruppen. 

 
Malin Eggertz Forsmark svarar på att styrelsen inte har någon avvikande uppfattning till 
Gästriklands första yrkande på tillägg under Förbundsförnyelsen. När det gäller den efterfrågade 
handlingsplanen för barnprojektet överlåter Malin frågan till Gun Ståhl.  
Malin överlåter även frågan om ”andra intressenter” under Ungdomsgymnastik till Gun. 
Styrelsen ställer sig tveksam till Gästriklands sista yrkande om ”överlåta till …”, under rubriken 
Motionsgymnastik för vuxna, och hänvisar istället till den pågående processen inom 
Förbundsförnyelsen. 
Asta Skaremark frågar om projektplanen ”Seniorkraft” är förankrad hos distrikten. Asta anser att 
det är mycket angeläget att projektet får en bred förankring. 
Malin Eggertz Forsmark svarar Asta att styrelsen delar hennes uppfattning om att det är ett 
angeläget projekt. 
 
Förbundsmötet avbryter förhandlingarna med en kort kaffepaus och under den genomför 
Michael Hjorth, GF Brommagymnasterna och Karolina Bohman, Stockholm Top Gymnastics en 
varsin uppvisning på bygelhäst respektive ”bomprogram på matta”.  
Michael vann nyligen en inbjudningstävling i Kiev i grenen bygelhäst. Karolina vann Nordiska 
Mästerskapen i mångkamp (kvinnlig AG) och blev härmed vår första nordiska senior mästarinna 
på 12 år. 
 
Förhandlingarna återupptas efter kaffepausen genom att Gun Ståhl redogör för de planer som 
finns för Barnprojektet under de kommande två åren och kopplingen till det nystartade 
ungdomsprojektet. Gun svarar även på Stockholms fråga angående ”andra intressenter”. Texten 
avser andra organisationer och myndigheter som har ungdomar i sin målgrupp och som det kan 
vara lämpligt för oss att samverka med (exempelvis skolan och andra 
idrottsförbund/föreningar). 
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Leif Larsson, Stockholms GF betonar att det är riktlinjerna som är de viktiga i Gymnastiken Vill 
och att handlingsplanspunkterna tjänar till att vägleda distrikt och föreningar om vilka 
prioriteringar som Svenska Gymnastikförbundet avser att göra. Det är sedan viktigt att 
distrikten tolkar riktlinjerna och prioriteringarna på ett anpassat sätt för sin egen och 
föreningarnas del. 
 
Ingrid Fänjemo, Gästriklands GF lämnar in ett nytt yrkande med ett ändringsförslag i sitt tidigare 
tillägg under rubriken Handlingsplan 2002-2004 – Motionsgymnastik för vuxna (sid 7) – 
(Gästrikland återtar sitt tidigare yrkande under denna punkt): 
att överlåta till distrikt och föreningar att stimulera åtgärder och aktiviteter enligt riktlinjerna för 

motionsgymnastik för vuxna 20 – 50 år. 
 
Styrelsen tillstyrker detta förslag på tilläggsyrkande för sin del. 
Tore Brännlund frågar ombuden om de önskar tillägg i Gymnastiken Vill 2002-2004 på sid 5-7 i 
enlighet med Gästriklands GF:s förslag. 

Förbundsmötet beslutar 
att godkänna Gästriklands GF:s tre förslag till tilläggsyrkanden (se bilaga 5). ./. 
 
Diskussionen angående Gymnastiken Vill 2002-2004 övergår till att behandla 
tävlingsverksamheten (sid 8-9). 
Sara Rumbutis, Norrbottens GF uttrycker sin oro över att den nuvarande ekonomiska 
situationen inte medger att Gymnastikförbundet kan bekosta delar av verksamheten för våra 
gymnaster på landslagsuppdrag. 
 
Kristina Nilsson, Stockholms GF håller med Sara och yrkar på ett tillägg under rubriken 
Handlingsplan 2002-2004 – Tävlingsgymnastik för juniorer/seniorer (sid 9): 
att Svenska Gymnastikförbundet centralt ger resurser och ekonomiskt stöd till junior- och seniorlandslag 

samt bekostar internationella tävlingar för landslag inom de olympiska disciplinerna. 
 
Malin Eggertz Forsmark svarar Sara och Kristina med att styrelsen har full förståelse för deras oro, 
men de resurser som de efterlyser finns inte tillgängliga i dagsläget och därför måste styrelsen 
föreslå Förbundsmötet att yrkandet ska avslås. 
Kristina Nilsson argumenterar för sitt yrkande. 
Malin Eggertz Forsmark svarar att styrelsen är överens med Kristina att landslagsverksamheten 
bör bekostas av förbundet, men detta under förutsättning att de erforderliga resurserna finns 
(vilket inte är fallet idag). Styrelsen avstyrker yrkandet. 
Kristina Nilsson argumenterar än en gång för sitt yrkande. Det är ett förbunds skyldighet att stå 
för kostnaderna för de deltagare som tas ut till landslagsuppdrag. 
Rose-Marie Rydén, Västergötlands GF uttalar att ”genom att tävla så syns vi”. Vi måste satsa på de 
som ”vill visa sig”. Tävlingsgymnasterna är våra främsta affischpelare. 
Thomas Widlund svarar att Gymnastikförbundet har en omfattande tävlingsverksamhet och att 
våra sju olika tävlingsdiscipliner lever under skilda ekonomiska förutsättningar. 
Landslagsverksamheten drar stora kostnader för förbundet och styrelsen måste göra 
prioriteringar för att budgeten ska gå ihop. Det har medfört att det förslag som styrelsen lägger 
betyder att AG-verksamheten (både manlig och kvinnlig) får samma ekonomiska förutsättningar 
som de övriga tävlingsdisciplinerna har haft. Vidare innebär styrelsens förslag att de är 
övertygade om att den prioritering som styrelsen har gjort, med den s.k. toppsatsningen på våra 
främsta gymnaster, kommer att få störst positivt effekt på tävlingsverksamheten. 
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Sara Rumbutis uttrycker sin rädsla för att styrelsen förslag kommer att medföra en ökad 
utslagning inom tävlingsverksamheten. 
Thomas Widlund svarar Sara att vi har haft stora internationella framgångar även hos de 
discipliner som ej haft samma ekonomiska stöd som AG-verksamheten har haft sedan tidigare. 
Lars G. Wirdheim, Hallands GF önskar erinra om hur det har gått till när gymnaster har tagits ut 
till landslagsuppdrag. Han uttrycker en oro att det kommer att vara så i framtiden att endast de 
som har råd kan medverka på landslagsuppdrag. 
Inger Båvner informerar ombuden att Stockholms tilläggsyrkande innebär omdisponeringar i 
budgeten på över en miljon kronor, vilket kommer att medföra kännbara nedskärningar på all 
annan verksamhet, om deras förslag röstas igenom. 
Per Sjöstrand, trupptekniska kommittén, vill uppmärksamma ombuden att Stockholms 
tilläggsyrkande endast berör de olympiska disciplinerna, vilket i hög grad kommer att 
diskriminera övriga tävlingsdiscipliner i ekonomiskt hänseende.  
Asta Skaremark, Örebro läns GF föreslår att beslut i frågan ska hänskjutas till morgondagens 
förhandlingar. 
Styrelsen svarar via Tore Brännlund att de önskar att frågan ska avklaras nu. 
Thomas Widlund redovisar aktuell statistik över hur många tävlingsgymnaster som finns 
registrerade inom våra sju discipliner. C:a 80 % av alla tävlingsgymnaster håller på med 
truppgymnastik. De fyra olympiska disciplinerna redovisar totalt sett c:a 3 000 gymnaster i hela 
landet. 
Malin Eggertz Forsmark informerar att många andra specialidrottsförbund är i samma situation 
som Gymnastikförbundet, vilket medför att de inte har resurser att fullt ut bekosta respektive 
förbunds landslagsverksamhet. 
Kristina Nilsson förtydligar sitt tilläggsyrkande med att det inte är speciellt många gymnaster som 
berörs av deras förslag, de ekonomiska konsekvenserna kan då inte bli så stora enligt henne. 
Thomas Widlund informerar ombuden med om hur mycket ersättning som utbetalats under det 
senaste året för landslagsverksamheten. 
Ulla-Karin Othzén, ordförande i tekniska kommittén för Sports Aerobics, önskar att ombuden 
tänker på helheten för tävlingsverksamheten, såsom styrelsen föreslår, innan de går till beslut i 
frågan. Hon anser att det är mycket angeläget att ha en budget i balans. 
Roland Himberg, manliga tekniska kommittén, föreslår bordläggning av frågan i likhet med Asta 
Skaremarks tidigare förslag. 
Inger Båvner redovisar styrelsens skäl till att föreslå att beslut i frågan ska ske nu och hon yrkar 
bifall för styrelsens förslag. 
Tore Brännlund frågar ombuden om de önskar bordläggning av frågan. 

Förbundsmötet beslutar 
att avslå förslaget om bordläggning. 
 
Tore Brännlund ställer styrelsens förslag, enligt sid 8-9 i Gymnastiken Vill 2002-2004, mot 
Stockholms GF:s förslag på tilläggsyrkande. 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå Stockholms GF:s förslag till tilläggsyrkande på sid 9 i Gymnastiken Vill. 
Tore Brännlund fortsätter sin föredragning av Gymnastiken Vill 2002-2004 genom att bläddra 
igenom sidorna 10-18. 
Lena Grönberg, Dalarnas GF frågar om ”Vilken ålder som avses på Unga ledare?” (i den första att-
satsen under rubriken Handlingsplan 2002-2004 – Utbildning). 
Malin Eggertz Forsmark svarar att vi avser unga ledare upp till 20 års ålder. 
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Margareta Ekesrydh påpekar att definitionen för jämställdhet på sid 12 i Gymnastiken Vill 2002-
2004 bör korrigeras till definitionen:  
”Med jämställdhet avser vi i första hand jämlikhet mellan könen”.  
Margareta yrkar på denna förändring ska ske i texten. 

Förbundsmötet beslutar 
att godkänna Margareta Ekesrydhs förslag till förändring av texten i definitionen av 

Jämställdhet på sid 12 i Gymnastiken Vill 2002-2004 (se bilaga 5). ./. 
 
Förbundsmötet beslutar 
att godkänna styrelsens förslag att hänskjuta frågan om ”samt till denna knuten budget” till 

punkten 18 i föredragningslistan, 
att anta Östergötlands GF:s förslag till uttalande om ”värdet av fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar” och utse Birgitta Rittner, Leif Larsson, Eivor Skyttle-Jensen samt Elsie 
Bogren till redaktionskommitté (se §42), 

att tillstyrka ändringsyrkandena i Gymnastiken Vill enligt bilaga 5, ./. 
att  anta Gymnastiken Vill som riktlinje och handlingsplan för åren 2002-2004, 
att  uppmana distrikten att anta Gymnastiken Vill som riktlinje vid fastställandet av 

respektive distrikts handlingsplaner under 2002-2004, samt 
att  rekommendera gymnastikförbundets föreningar att anta Gymnastiken Vill som riktlinje 

vid fastställandet av respektive föreningars handlingsplaner under 2002-2004. 

MOTIONER 

§ 19 Gymnastikförbundet Östergötlands motion angående  
En genomgripande marknadsföring på förbundets motionsverksamheter 

”Sätt Sverige i rörelse” – Rörelseåret har i någon mån visat på Gymnastikförbundets många, 
stora och breda motionsformer, samt ”Jag vägrar sitta still”, alla till gagn för folkhälsan. 
Återigen har professor Björn Ekblom påpekat betydelse – fysisk aktivitet – en färskvara, 
som måste utföras regelbundet. Det är ju detta som ”ena benet” i Gymnastikförbundet alltid 
har hållit på med och alltjämt gör. 
Då är frågan varför organisationer, samhällsnyttor etc. inte vet om detta? 
Synd, då motion idag skrivs ut på recept och vårdcentraler. 
Självklart är det information och marknadsföring som saknas – det finns inte ens en liten 
bild med hänvisning på hemsidan. 
Gymnastikförbundet Östergötland föreslår att Förbundsmötet beslutar  
att Gymnastikförbundet satsar på en genomgripande marknadsföring på förbundets 

motionsverksamheter under 2002 och 2003. 

Styrelsens yttrande 
Gymnastikförbundets styrelse anställde i november 2001 en marknads- och informationschef och antog 
den 8 februari 2002 en ny marknads- och informationsplan för 2002 – 2003. Syftet med detta är att:  
- etablera en tydlig profil på Svenska Gymnastikförbundet, 
- ge ett starkt offensivt stöd till förbundets olika aktiviteter, inte minst breddmotion för olika åldrar. 

Modellen för detta arbete är en offensiv liknande den vi framgångsrikt genomfört för kampanjen Jag 
Vägrar Sitta Still.  

Arbetet kommer bland annat att medföra en offensiv mediabearbetning, en visualisering av förbundets 
breda utbud av motionsprogram, en motsvarande anpassning av hemsidan och en tydlig utåtriktad 
information till viktiga opinionsbildande målgrupper. 

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet med detta yttrande ska anse motionen besvarad. 
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Elsie Bogren, Östergötland anser sig nöjd med styrelsens svar och redovisade åtgärder, men hon 
önskar förstärka motionen med ett tilläggsyrkande: 

Syftet med detta är  
att ge ett starkt stöd till förbundets aktiviteter, inte minst breddmotion för alla till ökad Folkhälsa. 
 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad, samt 
att godkänna Östergötlands GF:s tilläggsyrkande. 

§ 20 Linköpings Gymnastiksällskaps motion angående 
Separera den friskvårdande Gymmix-delen från tävlingsdelen 

Vi har noterat följande utvecklingstendenser: 
Tävlingsidrott har blivit extrem och har många negativa inslag, vilket innebär att den inte kan 
fylla behoven avseende allmän friskvård. Utvecklingen i samhället gör att behovet av fysisk 
aktivitet i friskvårdande syfte är större än någonsin. Idrottsföreningarna får allt svårare att 
rekrytera ledare och nya ledare stannar inte så många år i sin ledarroll. Ledare engagerar sig 
endast på föreningsnivå. Begrepp som förbund, distriktsförbund tycks vara okända för de 
nya generationerna. SDF:en i nuvarande form kommer att självdö. Utövande medlemmar 
har inget annat föreningsengagemang än träningspassen. Föreningstillhörighet är inte 
väsentlig.  
Med bakgrund av ovannämnda föreslår styrelsen för Linköpings Gymnastiksällskap 
att: Den friskvårdande Gymmix-delen separeras från tävlingsdelen. 
Detta för att Gymmix-delen ska kunna profilera sig på ett slagkraftigt sätt, samarbeta med 
andra organisationer bättre, göra sammanslagningar och rationaliseringar mm. Stora insatser 
ska göras för att marknadsföra gymmixverksamheten och rekrytera ledare till den. 
Gymmixverksamheten organiseras när det gäller utövandet kommunvis, där den gamla 
föreningsorganisationen kan ersättas och nya former sökas. 

Styrelsens yttrande 
Det finns idag ett stort utbud av motionsgymnastik och andra näraliggande motionsaktiviteter. Svenska 
Gymnastikförbundets breddgymnastik lever i hård konkurrens med kommersiella kapitalstarka inhemska, 
men även utländska, aktörer samt även med andra ideella organisationer. Många av dessa organisationer 
har framgångsrikt nischat sig efter olika motionsbehov och efter stora konsumentgruppers önskemål om 
hög tillgänglighet, attraktiva lokaler och ett brett programutbud samt har även tillgång till stora resurser för 
marknadsföring både på riksnivå och på lokalmarknaden.  
Att Svenska Gymnastikförbundet inom organisationen samlar såväl breddmotion för barn och vuxna som 
tävlingsgymnastik ger oss i denna hårda konkurrens en unik styrka. Vi har tack vare detta, mer än någon 
annan aktör på området, kompetens och trovärdighet inom alla gymnastikens områden. Detta är ett 
marknadsföringskapital som inte kan köpas för pengar och som vi kan och bör utnyttja oavsett om vi 
agerar själva eller i samarbete med andra aktörer. 
En separation av de två gymnastikdelarna bredd och tävling skulle motverka syftet att stärka föreningarnas 
konkurrenskraft på marknaden för breddmotion. Föreningarna skulle bli en av många mindre aktörer på 
en marknad som idag domineras av väletablerade konkurrenter med väl inarbetade varumärken och med 
stora marknadsföringsresurser. 
Vid styrelsemötet den 8 februari 2002 antog styrelsen en ny offensiv marknadsplan för 2002 och 2003. 
Planen omfattar åtgärder för att marknadsföra såväl breddmotion – i motionens anda – som tävlingssidan.  

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet med detta yttrande ska anse motionen besvarad. 



Förbundsmötesprotokoll 13-14 april 2002 

11 (48) 

Hans Gunnarsson, Östergötlands GF lämnar bakgrund och preciserar sig i innebörden av 
motionen. 
Margareta Ekesrydh förtydligar styrelsens svar och presenterar i och med det 
Gymnastikförbundets nya informations- och marknadschef Birgitta Rittner. 
Birgitta Rittner presenterar sig själv och huvuddragen i den av styrelsen beslutade nya 
marknadsplanen 2002 (se bilaga 6 (1 sid) - bildspel 5 bilder). ./. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad. 

§ 21 GK Motus-Salto, Malmö motion angående 
Utvecklingscentra och distriktens ekonomiska stöd. 

På förbundsmötet i Kiruna togs beslut på att ett antal Utvecklingscentra skall bedriva 
verksamhet för gymnaster inom OS-disciplinerna. Svenska Gymnastikförbundet stöttar ett 
antal Centra med 20 000 kr/år. I motionen från mötet i Kiruna togs även beslut på att 
respektive distrikt skulle ge ekonomiskt stöd till sina gymnaster som ingår i ett 
utvecklingscentra. Vårt förslag är att varje förbund stöttar med minst 20 000 kr det vill 
säga minst samma belopp som Svenska stöttar Centrat med. Den person som är 
administrativt ansvarig för Centrat och tränarrådet bör besluta tillsammans hur pengarna skall 
administreras. Den administrativt ansvarige lämnar i efterhand in en ekonomisk redovisning 
till Svenska Gymnastikförbundet och till respektive distrikt hur Svenskas 20 000 och 
distriktets 20 000 har använts. Överskjutande medel bör tillfalla nästföljande år för att Centrat 
skall kunna bedriva en långsiktlig satsning. 

Styrelsens yttrande 
Vid Rådslaget 1998 diskuterades tävlingsgymnastikens framtid och flera förslag till åtgärder framlades. Vid 
Förbundsmötet i Kiruna beslutades att resurser skulle satsas på Regionala Utvecklingscentra som ett stöd 
för unga lovande talanger inom gymnastikens fyra olympiska discipliner (manlig och kvinnlig AG, RG 
samt trampolin). Detta stödsystem har till syfte att stimulera bredden inom tävlingsgymnastiken och 
därmed komplettera den satsning som nu görs på ett antal toppgymnaster. Förbundsmötet i Kiruna beslöt 
att centrala medel skulle utgå till de Regionala Utvecklingscentra med 20 000 kr per år och centra. I den 
motion som bifölls år 2000 fanns också ett beslut till regionala resurser, i form av att distrikten också skulle 
ge stöd till föreningar med gymnaster som deltar i aktiviteter arrangerade av Regionala utvecklingscentra.  
I GK Motus-Saltos motion tas frågan om distriktsstöd upp ånyo. Förslaget innebär att varje 
distriktsförbund skulle stötta utvecklingscentrat med minst 20 000 kr och därmed matcha det belopp som 
satsas centralt. 
Med hänvisning till gällande stadgar anser sig styrelsen inte ha rätt att föreslå Förbundsmötet att fatta beslut 
som är bindande för distriktens budgetprocess. Det ankommer på de föreningar som geografiskt tillhör 
distrikten att på respektive årsmöte se till att budgeten läggs enligt deras önskemål och förslag. Det anslag 
som distriktsförbundet erhåller från centralt håll, som en del av statsbidraget, är reglerat med ett antal 
kriterier. Utöver detta bidrag fördelas också pengar till distrikten för tävlingsverksamheten i förhållande till 
antalet lösta tävlingslicenser. Då underlaget för fördelningen av tävlingsbidragen varit otydliga, har styrelsen 
i en proposition föreslagit ett förtydligande och att styrelsen skall ges i uppdrag att fastställa för vilket 
ändamål tävlingsbidraget skall användas. 

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet med stöd av vad som här ovan anförts, inte tillstyrker motionen utan hänvisar 

istället till styrelsens proposition (nr. 7) i ärendet. 

Lars G. Wirdheim, Hallands GF tillstyrker styrelsens förslag. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag att avslå motionen. 
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§ 22 Halmstad Frigymnasters motion angående 
Omstrukturering av kansliresurserna 

Motion gällande omstrukturering av kansliresurserna, inom befintliga ekonomiska ramar, i 
avsikt att kunna driva Svenska Gymnastikförbundets båda huvudinriktningar, Tävling och 
Bredd (Gymmix), på ett optimalt sätt samt att bidra till offensiv marknadsföring av dessa, 
genom tillsättande av en sportchef för Tävling och en sportchef för Bredd (Gymmix). 
Upplysningsvis vill vi framhålla, att vi motionerade i detta ärende redan till Förbundsmötet 
2000, då vi förutom omstrukturering av kansliresurserna även föreslog förstärkning av dessa. 
Styrelsen ansåg att det ej fanns ekonomiska förutsättningar att förstärka kansliresurserna samt att det 
måste anses ligga i styrelsens uppdrag att själv avgöra hur kansliresurserna skall kunna utnyttjas optimalt. 
Motionen avslogs. Två år har gått. Enligt vår uppfattning utnyttjas kansliresurserna ingalunda optimalt. 
Framför allt saknar vi tydlig ledning av Tävling och Bredd (Gymmix). Vi saknar kontinuitet och 
konsekvens. Vi saknar marknadsföring. Vi efterlyser mer verksamhet och mindre byråkrati. Därför 
upprepar vi vår motion med tillägget att omstruktureringen skall ske inom befintliga ekonomiska ramar. 
(Enligt vad vi tror oss veta, har våra nordiska grannländers gymnastikförbund betydligt mindre 
kansliresurser än Svenska GF.) Vi vill att Svenska Gymnastikförbundets två huvudinriktningar, 
Tävling och Bredd (Gymmix) var för sig skall kunna hävda sig väl inom respektive 
verksamhet. Så kan inte påstås ske idag. För Tävling gäller det, i konkurrens med andra 
idrotter, att fortlöpande kunna rekrytera en bred bas av talangfulla barn och ungdomar via 
väl genomtänkta och skolande nationella tränings- och tävlingsprogram samt, internationellt, 
att ge optimala resurser till våra landslag och bästa gymnaster så att de kan hävda sig på EM 
och VM samt kvalificera sig till OS. För Bredd (Gymmix) tror vi att det behövs en 
renodling av den breddverksamhet som Svenska GF 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 fortfarande ett 
försprång som måste utnyttjas på bästa sätt. Marknadsföring av Svenska GF har med rätta 
bedömts vara viktig, t ex som Förbundsmötesbeslut. Marknadsföring av Tävling 
framfördes som ett viktigt önskemål vid Rådslaget 1998. Vi kan tyvärr inte se, att detta har 
satt några spår. Tvärtom upplever vi ett mycket tydligt ”moment 22”: Eftersom 
tävlingsgymnastiken inte syns i TV och tidningar efterfrågas den inte – eftersom den inte efterfrågas kommer 
den inte med i TV och tidningar. 
För att uppnå högre ställda mål är vi övertygade om att både Tävling och Bredd (Gymmix) 
måste drivas och verkställas med maximal fokusering och effektivitet. Vi är även övertygade 
om att Tävling och Bredd (Gymmix) till stor del måste marknadsföras var för sig, eftersom 
de vänder sig till helt olika mottagare. Förutom att driva och leda resp. verksamhet skall 
sport-chefen för Tävling resp. Bredd (Gymmix) bidra med offensiva åtgärder för 
marknadsföring. 
Med anledning av ovanstående yrkar vi  
att  Förbundsmötet ställer sig bakom en omstrukturering av kansliresurserna genom att en 

sportchef för Tävling och en för Bredd (Gymmix) tillsätts. 

Styrelsens yttrande 
Innehållet i Halmstad Frigymnasters motion kan sammanfattas i följande att-satser 
att  tävling och bredd, skall kunna hävda sig inom respektive verksamhet, 
att tävlingssidan skall kunna rekrytera en bred bas av talangfulla barn och ungdom, 
att ge optimala resurser till våra landslag och bästa gymnaster så att dessa kan hävda sig på EM och VM 

och kvalificera sig till OS, 
att målmedvetet satsa på att förbättra det utbud på breddsidan där vi har ett försprång, särskilt inom 

barn- och ungdomsverksamheten, 
att  förbättra marknadsföringen, 
att  tillsätta en sportchef för vardera kategorierna bredd och tävling för att lösa detta. 
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Styrelsen har i sak ingen avvikande uppfattning än den som motionären ger uttryck för i sin motion och 
har redan vidtagit vissa förändringar i linje med motionärens förslag. 
Förbundet har inrättat en ny tjänst som information- och marknadsansvarig. Tjänsten tillsattes i november 
2001. En ny Informations- och Marknadsplan har tagits fram för Gymnastikförbundet vilken styrelsen 
fastställde vid sitt första sammanträde 2002. Många av de åtgärder som motionären tar upp i sin motion är 
redan planlagda och kommer att genomföras under det/de kommande året/åren.  
Barnprojektet är en lyckad satsning. År 2002 är det sista året för projektet, men en fortsättning håller på att 
utformas. På ungdomssidan har styrelsen redan vid förra Förbundsmötet fått i uppdrag att göra en 
satsning på ungdomar i åldern 13-17 år. Styrelsen har avsiktligt avvaktat med att starta upp detta projekt till 
dess barnprojektet hunnit avslutas. Under 2002 kommer en projektplan utarbetas och fastställas av 
styrelsen. Ett antal olika delprojekt har skisserats och projektplaner är för närvarande under utarbetande.  
För att ge möjlighet att förstärka förbundets resurser har styrelsen tillsatt en så kallad Resursgrupp. 
Samtliga kommittéer har inbjudits att delta med en företrädare. Resursgruppens uppgift är att i första 
hand bidra till att öka förbundets ekonomiska resurser, med en särskild satsning på tävlingssidan. 
Resursanskaffning är ett av de arbetsområden som faller inom ramen för information- och 
marknadstjänsten och här pågår ett arbete med att systematiskt bearbeta detta område. 
Genom personalförändringar på Tävlingsavdelningen har styrelsen diskuterat en ny organisation inom 
avdelningen. Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 10 mars att inrätta en tjänst som Sportchef på 
Tävlingsavdelningen vilken nu också har tillsatts. De personella resurserna och organisationen på 
breddsidan anser styrelsen för tillfället vara tillfyllest.  
Styrelsen vidhåller sin tidigare uppfattning, att frågan om kansliets bemanning och organisation är en fråga 
för styrelsen. Det måste anses ligga i styrelsens uppdrag att organisera verksamheten på det sätt som 
styrelsen anser vara det bästa för att förverkliga de mål som Förbundsmötet lagt fast.  

Styrelsen föreslår  
att  motionen ska anses vara besvarad. 
 
Lars G. Wirdheim, Hallands GF förtydligar bakgrunden till motionen och han anser sig i stort 
vara nöjd med styrelsens svar. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad. 

§ 23 Halmstad Frigymnasters motion angående 
Omstrukturering av verksamheten inom Manlig Artistisk Gymnastik till en 
effektivare och framför allt fungerande modell, enligt Rådslaget 1998 

Efter en omfattande och tidskrävande utredning om tävlingsgymnastikens förutsättningar 
inom Svenska Gymnastikförbundet, vilken presenterades vid Förbundsmötet 1998, togs 
beslut om att dessutom genomföra ett speciellt ”Rådslag” med landets tävlingsföreningar. Så 
skedde också i september samma år. Enligt förutsättningarna vid Rådslaget, som alltså dels 
hade tävlingsutredningen som grund, dels omfattande enkätsvar från föreningarna, skulle 
Rådslaget präglas av att ”ha högt i tak” och de olika tävlingsdisciplinerna skulle fritt kunna 
välja den modell för t ex kommittéarbete, rekryteringsarbete, ungdoms-, junior- och 
seniorlandslag, etc. inkl. ansvarsfördelning, som passade resp. disciplin bäst.  
Föreningarna inom Manlig AG, som under många år hade haft en väl fungerande Manlig 
Teknisk Kommitté inkl. landslagstränare samt j- och u-landslagstränare liksom väl 
fungerande samträningar tillsammans med föreningstränarna, valde att arbeta vidare efter 
samma modell. 
Föreningarna inom Kvinnlig AG, kom fram till att de ville att landslagstränarna inte skulle 
sortera under den Kvinnliga Tekniska kommittén, utan vara jämställda med denna. 
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Döm om de manliga AG-föreningarnas bestörtning, när styrelsen, trots starkt motstånd, 
sedan genomdrev Kvinnlig AG:s linje även för Manlig AG. Vad har hänt sedan dess? Jo, 
både j- och u-landslagstränaren föll i onåd och slutade. När sedan även landslagstränaren sade 
upp sig i slutet av 1999 stod hela manliga AG-verksamheten utan landslagstränare på alla 
nivåer och MTK hade inte mandat att försöka få fram några ersättare. Nästan hela år 2000 
gick till spillo för föreningar med gymnaster på olika landslagsnivåer. Under andra delen av år 
2000 kändes det som om landslagstränarfrågan hade lösts för ett antal år framåt, men 
dessvärre blev även år 2001 ett mindre lyckat år, av olika skäl. Fortfarande utan möjlighet för 
MTK att kunna ingripa och åtgärda. Som medlemsförening med manliga landslagsgymnaster 
på alla nivåer och ambition att nå internationell klass känner man då enbart stor frustration.  
Hur har det gått på kvinnliga sidan, undrar kanske någon. Jo, där står man sedan lång tid 
tillbaka helt utan teknisk kommitté, efter det att den nya modellen infördes. 
Som medlemsförening vill vi att Rådslagets utslag för Manlig AG respekteras. M a o att 
MTK åter får ansvar för all manlig tävlingsverksamhet, från nybörjarstadiet till internationell 
klass, liksom för landslagen samt att adekvat stöd också kan påräknas från kansliresurserna.  
Den omfattande och tidskrävande tävlingsutredningen och det därpå följande Rådslaget var 
tänkt att gagna svensk tävlingsgymnastik. Åtminstone vad gäller manlig AG har det blivit 
precis tvärtom. Som medlemsförening satsar vi stora personella, materiella och ekonomiska 
resurser på att nå internationell klass inom manlig AG. Detta blir svårt att nå om Svenska 
Gymnastik-förbundets verksamhet för manlig AG inte fungerar optimalt. Så är tyvärr inte 
fallet f.n. 
Med anledning av ovanstående yrkar vi  
att  Förbundsmötet ställer sig bakom en omstrukturering av verksamheten inom 
 Manlig AG till en effektivare och framför allt fungerande modell i enlighet med 
 resultat från Rådslaget 1998 

Styrelsens yttrande 
Styrelsens strävan är att kontinuerligt se över organisationen och anpassa den till medlemmarnas, dvs. 
föreningarna, behov och önskemål. Med de snabba förändringar som sker i samhället idag anser styrelsen 
att det är viktigt att vid behov snabbt kunna göra de förändringar som efterfrågas av föreningarna. Ett 
beslut i enlighet med Halmstad Frigymnasters förslag innebär att styrelsen vad, gäller manlig AG, inte får 
möjlighet till detta utan är bundna av en organisationsmodell som diskuterades fram 1998. 
Mandatperioden för förbundets kommittéer löper ut den 31 december i år. Avsikten med detta är att den 
styrelse som tillsätts efter Förbundsmötet skall kunna göra de omdispositioner som anses vara 
nödvändiga att göra. Styrelsen avser att under hösten 2002 samla förbundets tävlingsföreningar till en 
diskussion om hur vi på bästa sätt skall organisera tävlingsverksamheten under de kommande två åren, 
2003-2004, men också för att föra en diskussion om inriktningen av tävlingsverksamheten, med ett 
förtydligande av förbundets och föreningarnas ansvar för utvecklingen. 

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet ställer sig bakom styrelsens yttrande och med detta ska anse motionen besvarad. 
 
Lars G. Wirdheim, Hallands GF lämnar bakgrund till motionen och argumenterar för motionen. 
Hans huvudargument är att styrelsen ska respektera resultat från rådslag med föreningarna, i 
annat fall behöver rådslag ej genomföras. 
Christer Holmgren svarar att styrelsens uppfattning är att vi lever i en föränderlig värld och det 
medför att styrelsen bör ha den friheten att den kan forma verksamheten såsom den anser att 
det passar föreningarna från en tid till en annan oavsett disciplin. 
Lars G. Wirdheim svarar att han anser att tävlingsgymnastiken inte är utsatt av förändringar i vår 
värld, utan det är långsiktighet som gäller. 
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Christer Holmgren svarar att styrelsen anser att den i sitt svar har tillmötesgått andemeningen i 
motionen och han tolkar det som att motionären och styrelsen är överens. 
Lars G. Wirdheim förlitar sig på styrelsens svar och han drar tillbaka motionen i och med det. 
Förbundsmötet har därmed ej någon motion att ta ställning till, men andemeningen i 
styrelsens svar antecknas till protokollet (se ovanstående yttrande). 

§ 24 Stockholm Top Gymnastics motion angående 
Återuppbyggande av gymnastikhall på Lillsved 

Vi hemställer till förbundsmötet att fatta beslut om att gymnastikhallen på Lillsved förses 
med grop samt utrustning för SvGF:s samtliga tävlingsdiscipliner. 1934 doneras Lillsved av 
Ernfrid Carlberg, elitgymnast och civilingenjör, till Svenska Gymnastikförbundet. Lillsved 
har utvecklats till en mycket bra folkhögskola med både fleråriga kurser (idrottsledare, 
hälsopedagoger, fritidsledare) och även kortare kurser. Lillsved anordnar också kurser i 
samarbete med hela idrottsrörelsen. Lillsved har en fullstor idrottshall, en trivsam 
gymnastiksal, en mindre fotbollsplan (där VM-laget 1958 laddade upp) tennisbanor, 
motionsspår, samarbetsbana, lokal för massage sant gym för styrke- och konditionsträning. I 
övrigt marknadsför Lillsved lokaler mm för konferensverksamhet och även vandrarhem för 
medlemmar i STF (Svenska Turistföreningen) till lägre kostnad, övriga mot tillägg (öppet 
mellan 1 juni och 31 augusti). 
Svenska Gymnastikförbundet har ett antal olika discipliner där olika typer av redskap och 
grophall krävs för genomförande av träning och träningsläger. Då Svenska 
Gymnastikförbundet är huvudman för Lillsved är det angeläget att anläggningen kan 
utnyttjas även av de egna medlemmarna i långt mycket större utsträckning för tränings- och 
läger verksamhet. En adekvat utrustad hall skulle också kunna tillföra betydande intäkter 
under perioder med låg beläggning (helger och skollov).  
Eftersom Lillsved inte kan erbjuda möjlighet till adekvata träningsmöjligheter för Svenska 
Gymnastikförbundets egna medlemmar hemställer vi till förbundsmötet att fatta beslut 
om att gymnastikhallen på Lillsved förses med grop samt utrustning för SvGF:s 
samtliga tävlingsdiscipliner. 

Styrelsens yttrande 
Stockholm Top Gymnastics föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om att vid uppbyggandet av en ny 
idrottshall på Lillsved efter branden, den nya hallen skall utrustas med grop och utrustning för samtliga 
tävlingsdiscipliner.  
Styrelsen för Lillsved har redan direkt efter branden haft denna fråga uppe till diskussion, men ser tyvärr 
ingen möjlighet att inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser tillmötesgå ett sådant önskemål. Det 
finns heller ingen möjlighet för Förbundsmötet att fatta några beslut som ålägger Lillsved några 
skyldigheter, eftersom Lillsveds ekonomiska förening u.p.a. är en egen juridisk person. 
Styrelsen har låtit inhämta en kostnadsuppfattning, vad en fullständig utrustning skulle kosta i inköp och 
om de disponibla ytorna skulle kunna rymma ett lager för dessa redskap. En fullständig utrustning enligt 
motionärens önskan är kostnadsuppskattad till ca 2 miljoner kronor och medför att befintliga 
lagerutrymmen för dessa redskap inte räcker till. Den bästa lösningen för att tillgodose behovet av 
lagringsutrymmen och grop torde vara att bygga ut en ny hall på sidan om den nu påbörjade nya 
idrottshallen. Kostnaden för att tillmötesgå de önskemål som framförs i motionen från Stockholm Top 
Gymnastics har bedömts till mellan 5-15 miljoner. 

Styrelsen föreslår  
att Stockholm Top Gymnastics motion härmed ska anses vara besvarad. 
 
Tommy Nilsson, Stockholm Top Gymnastics lämnar några korta kommentarer och argumenterar 
för motionen. 
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Inger Båvner klargör att det är stora investeringar som krävs för att kunna tillgodose motionärens 
yrkande och därför har inte styrelsen kunnat tillstyrka motionen. 
Kristina Nilsson, Stockholms GF argumenterar för motionen. 
Inger Båvner svara att vi får en mycket fin ny hall, men vi har ej möjlighet att bekosta de 
investeringar som krävs. 
Tommy Nilsson framför att Lillsved kommer att få mycket nya intäkter om intentionerna i 
motionen blir verklighet.  

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad. 

§ 25 Stockholm Top Gymnastics motion angående 
”outsourcing” av utbildningsavdelningen 

1934 doneras Lillsved av Ernfrid Carlberg, elitgymnast och civilingenjör, till Svenska 
Gymnastikförbundet. Lillsved har utvecklats till en mycket kompetent folkhögskola med 
både fleråriga kurser (idrottsledare, hälsopedagoger, fritidsledare) och även kortare kurser. 
Lillsved anordnar också kurser i samarbete med hela idrottsrörelsen. Det synes mycket 
oekonomiskt att Svenska Gymnastikförbundet i detta läge bekostar och driver en egen 
utbildningsavdelning när dessa resurser redan finns på Lillsved. Genom att överföra 
utbildningen till Lillsved fås flera goda bieffekter, bl.a. ekonomiska genom ökat utnyttjande 
av resurser och kompetens. Detta i kombination med att gymnastikhallen på Lillsved förses 
med grophall och adekvat utrustning skulle ge Svenska Gymnastikförbundets medlemmar 
oerhört mycket större delaktighet i Lillsved samt möjligheter till en bred 
utbildningsverksamhet. Därför hemställer vi till förbundsmötet att fatta beslut om att 
överföra Svenska Gymnastikförbundets utbildningsavdelning till Lillsved. 
Vi hemställer till förbundsmötet att fatta beslut om att SvGF:s utbildningsavdelning 
överförs till Lillsved. 

Styrelsens yttrande 
Stockholm Top Gymnastics hemställer i sin motion att förbundets utbildningsavdelning överförs till 
Lillsved.  
Förbundet har redan erfarenhet av det som motionären framför i sin motion. För drygt tio år sedan, i 
augusti 1990, ingick Gymnastikförbundet en överenskommelse med Lillsveds Gymnastik- och 
idrottsfolkhögskola om att överföra ansvaret för och genomförandet av den centrala ledarutbildningen till 
Lillsved. Överenskommelsen sades upp efter ett par år och under åren därefter har olika diskussioner förts 
mellan företrädare för Lillsved och förbundet om ett närmare samarbete.  
Styrelsen har redan inlett nya diskussioner med Lillsved i syfte att utreda på vilket sätt vi bättre skall kunna 
samverka främst inom utbildningsområdet. Platschefen på Lillsved och förbundets generalsekreterare har 
redan träffats några gånger och inlett diskussioner om ett fördjupat samarbete som kan komma att 
innebära att utbildningsverksamheten i framtiden kommer att överföras till Lillsved. Innan 
utbildningsavdelningen eventuellt flyttas till Lillsved vill dock styrelsen ha frågan utredd så att 
konsekvenserna med en sådan åtgärd har klarlagts. Beslut i frågan kommer att fattas av styrelsen under 
2002. 

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet därmed ska anse frågan besvarad.  
 
Tommy Nilsson, Stockholm Top Gymnastics redovisar att föreningen är nöjd med det svar som 
styrelsen har lämnat i sitt yttrande. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad. 



Förbundsmötesprotokoll 13-14 april 2002 

17 (48) 

§ 26 Stockholm Top Gymnastics motion angående 
Statistik och disciplinindelning 

Svenska Gymnastikförbundet redovisar sin disciplinindelning med utgångspunkt från de 
försäkringar och licenser som tecknas via Folksam. Vi anser att denna är missvisande så till 
vida att all verksamhet som bedrivs utan tecknande av tävlingslicens hamnar under motion, 
dvs. gymnaster som ej börjat tävla samt ledare, tränare inom enskilda discipliner räknas 
statistiskt som motionärer. Många föreningar bedriver idag sin verksamhet med utgångspunkt 
från någon eller flera disciplintillhörigheter. Som exempel kan nämnas STG som är en 
förening som bedriver Kvinnlig AG samt Trupp och bedriver grundträning inom 
barngrupper med inriktning på dessa discipliner. Samtliga gymnaster i barngrupper samt 
tränare och ledare hamnar inom disciplinen ’Motion’ vilket för oss är mycket missvisande. 
Det finns flera föreningar som står inför samma problem. (Som en parentes kan nämnas att 
våra redan licensierade gymnaster under hösten 2001 felaktigt klassades som RG - gymnaster 
av Folksam, vilket i dagsläget är tillrättalagt.) 
Som förening vill vi själva ange vilken disciplintillhörighet våra gymnaster har för att få en 
korrekt medlemsstatistik utan att behöva teckna licens för gymnaster som ännu ej börjat 
tävla samt för tränare/ledare och övriga aktiva. 
Vi hemställer till förbundsmötet att fatta beslut om att ny ordning införs för statistisk 
redovisning av disciplintillhörighet enligt nedan. 
Alla gymnaster, även barngrupper, samt ledare/aktiva redovisas med hänsyn tagen till 
vilken/vilka verksamhet/er som bedrivs i respektive förening och där föreningen själva inger 
statistik över sina medlemmars disciplintillhörighet. 
Disciplin: 
* KvAG * Trampolin * MAG * Hopprep * RG * Sports Aerobics * Trupp * Motion 
 

Styrelsens yttrande 
Styrelsen delar motionärens uppfattning att den statistik som finns att tillgå över Gymnastikförbundets 
medlemmar är bristfällig när det gäller möjligheten att kunna tyda ut inom vilka discipliner och 
verksamheter som våra aktiva gymnaster är verksamma. 

Nuläge – statistik inlämning 
I princip har vi i dag två sätt som vi tar in statistik på 
Genom Årsrapportsblanketten får vi in statistikuppgifter från samtliga c:a 1 500 medlemsföreningar. För 
närvarande redovisas c:a 260 000 medlemmar var av 228 000 är aktiva gymnaster. På blanketten fyller 
respektive förening i antalet avdelningar samt hur många kvinnliga och manliga gymnaster man har i fem 
olika åldersgrupper: under 7 år, 7-15 år, 16-25 år, 26-65 år samt över 65 år. Dessutom fyller föreningen även 
i hur många passiva medlemmar man har. På samma blankett fyller föreningen i (genom att kryssa för) 
vilka verksamheter som föreningen har på sitt program. Det finns sju verksamhetsområden att välja på 
inom breddverksamheten: Barn 0-6 år, Barn 7-12 år, Ungdom, Motion, Aerobics, Senior samt Övrigt.  
Inom tävlingsverksamheten finns: Trupp, Manlig AG, Kvinnlig AG, RG, Sports Aerobics, Hopprep, 
Trampolin samt Övrig tävlingsverksamhet. Genom statistiken på antalet lösta tävlingslicenser från Folksam 
kan vi utläsa fördelningen mellan de sju olika tävlingsdisciplinerna (+ antalet trampettlicenser). Det totala 
antalet licenser brukar ligga på nivån 18 000 licenser/år. 

Framtiden 
Styrelsen har under en längre tid sett sig om efter bättre sätt att få fram snabb och tillförlitlig statistik över 
föreningarnas medlemmar. Det är framför allt ett modernare och snabbare alternativ till Årsrapporten 
som styrelsen har eftersökt. Bristerna med nuvarande förfaringssätt är att det är en relativt lång fördröjning 
från det att blanketten fylls i till dess att statistiken kan läsas av (nästan 1 års fördröjning i praktiken). 
Dessutom kan man ej utläsa inom vilka verksamhetsområden/discipliner som gymnasterna är verksamma, 
precis det som motionären påpekar i sin motion. Styrelsen är av den uppfattningen att det ej går att utöka 
antalet uppgifter  
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som föreningarna ska fylla i på Årsrapporten. Redan nu får kansliet kontakta föreningar som fyllt i fel eller 
missuppfattat uppgifterna på blanketten. Om vi utökar antalet uppgifter kommer med säkerhet antalet fel 
ifyllda blanketter att öka. Därför har styrelsen sett sig om efter andra redovisningslösningar med hjälp av 
modern IT-teknik. Kontakter är tagna med flera IT-företag som erbjuder sådana lösningar. Vi har även 
tittat på hur andra större folkrörelser löser sin medlemsstatistik. Grundtanken från styrelsen har varit att 
finna ett system som bygger på ett för samtliga gymnastikföreningar anpassat medlemsregister. Styrelsen 
delar motionärens uppfattning att det är önskvärt att våra medlemmar redovisas med hänsyn tagen till den 
verksamhet/disciplin som de deltar i. Styrelsen vill dock gå ännu längre än till de åtta discipliner som 
motionären anger i sin skrivning. Allt som inte är en tävlingsdisciplin är inte bara ”motion” enligt styrelsens 
uppfattning. Med nuvarande definitioner har Gymnastikförbundet två likvärdiga ben att stå på: tävlings- 
och breddverksamheten. Inom tävling finns sju olika tävlingsdiscipliner. Inom bredd finns ett otal olika 
varianter var av de största är barn-, ungdoms-, motions-, seniorgymnastik samt aerobics. Redan i dag 
finns totalt 15 olika verksamheter/discipliner att välja på när man fyller i Årsrapporten. Styrelsen tror att 
antalet varianter av både bredd- och tävlingsverksamheter kommer att öka i framtiden. Den detaljerade 
och snabba informationen om hur olika discipliner utvecklas är av högsta värde när beslut ska fattas om 
t.ex. ledarutbildning, marknadsföring, information riktat till olika specifika målgrupper. Styrelsen anser att 
uppdraget att finna en bättre hantering av medlemsstatistiken redan ligger på styrelsen och att arbetet pågår 
för att uppnå det som motionären avser med sin motion. 

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet med detta yttrande ska anse motionen besvarad. 

Tommy Nilsson, Stockholm Top Gymnastics förklarar bakgrunden till motionen och 
argumenterar för motionen. 
Håkan Ottosson hänvisar till styrelsens svar i yttrandet och han anser därmed att styrelsen både 
har svarat och tillmötesgått motionären med sitt yttrande. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens förslag till att anse motionen vara besvarad. 

§ 27 Avslutning på dag 1 samt hälsning från Förbundsmötet 

Inger Båvner föreslår att Förbundsmötet skickar en hälsning till Elf Andersson, Västergötland 
och Rosie-Marie Mollberg, Örebro som bägge av olika anledningar ej kan närvara vid årets 
Förbundsmöte. 

Förbundsmötet beslutar i enlighet med Inger Båvners förslag. 

 
Tore Brännlund avslutar därefter första dagens förhandlingar. 

 

START PÅ DAG 2 

§ 28 Information från Riksidrottsstyrelsen om RF 100 år (år 2003) 

Förbundsmötets andra dag inleds med aktuell information från Riksidrottsstyrelsens 
representant Annemarie Sandqvist om jubileumsåret 2003 när Riksidrottsförbundet fyller 100 år. 
Annemarie är ordförande för projektgruppen RF 100 år. Jubileumsårets kommer att fokusera på 
följande tre huvudområden: Barn- och ungdomsidrott, Ideellt ledarskap och Idrottens 
samhällsnytta. Annemarie redovisar de åtgärder och aktiviteter som är planerade under 
jubileumsåret. 
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§ 29 Justering av röstlängden 

Thomas Widlund inleder dag två genom att kontrollera röstlängden. Ingen justering av röstlängden 
anmäls från något av ombuden.  

Förbundsmötet beslutar 
att  fastställa röstlängden till densamma som för gårdagens förhandlingar (se § 3 samt bilaga 1). ./. 

§ 30 Stockholm Top Gymnastics motion angående medlemsavgifter, samt 
Göteborgs Gymnastikförbunds motion angående  
Lillsvedskronan ska användas till förbundets tävlingsverksamhet, samt 
Proposition - Höjning av medlemsavgiften till Gymnastikförbundet 

Förbundsmötet beslutade i §4 ”Fastställande av dagordningen” att behandla de två motionerna som handlar 
om medlemsavgiften tillsammans med styrelsens proposition om höjning av medlemsavgiften. I protokollet 
nedan redovisas motionerna, styrelsens yttrande samt propositionen i ett sammanhang (§ 30.1-30.3). 
Därefter redovisas den debatt som föregick Förbundsmötesbesluten och paragrafen avslutas med de beslut som 
Förbundsmötet fastställde på dessa tre punkter i föredragningslistan. 

 § 30.1 Stockholm Top Gymnastics motion angående medlemsavgifter 

Det är kärva tider för idrotten i Sverige med sänkta bidrag och ökande kostnader för att 
bedriva verksamhet. Svenska Gymnastikförbundet har också under ett flertal år gått med 
förlust, till stor del p.g.a. en överdimensionerad tungrodd administrativ organisation. Det är 
väldigt lite som går tillbaka till de verksamma gymnasterna och föreningarna. 1991 höjde 
Svenska Gymnastikförbundet medlemsavgiften per aktiv medlem från 10 kr till 14 kr. Sedan 
dess har ingen höjning av medlemsavgiften skett. Räknat i dagens penningvärde ( februari 
2002), motsvarar 14 kr ca 17 kr. (Som en parentes kan nämnas att för 14 kr får man idag 1 
glass eller en mindre godispåse.) Landslagsverksamheten har under de senaste åren 
underminerats för att i 2002 års budget ej tilldelats några medel. De medlemmar som är 
”trogna” Svenska Gymnastikförbundet är tävlingsaktiva medlemmar. Det är på 
motionssidan det stora medlemstappet sker. För att gymnastiken i Sverige ska kunna leva 
vidare krävs en satsning på landslagsverksamhet som också förutsätts ligga i Svenska 
Gymnastikförbundets intresse. Mot bakgrund av detta bör de ökade intäkterna som en 
ökad medlemsavgift ger fördelas till landslagsverksamhet för att på så sätt stötta de aktiva 
’trogna’ medlemmarnas intressen. 
Vi hemställer till förbundsmötet att föreningarnas medlemsavgifter till SvGF höjs 
från nuvarande nivå till 20:-/medlem och därefter årligen indexuppräknas. 
Vi föreslår vidare att styrelsen fattar beslut om att intäktstillskottet skall allokeras 
till disciplinernas landslagsverksamhet. 

Styrelsens yttrande 
Stockholm Top Gymnastics framför i sin motion att man önskar att medlemsavgiften höjs från nuvarande 
14 kronor till 20 kronor och därefter indexregleras samt att intäktstillskottet allokeras till 
landslagsverksamheten. 
Styrelsen har ingående diskuterat frågan om nivån på en avgiftshöjning och bedömt att en höjning med sex 
kronor måste anses vara för hög. En för hög avgiftshöjning kan i värsta fall motverka syftet att tillföra 
förbundet en ökad intäkt. Styrelsen befarar att förslaget om en avgiftsökning till 20 kronor kan komma 
att medföra en negativ effekt genom att föreningar av ekonomiska skäl beslutar sig för att lämnar 
förbundet. Ett minskat antal föreningar medför dubbla negativa effekter för förbundet genom att RF-
anslaget, som är knutet till antalet föreningar minskar, samtidigt som den totala medlemsintäkten kan 
befaras att minska. Styrelsen har därför ansett att en höjning av medlemsavgiften med fyra kronor bättre 
svarar mot den nivå som föreningarna kan tänkas acceptera.  
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Styrelsen håller med om att det är en fördel om medlemsavgiften indexregleras så att värdet av 
medlemsavgiften utvecklas i samma takt som samhällsekonomin i övrigt. Ett lämpligt indexvärde är KPI 
(konsumentprisindex). Vid en jämförelse mellan 1990 och idag så har KPI höjts från ett index på c:a 208 till 
c:a 270 vilket innebär en höjning på c:a 30 %. Den höjning som styrelsen förordar motsvarar KPI:s 
höjning från 1990. Styrelsen hänvisar till sin egen proposition i samma fråga när det gäller motionens första 
del om en avgiftshöjning. Den proposition som förbundsstyrelsen framlägger har beräknats medföra en 
intäktsökning på ca 650 000 kr per år. 
Medlemsavgifterna utgör 3,1 miljoner, eller drygt 20 % av de totala intäkterna i förbundets budget. 
Endast en mindre del av dessa medel tillförs från tävlingssidan. Antalet licensierade tävlingsgymnaster 
uppgår till ca 17 000, eller lite drygt 7 % av antalet aktiva gymnaster i förbundet. Med de minskade 
medlemsintäkter som förbundet fått vidkännas under senare år är det väsentligt att budgetmedlen i första 
hand används så att satsningar görs på projekt och verksamheter som redan i ett kort perspektiv ger 
möjlighet till ökade intäkter till förbundet.  

Styrelsen föreslår  
att  Förbundsmötet beslutar i enlighet med styrelsens proposition vad avser ökningen av 
 medlemsavgiften, samt 
att  avslå motionen i den del som går ut på att intäktsökningen ska tillföras landslagsverksamheten. 

 § 30.2 Göteborgs Gymnastikförbunds motion angående   
  Lillsvedskronan ska användas till förbundets tävlingsverksamhet 

Beslutet om Lillsvedskronan togs i ett skede när Lillsveds Folkhögskola hade en låg 
beläggning och dålig ekonomi och behov av ett ekonomiskt tillskott. Nu säger apporterna 
från Folkhögskolan att beläggningen är bra och genererar ett överskott, vilket är glädjande. 
Förbundets medlemmar har efter många år förmodligen vant sig vid att en viss del av 
avgiften går till Lillsved. När nu inte skolan behöver detta tillskott kan medlemmarna säkert 
tänka sig att prioritera andra områden. 
Vår motion är därför: att ”Lillsvedskronan” bibehålls, men istället används till 
förbundets tävlings- verksamhet, t.ex. deltagande i internationella tävlingar, 
landskamper etc., som det idag saknas pengar till. 

Styrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen vill inledningsvis ge en bakgrund till Lillsvedskronans införande.  
Det fanns i början och mitten av 1960-talet en stor efterfrågan på utbildningar i förbundet. 
Folkhögskolekurserna var övertecknade och till de centrala sommarkurserna på Lillsved fick distrikten 
prioritera de sökande innan anmälan sändes in. Beläggningen på Lillsved hade under de 30-åren som 
folkhögskolan varit igång varit synnerligen hög. Detta hade lett till att skolans underhåll var eftersatt och 
Lillsved behövde rustas upp. Tyvärr saknades dock kapital till detta. Distriktsförbunden framförde till 
styrelsen att man önskade att en särskild konferens anordnades för att diskutera hur man skulle lösa den 
uppkomna situationen på Lillsved. Konferensen avhölls i januari 1966 och efter två dagars intensiva 
diskussioner uppmanade distrikten enhälligt styrelsen att på årsmötet i november samma år framlägga 
förslag om att en särskild avgift per gymnast och termin skulle tas ut för att möjliggöra en sådan 
upprustning av Lillsved. Årsmötet 1966 beslöt att införa Lillsvedskronan, eller Lillsved- och 
distriktskronan som den kom att heta och som delades mellan Lillsved och distriktsförbunden. När ett 
nytt avgiftssystem diskuterades i mitten av 1980-talet föll det sig naturligt att baka in Lillsvedskronan i det 
nya avgiftssystemet så att en krona även fortsättningsvis gick till Lillsved och fyra kronor gick till distrikten. 
Den s.k. Lillsvedskronan har sedan dess varit en del av medlemsavgiften till förbundet. 
Lillsvedskronan har haft oerhört stor betydelse för utbyggnaden av Lillsved. Det dåvarande statsrådet, 
Svante Lundkvist, blev imponerad över gymnastikrörelsens uppställning för sin Folkhögskola när 
förbundets representanter i en särskild uppvaktning kunde påvisa den årliga insamlingen av medel till 
Lillsved. Denna uppslutning kring Lillsved var en direkt bidragande orsak till att statsrådet lyckades utverka 
att Lillsved erhöll särskilda bidrag till att bygga en ny idrottshall och elevbyn. Sedan dess har även på senare 
tid särskilda bidrag utgått till Lillsved från staten för byggandet av det nya elevhemmet Parken och den nya 
köket med matsal. 
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Svenska Gymnastikförbundets är huvudman för Lillsved. Med det menas att det är Svenska 
Gymnastikförbundet som är ensam ägare av Lillsved och därmed också ägare av de tio andelar som 
representerar den ekonomiska föreningens kapital. Det är riktigt som motionären framför att Lillsveds 
ekonomi väsentligt har förbättrats under senare år. Detta innebär dock inte att Lillsved idag kan anses vara 
utan ekonomiska problem som återstår att lösa. Styrelsen anser inte att den förbättrade ekonomin på 
Lillsved fråntar förbundet dess ekonomiska ansvar för sin folkhögskola utan anser att förbundet även i 
fortsättningen skall stödja Lillsved med en del av medlemsavgiften. 
Visserligen är den ekonomiska situationen i förbundet den att tävlingssidan i budgeten för år 2002 har fått 
vidkännas en kraftig reducering. När en anpassning nu måste göras till minskande intäkter kommer detta 
att på olika sätt påverka hela förbundets verksamhet. Det svåra i denna nya situation är att förbundet 
behöver ”både gasa och bromsa”. Detta innebär att den verksamhet som redan på kort sikt kan medföra 
att intäkterna ökar måste få större utrymme i budgeten. Att som motionären föreslår, omvandla 
Lillsvedskronan till en ”landslagskrona”, är något som styrelsen inte ställer sig bakom. Lillsved behöver 
även i framtiden de pengar som gymnastikrörelsen, som en del av årsavgiften, tillför Lillsved för 
utbildning av våra ledare. 

Styrelsen föreslår  
att förbundsmötet med utgångspunkt i de ovan redovisade skälen beslutar att avslå motionen. 

 § 30.3 Proposition - Höjning av medlemsavgiften till Gymnastikförbundet 

Bakgrund 
Vid Förbundsmötet i Norrtälje 1985 infördes på styrelsens förslag ett nytt avgiftssystem, baserat på antalet 
aktiva gymnaster i föreningarna. Den avgift som infördes var 10 kronor per aktiv gymnast, varav 1 krona 
skulle gå till Lillsved, fyra kronor skulle återbetalas till distrikten i förhållande till inbetalda avgifter från 
distriktets föreningar och fem kronor gick till Svenska Gymnastikförbundet. I beslutet från 1983 ingick 
inte en indexreglering av årsavgiften.  
Förbundsstyrelsen ansåg med utgångspunkt i förbundets ekonomiska situation i slutet av 80-talet, att en 
höjning av avgiften var på sin plats att göra. Vid det ordinarie Förbundsmötet 1989 beslöts att ett extra 
Förbundsmöte skulle inkallas för att ta ställning till en avgiftshöjning. Det extra Förbundsmötet beslöt 
1990 att höja avgiften från 10 till 14 kronor, samtidigt som minimiavgiften höjdes från 300 till 400 kronor 
för de föreningar som har färre än 30 gymnaster och för skolidrotts- och kårortsföreningar. Förslaget om 
en indexering av medlemsavgiften vann inte Förbundsmötets gillande den gången. 
Det har nu gått drygt tio år sedan den senaste avgiftshöjningen. Styrelsen har under åren diskuterat en 
höjning av avgiften till förbundet. Mot bakgrund av de extra pålagor som föreningarna tvingats att betala i 
form av avgifterna till STIM och SAMI och den allmänna ekonomiska situationen i samhället, har 
styrelsen dock valt att inte tidigare framlägga ett sådant förslag. Den medlemsminskning som kunnat 
noteras sedan 1995/96 har på ett påtagligt sätt påverkat förbundets ekonomiska situation med 
miljonbelopp. Endast under den gångna mandatperioden har förbundet förlorat c:a 500 000 kronor i 
medlemsintäkter. Mot den bakgrunden anser styrelsen en höjning av medlemsavgiften som nödvändig 
och önskar att avgiften för framtiden indexregleras. 
Ett lämpligt indexvärde är KPI (konsumentprisindex). Vid en jämförelse mellan 1990 och idag så har KPI 
höjts från ett index på c:a 208 till c:a 270 vilket innebär en höjning på c:a 30%. Den höjning som styrelsen 
förordar motsvarar KPI:s höjning från 1990. Den proposition som förbundsstyrelsen här framlägger har 
beräknats medföra en intäktsökning på ca 650 000 kronor per år. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  höja föreningarnas årsavgift till förbundet med fyra kronor till 18 kronor per aktiv gymnast från 

och med 2003, 
att årsavgiften från och med detta år indexregleras enligt gällande konsumentprisindex, med januari 

månad som basmånad för beräkning av avgiften för att därigenom värdesäkra föreningarnas 
inbetalningar till förbundet, samt 

att minimiavgiften höjs från nuvarande 400 kronor till 500 kronor (för de föreningar som har färre 
än c:a 30 gymnaster) samt för skolidrotts- och kårortsföreningar. 
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Inger Båvner inleder diskussionen med att yrka bifall för dels styrelsens proposition dels på 
styrelsens förslag till beslut på de bägge motionerna. 

Eivor Skyttle-Jensen, Upplands GF påpekar att distrikten bör få del av ökningen av årsavgiften. 
Anders Fritzsche, Göteborgs GF argumenterar för Göteborgs motion angående avskaffandet av 
Lillsvedskronan och han gör dessutom ett tillägg i yrkandet så att hela yrkandet lyder: 
att  ”Lillsvedskronan” bibehålls, men istället används till förbundets tävlingsverksamhet, t.ex. deltagande i 

internationella tävlingar, landskamper etc., som det idag saknas pengar till, eller till den eller de 
verksamheter som vid varje tillfälle anses bäst behöver stärkas ekonomiskt. 

 
Maud Pettersson, Södermanlands GF anser inledningsvis att stödet till Lillsved genom 
Lillsvedskronan bör vara kvar. Därefter yrkar hon på  
att två kronor av den föreslagna höjningen återgår till distrikten. 

Bakgrund till yrkandet från Södermanlands GF: 
Enligt förslaget ska medlemsavgiften höjas till 18 kronor. När medlemsavgiften infördes 1985 
beslutades att 4 kronor (40 %) av inbetalda 10 kronor skulle återgå till distrikten. 1990 höjdes 
avgiften till 14 kronor, men fortfarande återgick endast 4 kronor till distrikten. 
Både föreningar och förbund har ansträngd ekonomi varför vi yrkar på att 2 kronor återgår till 
distrikten. 

 
Kjell Öhrberg, Norrbottens GF bifaller Södermanlands förslag till yrkande på att distrikten ska 
få del av höjningen. 
Bertil Sjöstrand (hedersledamot) lämnar en utförlig information om Lillsvedskronans tillkomst 
och betydelse. 
Bernt Arvidsson, Hallands GF yrkar  
att medlemsavgiften ska höjas till 20 kronor varav 2 kronor ska tillfalla distrikten, samt 
att medlemsavgiften ej ska vara indexreglerad. 
 
Anders Fritzsche lämnar ytterligare bakgrund och argumenterar för att Lillsvedskronan ska tas 
bort och han yrkar bifall för Göteborgs motion. 
Tommy Nilsson, Stockholm Top Gymnastics yrkar bifall till föreningens motion på att 
medlemsavgiften ska höjas till 20 kronor och att hela höjningen ska tillfalla förbundets 
landslagsverksamhet. 
Inger Båvner redovisar att våra 22 distrikt har mycket olika ekonomisk situation och hon har en 
stor respekt för de yrkanden som kommit på att distrikten ska få del av den föreslagna höjningen 
av medlemsavgiften. Hon tycker dessutom att det är glädjande att tävlingssidan har redovisat att 
de ser Lillsved som en stor resurs och tillgång för verksamheten. Och hon yrkar bestämt avstånd 
från Göteborgs motion om avskaffandet av Lillsvedskronan. Hon önskar dessutom få en 
redogörelse över hur ”krångligt” införandet av en indexreglering är. Inger Båvner föreslår  
att  förbundsmötet ajourneras några minuter för interna överläggningar innan beslut tas. 
 
Thomas Widlund förtydligar styrelsens förslag och redovisar hur mycket pengar höjningen 
förväntas inbringa. 

Förbundsmötet beslutar 
att i enlighet med Inger Båvners förslag ajournera mötet i 10 minuter för interna 
 överläggningar. 
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Lars Andersson redovisar att styrelsen yrkar bifall till styrelsens proposition samt 
Södermanlands tilläggsyrkande på att 2 kronor ska gå tillbaks till distrikten med följande tillägg: 
att  av höjningen med fyra kronor ska två kronor tillfalla distrikten att nyttjas till verksamhetsbidrag enligt 

Gymnastiken Vill,  
att fördelningen av dessa medel till distrikten ska följa de kriterier som förbundsmötet har att ta ställning 

till i propositionen ”Kriterier för fördelning av anslaget till GDF (del av statsanslaget)” (se §35), 
samt 

att medlemsavgiften och därmed även distriktens del av medlemsavgiften ska vara indexreglerad. 

Därefter yrkar Lars Andersson återigen på styrelsens vägnar avslag på Göteborgs motion. 
Inger Båvner förstärker styrelsens argumentation och förslag till beslut.  
Bernt Arvidsson argumenterar för yrkandet på ökning av medlemsavgiften till 20 kronor. 
Anders Fritzsche tar tillbaka Göteborgs motion angående avskaffandet av Lillsvedskronan. 
Hans Lundborg, Upplands GF önskar ett förtydligande på att även distriktsanslaget ska 
indexregleras enligt styrelsens förslag. 
Malin Eggertz Forsmark svarar att det är styrelsens avsikt i förslaget att även distriktens del av 
årsavgiften ska indexregleras. 

Förbundsmötet beslutar 
att  höja föreningarnas årsavgift till förbundet med fyra kronor till 18 kronor per aktiv 

gymnast från och med 2003, 
att  av höjningen med fyra kronor ska två kronor tillfalla distrikten att nyttjas till 

verksamhetsbidrag enligt Gymnastiken Vill,  
att fördelningen av dessa medel till distrikten ska följa de kriterier som förbundsmötet har 

att ta ställning till i propositionen ”Kriterier för fördelning av anslaget till GDF” (se §35),  
att minimiavgiften höjs från nuvarande 400 kronor till 500 kronor (för de föreningar som 

har färre än c:a 30 gymnaster) samt för skolidrotts- och kårortsföreningar, 
att årsavgiften från och med detta år indexregleras enligt gällande konsumentprisindex, med 

oktober månad som basmånad för beräkning av avgiften för att därigenom värdesäkra 
föreningarnas inbetalningar till förbundet (indexregleringen gäller även för distriktens del 
av årsavgiften),  

att ej förändra kriterierna för Lillsvedskronan (vilket innebär en krona av årsavgiften 
tillfaller Lillsved – denna krona är ej föremål för indexuppräkning), samt 

att avslå Stockolm Top Gymnastics motion om att höjningen av årsavgiften ska allokeras till 
(tilldelas) disciplinernas landslagsverksamhet. 

PROPOSITIONER 

§ 31 Proposition – stadgeändring 
Nya demokratiska former – röstlängden på Förbundsmötet. 

Bakgrund 
I stadgarna finns de demokratiska formerna inom Svenska GF reglerade. På motsvarande sätt finns även 
de demokratiska formerna reglerade i respektive distrikts och föreningars stadgar. Inom Svenska 
Gymnastikförbundet har vi, av främst praktiska skäl, haft representativ demokrati som demokratisk 
ordning inför Förbundsmötet. 
Hos distrikten och föreningarna är det däremot principen direktdemokrati som gäller, dvs. enligt 
principen en medlem – en röst.  
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Inom ramen för Förbundsförnyelsen har många röster höjts för att vi ska försöka finna metoder för att 
förkorta och förenkla våra beslutsvägar inom Gymnastikförbundet. I grunden är det våra 
demokratiska former som vi diskuterar.  
Idag har vi en väl fungerande representativ demokrati i den meningen att ombud utses till Förbundsmötet 
och att det är sällsynt att något distrikt ej är representerat med fullt antal ombud på Förbundsmötet. Det 
som dock har ifrågasatts är att ombuden allt för ofta utses ”slentrianmässigt” på distriktens årsmöten, utan 
att någon diskussion förs om vilket ombud som är bäst lämpad att vara representant för distriktets 
föreningar. Det har medfört att det finns en allmän uppfattning om att det är GDF-styrelsen som innehar 
rösträtten på Förbundsmötet, när det i stället enligt stadgarna ska vara föreningsrepresentanter som utses 
på distriktets årsmöte.  
Enligt styrelsens uppfattning är en modell med direktdemokrati i kombination med en välfungerande 
representativ demokrati den bästa garantin för att samtliga medlemsintressen tillvaratas. Men om den 
representativa demokratin ej fungerar som det är tänkt så måste vi försöka att finna andra fungerande 
former för vår demokratiska uppbyggnad.  
Styrelsen önskar finna former för de föreningar som vill utöva sin egen rösträtt ska kunna ges tillfälle att 
göra det, genom att införa en variant av direktdemokrati tillsammans med nuvarande representativa 
demokrati.  
Styrelsens proposition bygger på en förändrad röstlängd enligt grundprincipen 1 förening – 1 röst. 
Nuvarande princip bygger på att distrikten ska utse ett ombud per 3 000 gymnaster inom distriktet.  
I en jämförelse mellan dessa två olika principer på att fastställa röstlängden sker ingen märkbar geografisk 
förändring i styrketal mellan de olika distrikten. Eftersom våra medlemsföreningar har olika omfattande 
verksamhet finns det skäl till att ge större föreningar fler röster i förhållande till det antal gymnaster som är 
medlemmar i föreningen.  
Styrelsen föreslår att varje förening som har fler än 500 gymnaster ska få ytterligare en röst per 500 
gymnaster. Detta berör c:a 130-140 föreningar i hela landet. 
De föreningar som av olika skäl ej kommer att nyttja sin egen rösträtt på Förbundsmötet ska kunna 
överlåta rösträtten till ombud. Det ombudet kan med fördel utses på respektive distrikts årsmöte. I likhet 
med dagens principer så bör det finns begränsningar på hur många röster ett ombud får använda, styrelsen 
föreslår högst 25 röster/ombud.  
Enligt stadgarna ska ombud vara myndig och tillhöra förening ansluten till Svenska Gymnastikförbundet. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att röstlängden till Svenska Gymnastikförbunds Förbundsmöte förändras så att den upprättas enligt 

principen 1 förening – 1 röst, 
att förening som har fler än 500 gymnaster ska få ytterligare en röst per 500 gymnaster, 
att förening kan överlämna sin röst/röster till ombud, 
att  ombud högst får representera med högst 25 röster på Förbundsmötet, 
att om förening som ej avser att utnyttja sin egen rösträtt vid Förbundsmötet eller aktivt överlåtit 

rösträtten till annat ombud, övergår rösträtten med automatik till det ombud som utses vid det 
egna distriktets årsmöte, samt 

att den nya röstlängden ska börja gälla från och med Förbundsmötet 2004. 
 
Lars Andersson inleder med att ge bakgrunden till de tre propositioner som är det konkreta 
resultatet på uppdraget som gavs till styrelsen vid föregående Förbundsmöte – projektet 
Förbundsförnyelse. Lars beskriver uppdraget och hur hela förankringsprocessen gått till med 
representanter från distrikt och föreningar. Han anser att processen har kännetecknas av hög 
delaktighet och demokratiska principer. Han betonar att det är hela gymnastikrörelsens 
gemensamma förnyelse det handlar om. I den första propositionen beskrivs en förädlad 
demokratimodell som bygger på grundprincipen en förening – en röst. Lars yrkar på bifall till 
styrelsens proposition. 
Eivor Skyttle-Jensen, Upplands GF kommenterar propositionen med att den är tydlig och klar 
samt att hon känner igen förslaget från den process som förevarit Förbundsmötet. Hon har 
frågor av praktisk och teknisk karaktär när det gäller upprättandet av röstlängden till  
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Förbundsmötet och hur rösträtten ska utövas där. Hon önskar ett förtydligande av styrelsen. 
Hans Lundborg, Upplands GF yrkar på att texten ”eller aktivt överlåtit rösträtten till annat ombud” tas 
bort i den nästsista att-satsen. Han anser att distriktsombuden bör ha förtroendet att utöva 
rösträtten för föreningarna som ej avser att nyttja den på egen hand och att dessa föreningar ej 
ska kunna överlämna rösträtten till något annat ombud. 
Asta Skaremark, Örebro läns GF deklarerar att hon tycker att propositionen är bra, men hon 
frågar hur det ska gå till i praktiken? 
Ann-Britt Andersson, Västerbottens GF frågar om innebörden i andra att-satsen: Gäller det alla 
föreningar? Dvs. får även kårortsföreningar och skolidrottsföreningar fler röster om de är fler än 
500 gymnaster (trots att de endast betalar lägsta årsavgiften)? 
Lars Andersson svarar att styrelsens förslag är att samma princip ska gälla för samtliga 
medlemsföreningar, således även för kårortsföreningar och skolidrottsföreningar. 
Bernt Arvidsson, Hallands GF gör sin tolkning på hur överlämnandet av rösträtten till annat 
ombud kommer att gå till. Han yrkar bifall till propositionen. 
Lars Andersson svarar på farhågorna om att propositionen ej går att lösa tekniskt och praktiskt, 
med att det viktiga är principen på hur vi utövar vår demokrati, de tekniska frågorna går att lösa! 
Carl-Åke Myrsell svarar att det finns tekniska lösningar på hur rösträtten utövas och hur 
röstlängden upprättas. Exempel finns från andra större folkrörelser. 
Eivor Skyttle-Jensen är nöjd med innehållet i propositionen, men efterlyser en tydligare skrivning 
som ej går att tolka på mer än ett sätt.  
Inger Båvner låt oss inte fastna i de tekniska frågorna innan vi har bestämt oss för grundprincipen 
en förening – en röst. Om Förbundsmötet tycker att det är en bra princip, i syfte att ge en ökad 
delaktighet och engagemang hos medlemsföreningarna, så kommer vi att finna lösningar på de 
tekniska och praktiska problemställningarna som diskuterats kring rösträtten och röstlängden. 
Hans Lundborg tar tillbaks sitt tidigare yrkande. 
 
Eftersom propositionen gäller stadgeändring krävs 2/3-majoritet för att beslutet ska bli giltigt.  

Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att röstlängden till Svenska Gymnastikförbunds Förbundsmöte förändras så att den upprättas 

enligt principen 1 förening – 1 röst, 
att förening som har fler än 500 gymnaster ska få ytterligare en röst per 500 gymnaster, 
att förening kan överlämna sin röst/röster till ombud, 
att  ombud högst får representera med högst 25 röster på Förbundsmötet, 
att om förening som ej avser att utnyttja sin egen rösträtt vid Förbundsmötet eller aktivt 

överlåtit rösträtten till annat ombud, övergår rösträtten med automatik till det ombud som 
utses vid det egna distriktets årsmöte, samt 

att den nya röstlängden ska börja gälla från och med Förbundsmötet 2004. 
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§ 32 Proposition - Regionala kanslier med anställd personal 

Bakgrund 
Den nuvarande organisationen, med i princip länsvist organiserade distrikt, ger stora individuella skillnader 
i servicenivån till föreningarna. I dag finns ingen enhetlig standard för den hjälp, stöd och service som 
distrikten kan erbjuda sina föreningar. Flertalet av distrikten har ett distriktskansli med anställd tjänsteman, 
men det finns även distrikt som inte har resurser att bemanna ett kansli med någon anställd. Alternativet till 
anställda tjänstemän är att de förtroendevalda inom distrikten tillgodoser föreningarnas efterfrågade behov 
av service. Många distrikt har problem med nyrekryteringen av förtroendevalda och av de nuvarande 
förtroendevalda inom distrikten uttrycker flera ett starkt behov av anställda tjänstemän som kan avlasta 
arbetsuppgifter för dem. Mot bakgrund av att alla föreningar betalar lika mycket i medlemsavgift till 
förbundet anser styrelsen att det är ett berättigat krav och en nödvändig åtgärd att samtliga föreningar ska 
ha samma tillgång till service från bemannade distrikts/regionkontor, så nära den egna föreningens hemort 
som möjligt.  
Styrelsen anser att frågan om vem som ska vara arbetsgivare och arbetsledare för de tjänstemän som är 
placerade på distrikts/regionkontor ska utgå från det behov och den önskan som respektive distrikt har. 
Styrelsens uppfattning är att vi bör eftersträva större samordning och effektivisering av den samlade resurs 
som de anställda tjänstemännen inom gymnastikrörelsen utgör. Styrelsens vision är att vi tillsammans skall 
forma en gemensam stödjandeorganisation. Den fråga som styrelsen ställer är om Förbundsmötet delar 
styrelsens uppfattning, att alla föreningar har rätt till likartad service, oavsett var i landet man verkar? Om 
svaret är ja på den frågan är nästa fråga hur detta skall kunna uppnås inom tillgängliga resurser. Styrelsen har 
i sin diskussion fört fram tankar om hur idag tillgängliga resurser skall kunna utnyttjas mer optimalt. 
Styrelsen ser två möjliga inriktningar – bygga på det vi har, eller bygga något nytt. Styrelsen ser närmast 
följande förslag som möjliga att utgå från 

Bygg på det vi har 
a. Satsa på regional samverkan mellan ett eller flera GDF, hyr gemensamma lokaler och anställ 

gemensam personal. 
b. Samverka med GDF:ets föreningar, hyr lokal och anställ gemensam personal. 
c. Genomför delar, eller båda alternativen a och b. 

Bygga något nytt 
a. Slå ihop ett antal distrikt och bilda nya juridiska personer, hyr lokaler och anställd personal. 
b.  Samverka med föreningarna i det sammanslagna nya distriktet, hyr lokaler och anställ personal 

gemensamt. 
c. Bilda ett gemensamt ”kompetensnätverk” tillsammans med SvGF där befintlig kompetens i 

organisationen tas till vara, kompletteras och utvecklas. Detta kan komma att innebära, om man 
tycker att det är den bästa lösningen, att SvGF på vissa villkor efter överenskommelse, övertar 
arbetsgivaransvaret för den/de anställde/anställda medan arbetsledaransvaret ligger kvar regionalt. 

d. Genomför något, båda eller alla av alternativen, a till c. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att som sin mening uttala att alla gymnastikföreningar ska erbjudas likartad service, oavsett var i landet 

man verkar, 
att  detta uttalande ska vara vägledande för utvecklingen av den regionala organisationen i förbundet, 
att  distrikten tar på sig uppdraget att tillsammans med föreningarna i distriktet diskutera en eventuellt 

ny organisation, 
att  det centrala kansliet ska medverka vid utformningen av stödresursen så att den samlade 

kompetensen utnyttjas på bästa sätt, 
att  som utgångspunkt för en eventuell förändring utgå från ovan lämnat förslag, samt 
att  vid GDF-konferensen år 2003 redovisa vidtagna åtgärder. 
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Lars Andersson förtydligar propositionen med att fastslå styrelsens principiella inställning att 
samtliga medlemsföreningar ska vara berättigad till en likartad administrativ service, oavsett var 
i landet man verkar. Även denna fråga har varit föremål för omfattande diskussioner i 
Förbundsförnyelseprocessen. Lars anser för sin del att styrelsens proposition väl beskriver de 
synpunkter som uppkommit under processen.  
Han yrkar bifall till propositionen. 

Förbundsmötet beslutar  
att  bifalla styrelsens proposition: 
att som sin mening uttala att alla gymnastikföreningar ska erbjudas likartad service, oavsett 

var i landet man verkar, 
att  detta uttalande ska vara vägledande för utvecklingen av den regionala organisationen i 

förbundet, 
att  distrikten tar på sig uppdraget att tillsammans med föreningarna i distriktet diskutera en 

eventuellt ny organisation, 
att  det centrala kansliet ska medverka vid utformningen av stödresursen så att den samlade 

kompetensen utnyttjas på bästa sätt, 
att  som utgångspunkt för en eventuell förändring utgå från ovan lämnat förslag, samt 
att  vid GDF-konferensen år 2003 redovisa vidtagna åtgärder. 

§ 33 Proposition - stadgeändring - Distriktsorganisationen 

Vår nuvarande distriktsorganisation formades och bildades i början av 1900-talet med de förutsättningar 
som rådde då. Under det senaste seklet har utvecklingen i vårt samhälle gått mycket fort – framför allt när 
det gäller vårt sätt att kommunicera och informera. Styrelsen önskar förnya organisationen så att den 
harmoniserar med vårt moderna samhälle i övrigt. Vid de senaste årens träffar med distrikten och 
storföreningarna angående Förbundsförnyelsen har det framkommit en tydlig bild av att distriktens 
organisation och geografiska indelning kan och bör se ut på skiljda sätt i vårt avlånga land. Distriktens 
förutsättningar är som bekant olika på olika håll i landet. Styrelsens ambition är att distriktsorganisationen 
ska vara flexibel och anpassad till de förhållanden som föreningarna inom respektive distrikt har. Styrelsen 
eftersträvar en framtida regional organisation där föreningarna ska kunna forma den organisation som 
passar föreningarna bäst. Utgångspunkten ska vara att utveckla en organisation som på bästa sätt stödjer 
det behov av hjälp, stöd och service som föreningarna har. Alternativa organisationsformer kan vara 
nätverk, arbetsgrupper, kommittéer, projektgrupper. Distriktsindelningen är stadgereglerade i Svenska 
Gymnastikförbundets stadgar på flera ställen, bland annat i 6 kapitlet 1 §. 
Förändringar av distriktsorganisationen ska anmälas och godkännas av Förbundsmötet. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  förändra i stadgarna 6 kapitlet §1 (ska bytts ut mot kan) enligt nedanstående förslag, 

1 § Distrikten 
Inom RF-organisationen kan finnas GDF som är organ för SvGF:s regionala verksamhet. 

(Tidigare skrivning:  
Inom varje RF-distrikt ska finnas GDF som är organ för SvGF:s regionala verksamhet.) 
Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
GDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse. 

att  som sin mening uttala att alla gymnastikföreningar ska erbjudas en flexibel och anpassad 
organisation inom Gymnastikförbundet, 

att  detta uttalande ska vara vägledande för utvecklingen av den regionala och centrala organisationen 
inom förbundet, 

att  distrikten tar på sig uppdraget att tillsammans med föreningarna i distriktet diskutera en eventuellt 
ny organisation,  

att  vid GDF-konferensen hösten 2003 redovisa vidtagna åtgärder, samt 
att en allmän stadgeöversyn görs med anledning av ovanstående förslag. 
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Lars Andersson redovisar styrelsens uppfattning att Gymnastikförbundet behöver finna nya 
former för en flexibel och medlemsinriktad organisation på verksamheten. Därför bygger 
styrelsens proposition på ett förslag till förändring från dagens ”tvingande organisation” till en 
ökad möjlighet för medlemsföreningarna att forma den organisation som bäst passar de 
förutsättningarna som finns i den regionen som de verkar. Under den förankringsprocess som 
Förbundsförnyelsen genomgått har det med all önskvärd tydlighet framkommit att 
förutsättningarna att bedriva verksamheten är olika i olika delar av vårt avlånga land.  
Lars yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Torsten Sjöberg, Blekinge GF yrkar på att ordet ska utbytes mot ordet finns i § 1-6 kapitlet. 
Lars Andersson frågar Torsten Sjöberg om han med sitt yrkande avser att innebörden av 
andemeningen i propositionen förändras. 
Torsten Sjöberg svarar att han med sitt yrkande ser en viktig nyansskillnad. Står det enbart finns så 
är hans tolkning att distriktsförbunden ska vara kvar, står det kan finnas så är hans tolkning att 
det enbart i undantagsfall kommer att finns distriktsförbund i framtiden. 
Leif Larsson, Stockholms GF anser att ordet kan öppnar upp för mycket större möjlighet. Enligt 
honom är orden ska och finns mer begränsande och tvingande i detta sammanhang. Han yrkar 
på bifall till styrelsens förslag.  
Tore Brännlund påpekar att förändringen i styrelsens förslag även gäller inledningen på meningen i 
paragrafen.  
Tidigare skrivning var:  ”Inom varje RF-distrikt ska finnas GDF….” 
Styrelsens förslag är:  ”Inom RF-organisationen kan finnas GDF….” 
Sammantaget innebär denna omskrivning att möjligheterna öppnas för en anpassad och flexibel 
organisation än vad som är fallet idag. 
Lars Andersson yrkar än en gång bifall till styrelsens förslag. 
 
Eftersom propositionen gäller stadgeändring krävs 2/3-majoritet för att beslutet ska bli giltigt.  

Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att  förändra i stadgarna 6 kapitlet §1 (ska bytts ut mot kan) enligt nedanstående förslag, 

1 § Distrikten 
Inom RF-organisationen kan finnas GDF som är organ för SvGF:s regionala verksamhet. 
Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
GDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse. 

att  som sin mening uttala att alla gymnastikföreningar ska erbjudas en flexibel och anpassad 
organisation inom Gymnastikförbundet, 

att  detta uttalande ska vara vägledande för utvecklingen av den regionala och centrala 
 organisationen inom förbundet, 
att  distrikten tar på sig uppdraget att tillsammans med föreningarna i distriktet diskutera en 

eventuellt ny organisation,  
att  vid GDF-konferensen hösten 2003 redovisa vidtagna åtgärder, samt 
att en allmän stadgeöversyn görs med anledning av ovanstående förslag. 
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§ 34 Proposition - Profileringen av Gymnastikförbundet – Gymmix-
begreppet. 

Bakgrund 
Föregående förbundsmöte gav förbundsstyrelsen uppdraget att arbeta för kraftfulla åtgärder för att 
framhålla Gymmix som marknadsföringsbegrepp för breddmotion, med det tydliga syftet att ge ett starkt 
stöd till föreningarnas breddaktiviteter.  
Gymnastikförbundets distrikt och föreningar arbetar med mycket olikartade förutsättningar när det gäller 
lokala marknadsförutsättningar och resurser för marknadsföring. Olika namn, programutbud och 
konkurrenssituation påverkar våra möjligheter att nå fram till breddmotionärerna. Ofta arbetar vi med 
många olika varumärken och avsändare samtidigt. Detta försvagar våra möjligheter att nå fram.  
 
Att skapa ett starkt varumärke kräver  
• ett samlat agerande från hela rörelsen 
• tillräckliga resurser för att tränga igenom i dagens informationsintensiva samhälle 
• ett unikt namn som inte förväxlas med andra. 
Förbundet har ett tydligt behov av en stark gemensam profil. Förutsättningarna för att åstadkomma detta 
genom ytterligare centralt marknadsstöd till Gymmix-namnet saknas.  
Att samtidigt och med begränsade resurser arbeta för att etablera två parallella profiler/varumärken 
(Gymnastikförbundet och Gymmix) är olämpligt både resursmässigt och strategiskt. I valet mellan dessa 
två namn bör vi prioritera det unika namn ingen annan kan konkurrera med – Gymnastikförbundet.  

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att Gymmix ska övergå till att vara ett lokalt begrepp för breddmotion där det redan är etablerat, 
att styrelsens uppdrag fortsatt ska vara att verka för marknadsstöd åt förbundets olika 

breddmotionsaktiviteter, samt 
att kommande åtgärder inom det nya profilprogrammet för Svenska Gymnastikförbundet ska 

tillgodose behovet av stöd till breddmotion. 
 
Gun Ståhl förtydligar styrelsens proposition med att hänvisa till gårdagens förhandlingar och de 
beslut som togs då, angående de två inledande motionerna (se § 19-20) samt Birgitta Rittners 
presentation av den nya marknadsplanen för Gymnastikförbundet.  
Ska Gymnastikförbundets lyckas med sina ambitioner på profilering och marknadsföring måste 
vi bli tydliga i vår profil och varumärken. Hon yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att Gymmix ska övergå till att vara ett lokalt begrepp för breddmotion där det redan är 

etablerat, 
att styrelsens uppdrag fortsatt ska vara att verka för marknadsstöd åt förbundets olika 

breddmotionsaktiviteter, samt 
att kommande åtgärder inom det nya profilprogrammet för Svenska Gymnastikförbundet ska 

tillgodose behovet av stöd till breddmotion. 
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§ 35 Proposition - Kriterier för fördelning av anslaget till GDF  
(del av statsanslaget) 

Nuvarande kriterier 
beslutade vid Förbundsmötet april 1998. 

 Förslag på nya kriterier 
att gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2003 

 
20 % Antal föreningar inom distriktet 
20 % Beräknas på antal mil till  Stockholm från 
distriktets kansliort 

 Basbidrag 
20 % Antal föreningar inom distriktet 

 
1 % Utbetalas endast till Norrbotten 

 Ytbidrag 
1 % Utbetalas endast till Norrbotten 

 
24 % Differentierat projektbidrag som ska 
 användas till projekt beslutade av styrelsen. 

 Projektbidrag 
44 % Differentierat projektbidrag som ska användas 
 till projekt beslutade av styrelsen  
 (Gymnastiken Vill). 

 
35 % Antal kursdeltagardagar och 
 antalet studiecirkeltimmar  genomförda inom 
distriktet 
 

 Utbildningsbidrag 
35 % Antal kursdeltagardagar och antalet 
 studiecirkeltimmar genomförda inom distriktet 

Kommentarer: 
1. Styrelsen föreslår att andelen till differentierat projektbidrag ska öka med 20 %. Syftet med ökningen 

är att stimulera till aktiva åtgärder och insatser i distriktet inom ramen för de handlingsplanspunkter 
som finns beslutade i Gymnastiken Vill. 

2. Styrelsen föreslår att andelen i basbidraget gällande avståndet till Stockholm minskas med motsvarande 
procenttal (tas bort som kriterium).  

3. Styrelsen föreslår att vi under en försöksperiod (fram till nästa Förbundsmöte) ska använda ett 
reseutjämningssystem på centrala träffar och konferenser, där principen ska vara att samtliga deltagare 
betalar en solidarisk avgift som ska täcka resekostnaderna för billigaste färdsätt för deltagarna. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  anta nya kriterier för fördelning av GDF-anslaget (del av statsanslaget) i enlighet med ovanstående 

förslag. 
 
Malin Eggertz-Forsmark inleder diskussionen med att göra tilläggsyrkande: 
att under en försöksperiod fram till nästa Förbundsmöte genomföra ett reseutjämningssystem för centrala 

träffar och konferenser. 
Detta yrkande bygger på den solidariska tanken att samtliga deltagare vid de centrala träffarna 
och konferenserna delar på resekostnaderna för billigaste färdsätt sinsemellan. Modellen har 
redan testats vid de senaste träffarna inom ramen för Förbundsförnyelsen.  
Eivor Skyttle-Jensen Upplands GF yrkar på en annan fördelning av procentsatserna till projekt 
och utbildning (i övrigt tillstyrker hon styrelsens förslag) enligt följande förslag: 
• Basbidrag 20 % 
• Ytbidrag 1 % 
• Projektbidrag 34 % 
• Utbildningsbidrag 45 %  
 
Malin Eggertz-Forsmark svarar att det är styrelsens uppfattning att den största positiva effekten 
av GDF-anslaget kommer att bli om det är procentsatsen för projektbidrag inom ramen för 
Gymnastiken Vill som prioriteras. Hon yrkar bifall för styrelsens förslag. 
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Lena Grönberg, Dalarnas GF frågar: Kommer även detta GDF-anslag att indexregleras i likhet 
med det tidigare beslutet om årsavgiften och distriktens del av den (se § 30)? 
Thomas Widlund besvarar frågan från Lena: Nej, GDF-anslaget kan ej indexregleras pga. att detta anslag 
till distrikten grundar sig på statsanslaget som Gymnastikförbundet får via Riksidrottsförbundet och 
statsanslaget är ej indexreglerat. 
 
Anders Fritzsche, Göteborgs GF befarar att distriktsverksamheten kommer att hämmas om en så 
pass stor del av GDF-anslaget går till verksamhet som beslutas av styrelsen och det inte blir 
stort utrymme till egna initiativ på distriktsnivå. 
Pia Holm, Skånes GF instämmer i Göteborgs inlägg med att framföra sin synpunkt på att 
distrikten kan ha en annan uppfattning än styrelsen om vilka prioriterade projekt som ska vara 
bidragsgrundande. 
Thomas Widlund svarar med att han kan ha förståelse för synpunkterna i de två senaste inläggen, 
men han förtydligar styrelsens ståndpunkt med att påpeka att de projekt som kommer i fråga är 
de gemensamma projekt som ombuden på Förbundsmötet har fattat beslut om. Avsikten är alltså 
att vi kan förstärka gemensamma projekt över hela landet genom att kanalisera medel till rätt 
ändamål. 
Lars Andersson påminner om att det endast är GDF-anslaget som grundar sig på årsavgiften som 
är indexreglerat. I § 30 beslutade Förbundsmötet att två kronor av årsavgiften ska fördelas till 
distrikten enligt de kriterier som Förbundsmötet nu kommer att fatta beslut om. Dessa två 
kronor av årsavgiften är indexreglerade. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens proposition på att anta nya kriterier på GDF-anslaget (del av statsanslaget): 

(att gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2003) 
• Basbidrag  20 %  Antal föreningar inom distriktet 
• Ytbidrag 1 %  Utbetalas endast till Norrbotten 
• Projektbidrag 44 %  Differentierat projektbidrag som ska användas till 

  projekt beslutade av styrelsen (Gymnastiken Vill). 
• Utbildningsbidrag 35 %  Antal kursdeltagardagar och  

  antalet studiecirkeltimmar genomförda inom distriktet. 
att under en försöksperiod fram till Förbundsmötet 2004 genomföra ett 

reseutjämningssystem för centrala träffar och konferenser, samt 
att även de två kronor av årsavgiften som Förbundsmötet fattade beslut om i § 30 ska fördelas 

till distrikten enligt dessa kriterier (denna del är indexreglerad). 

§ 36 Proposition - Kriterier för fördelning av anslaget till GDF  
(del av antalet tävlingslicenser) 

Nuvarande kriterier 
beslutade vid Förbundsmötet april 1998. 

Förslag på nya kriterier 
att gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2003 

Tävlingsbidrag (c:a 150 000 kr) 
Av dessa avsätts 50 000:- att sökas av 
distrikt/föreningar för ny verksamhet. 
Resterande belopp ca 100 000:- fördelas till 
distrikten i förhållande till lösta tävlingslicenser. 
Kommentar: 
Potten för ”ny verksamhet” har i praktiken ej används 
(få ansökningar). I stället har potten fördelats i 
förhållande till antalet licenser i distrikten. 

Tävlingsbidrag 
Folksam administrerar alla tävlingslicenser  
(nivån 18 000 licenser per år). 
Överskottet på dessa licensinbetalningar utbetalas till Svenska GF 
mellan 15 - 17:-/licens, (2002 års siffror) 
50 % Utbetalas till distrikten i förhållande till antalet 
 licenser för stöd till den regionala 
 tävlingsverksamheten enligt förslag från 
 förbundsstyrelsen. 
50 % Fördelas till de centrala kommittéerna i 
 förhållande till antalet licenser/disciplin.  

Kommentar: 
Styrelsen förslag är i grunden ingen förändring av nuvarande fördelningsrutiner, utan ska ses mer som ett 
förtydligande med klara kriterier för fördelningen av anslaget till tävlingsverksamheten.  
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Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  anta nya kriterier för fördelning av GDF-anslaget, vad gäller den del av distriktsanslaget som 

utbetalas i förhållande till antalet tävlingslicenser, i enlighet med ovanstående förslag. 
 
Bernt Andersson, Hallands GF begär ett förtydligande över de summor som ska fördelas. 
Thomas Widlund klargör vilka summor det rör sig om och passar samtidigt på att kommentera att 
styrelsens förslag ej innebär någon nämnvärd förändring i fördelningsprinciperna, utan styrelsens 
syfte med propositionen är att fördelningen ska bli tydligare och enklare att hantera. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att  anta nya kriterier för fördelning av GDF-anslaget fr.o.m. verksamhetsåret 2003, 

(vad gäller den del av distriktsanslaget som utbetalas i förhållande till antalet 
tävlingslicenser): 

Tävlingsbidrag 
Folksam administrerar alla tävlingslicenser (nivån 18 000 licenser per år). Överskottet på dessa 
licensinbetalningar utbetalas till Svenska GF mellan 15 - 17:-/licens, (2002 års siffror) 
50 %  Utbetalas till distrikten i förhållande till antalet licenser för stöd till den 
 regionala tävlingsverksamheten enligt förslag från förbundsstyrelsen. 
50 %  Fördelas till de centrala kommittéerna i förhållande till antalet 
 licenser/disciplin. 

§ 37 Proposition – stadgeändring  
Minskning av antalet ledamöter i Svenska GF:s styrelse 

Bakgrund 
Styrelsen har mot bakgrund av förbundets ekonomiska situation diskuterat på vilket sätt även styrelsen kan 
bidra till att minska förbundets kostnader. En av de åtgärder som diskussionen då kommit att handla om 
är antalet styrelseledamöter i Förbundsstyrelsen. En trend som styrelsen tyckts sig märka är att flera 
förbund redan minskat antalet styrelseledamöter, eller i likhet med styrelsen, diskuterar frågan idag. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  från och med Förbundsmötet 2004 antalet ledamöter i Förbundsstyrelsen minskar med två 

personer till nio ledamöter. 
 
Christer Holmgren förklarar bakgrunden och avsikten med propositionen.  
 
Eftersom propositionen gäller stadgeändring krävs 2/3-majoritet för att beslutet ska bli giltigt.  

Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att  från och med Förbundsmötet 2004 antalet ledamöter i Förbundsstyrelsen minskar med två 

personer till nio ledamöter. 
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§ 38 Proposition -stadgeändring 
Förändrade rutiner när motioner från föreningar inlämnas till Förbundsmötet 

I Svenska GF:s stadgar, 3 kapitlet 6 §, ”Förslag till ärenden att behandlas vid Förbundsmötet” finns 
reglerat att ”förslag från förening insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med 
dess utlåtande”.  
Styrelsen anser att denna ordning är omodern och inte fyller någon funktion i praktiken. Då det är 
föreningarna som är medlemmar i förbundet anser styrelsen att föreningarna ska ha möjlighet att inlämna 
motioner till Förbundsmötet, utan att yttrande från distriktet ska krävas.  

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  ta bort kravet i förbundets stadgar att motioner från föreningarna ska åtföljas av ett yttrande från 

distriktet, samt 
att  ta bort formuleringarna i stadgarna - 3 kapitlet: 
 4 § ”och, om motionen kommer från förening, av GDF-styrelsens yttrande”, samt 

6 § ”förslag från förening insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med dess utlåtande”. 
Christer Holmgren förklarar kortfattat bakgrunden och avsikten med propositionen.  
 
Eftersom propositionen gäller stadgeändring krävs 2/3-majoritet för att beslutet ska bli giltigt.  

Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att  ta bort kravet i förbundets stadgar att motioner från föreningarna ska åtföljas av ett 

yttrande från distriktet, samt 
att  ta bort formuleringarna i stadgarna - 3 kapitlet: 
 4 §  ”och, om motionen kommer från förening, av GDF-styrelsens yttrande”, samt 

6 §  ”förslag från förening insänds genom vederbörande distriktsorgan tillsammans med  dess 
utlåtande”. 

§ 39 Proposition – stadgeändring -  
Förändring av Förbundsmötets föredragningslista 

Bakgrund 
Förbundsstyrelsen föreslår en stadgeändring i Förbundsmötets föredragningslista med innebörden att de 
två punkterna som behandlar verksamhetsplanen och det kommande budgetarbetet ska sammanslås och 
behandlas under samma punkt i dagordningen. Förbundsmötet har således enligt de nuvarande stadgarna 
att ta ställning till två punkter på föredragningslistan som i princip berör samma sak. 
Ärendet var uppe till diskussion vid Förbundsmötet 2000. Resultatet av diskussionen blev att 
Förbundsmötet beslöt uppdra till styrelsen att innan den 1 juli varje år utsända en av styrelsen godkänd 
budget till distriktsförbunden. Styrelsens förslag innebär en anpassning till det beslut som toga vid förra 
Förbundsmötet. 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  punkten 11 i föredragningslistan (förslag till verksamhetsplan och till denna knuten budget) slås samman 

med punkten 15, (fastställande av riktlinjer för förbundets budgetarbete för två arbetsår) till en och samma 
punkt,  

att texten i den nya punkten i föredragningslistan föreslås bli: 
Fastställande av verksamhetsplan samt riktlinjer för förbundets budgetarbete för de 
kommande två verksamhetsåren, samt 

att uppdraget som gavs styrelsen vid Förbundsmötet 2000, att till distriktförbundet utsända en av 
styrelsen godkänd rambudget för det kommande verksamhetsåret före den 1 juli varje år, ska 
kvarstå. 
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Thomas Widlund påminner om att denna proposition är ett förtydligande av det beslut som togs 
redan vid föregående Förbundsmöte. 
Kristina Nilsson efterlyser styrelsens förslag till riktlinjer för de kommande två årens 
budgetarbete. 
Thomas Widlund svarar med att hänvisa den diskussionen till punkten ”Fastställande av riktlinjer 
för budgetarbetet för de två kommande arbetsåren” i föredragningslistan (se § 45). 
 
Eftersom propositionen gäller stadgeändring krävs 2/3-majoritet för att beslutet ska bli giltigt.  

Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att  punkt 11 i den nuvarande föredragningslistan (förslag till verksamhetsplan och till denna knuten budget)  

slås samman med punkt 15, (fastställande av riktlinjer för förbundets budgetarbete för två arbetsår)  
till en och samma punkt,  

att texten i den nya punkten i föredragningslistan blir: 
punkt 11 Fastställande av verksamhetsplan samt riktlinjer för förbundets 
 budgetarbete för de kommande två verksamhetsåren, samt 

att uppdraget som gavs styrelsen vid Förbundsmötet 2000, att till distriktförbundet utsända 
en av styrelsen godkänd rambudget för det kommande verksamhetsåret före den 1 juli 
varje år, ska kvarstå. 

§ 40 Proposition – Stadgeändring - Tidpunkt för GDF-årsmöte 

Bakgrund 
I stadgarna finns reglerat när GDF-årsmöte ska hållas. Det finns dock ingenstans omnämnt om GDF-
årsmötet ska hållas innan Förbundsmötet. Det är Förbundsstyrelses uppfattning att det är självklart och 
underförstått att GDF-årsmötet ska hållas innan Förbundsmötet. Styrelsen anser att det ”självklara och 
underförstådda” även ska skrivas in i stadgarna.  
Styrelsen finner flera skäl till sin uppfattning, bland annat: 
• på GDF-årsmötet ska/kan ombuden till Förbundsmötet utses, 
• GDF-årsmötet är det lämpligaste tillfället att diskutera de motioner och förslag till beslut som finns till 

Förbundsmötet, så att de utsedda ombuden blir vägledda som representanter för distriktets 
föreningar i dessa frågor. 

Styrelsen finner inte någon stark anledning till att stadgereglera hur lång tid innan Förbundsmötet som 
GDF-årsmötet ska hållas. Dock anser styrelsen att GDF-årsmötet, av praktiska skäl, bör hållas minst 14 
dagar före Förbundsmötet (handlingarna till ombuden utskickas senast då). 
För att distrikten ska kunna ha möjlighet att planera in sina årsmöten i god tid, föreslår Förbundsstyrelsen 
att det införs en ny avslutande punkt på dagordningen till Förbundsmötet med innebörden att 
Förbundsstyrelsen ska meddela Förbundsmötet om datum och plats (värddistrikt) för nästa kommande 
Förbundsmöte. 
Förbundsstyrelsen har uppdraget att bestämma platsen för Förbundsmötet, stadgarna 3 kap. 4 §: 
”Förbundsmöte hålls varje jämnt år före maj månads utgång på ort som förbundsstyrelsen bestämmer.” 

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  GDF-årsmöte ska hållas före utgången av mars månad,  
att göra tillägg i stadgarna 2 kap. 3§ i enlighet med detta förslag (mars ersätter april), samt 
att Svenska Gymnastikförbundets styrelse ska meddela datum och plats/värddistrikt för nästa 

Förbundsmöte som ny avslutande punkt på dagordningen för Förbundsmötet: 
p. 21 Nästa Förbundsmöte 
”Förbundsstyrelsen meddelar datum och plats/värddistrikt för nästa Förbundsmöte”. 

(Ingen diskussion på denna punkt). 
Eftersom propositionen gäller stadgeändring krävs 2/3-majoritet för att beslutet ska bli giltigt.  
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Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla styrelsens proposition: 
att  GDF-årsmöte ska hållas före utgången av mars månad,  
att göra tillägg i stadgarna 2 kap. 3§ i enlighet med detta förslag (mars ersätter april), samt 
att Svenska Gymnastikförbundets styrelse ska meddela datum och plats/värddistrikt för 

nästa Förbundsmöte som ny avslutande punkt på dagordningen för Förbundsmötet: 
p. 21 ”Förbundsstyrelsen meddelar datum och plats/värddistrikt för nästa Förbundsmöte”. 

§ 41 Datum och plats för nästa Förbundsmöte år 2004 

Thomas Widlund meddelar att styrelsen diskuterat två datum för genomförandet av nästa 
Förbundsmöte som sammanfaller med Gymnastikförbundets 100-års jubileum år 2004. De 
datum som är aktuella är dels 24-25 april dels 5-6 juni 2004. Enligt stadgarna ska 
Förbundsmötet avhållas innan maj-månads utgång. Därför är det senare datumet ej aktuellt om 
inte Förbundsmötet godkänner att styrelsen får göra ett undantag från skrivningen i stadgarna. 
Thomas efterfrågar Förbundsmötets godkännande till att styrelsens får mandat att förlägga 
Förbundsmötet 2004 till något av ovanstående två datum.  
Styrelsens förslag till plats och värddistrikt för Förbundsmötet 2004 är Stockholm. 
Gerty Bohman frågar varför styrelsen väljer mellan dessa två datum. 
Thomas Widlund svarar att det beror på att styrelsen planerar att göra Förbundsmötet 2004 till 
någonting alldeles extra i och med att det sammanfaller med förbundets 100-års jubileum. 
Styrelsen håller på att undersöka olika alternativ för genomförandet och därför önskar de 
Förbundsmötets godkännande till handlingsfrihet enligt ovanstående förslag. 

Förbundsmötet beslutar 
att ge styrelsen mandat att fastställa datum för Förbundsmötet 2004 till antingen  

den 24-25 april eller 5-6 juni (trots att det senare datumet ej följer stadgarnas anvisningar), 
att uppdra åt styrelsen att meddela distrikt och föreningar datum och plats för 
 Förbundsmötet 2004 så snart som möjligt. 

§ 42 Uttalande om vikten av fysisk aktivitet för barn och ungdomar 

Förbundsmötet beslutade under gårdagens förhandlingar (se § 18) att uppdra åt en speciell 
redaktionskommitté att utforma ett uttalande från Förbundsmötet om vikten av fysisk aktivitet 
för barn och ungdomar.  
Leif Larsson, Stockholms GF redovisar redaktionskommitténs förslag (se bilaga 7). ./. 
Förslaget till uttalande justeras. 

Förbundsmötet beslutar 
att  bifalla redaktionskommitténs förslag till uttalande, samt 
att uppdra åt redaktionskommittén och styrelsen att göra erforderliga redaktionella 
 förändringar innan uttalandet publiceras. 

Tore Brännlund ajournerar mötet för lunch. 

LUNCH 

§ 43 Uppvaktning av Kjell O. Johansson 

Inger Båvner inleder förhandlingarna efter lunch med att uppvakta styrelseledamoten  
Kjell O. Johansson med blommor, present och sång. Kjell O. fyllde 70 år under gårdagen (lördagen 
den 13 april). 
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§ 44 Fastställande av årsavgift till förbundet (se § 30) 

På föredragningslistan har nu Förbundsmötet kommit fram till punkten ”Fastställande av 
årsavgift till Förbundet”. Eftersom Förbundsmötet redan har fattat beslut om årsavgiftens 
storlek i § 30 utgår denna punkt i dagordningen. 

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

Förbundets ekonomi bygger i stort sett på fem slag av intäkter. Den utan jämförelse vikigaste är 
bidraget från Riksidrottsförbundet. Detta bidrag utgör i förbundets ekonomi drygt 50 % av de 
totala intäkterna och dess relativa andel har på senare tid ökat. Den till storleken andra 
viktigaste intäkten är medlemsintäkterna, vilka utgör drygt 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. Antalet 
aktiva gymnaster som slutat sedan 1995 uppgår till drygt 80 000. Det minskade medlemsantalet 
har inneburit en minskning av intäkterna på drygt 2 miljoner kronor. Bara under den senaste 
redovisade mandatperioden har medlemstappet inneburit ca 500 000 kronor i minskade 
intäkter. Ännu 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 två åren är att öka 
förbundets intäkter. I detta avseende utgör styrelsens förslag om en ökning av årsavgiften en 
väsentlig del. 
År 2001 redovisade förbundet ett historiskt gott resultat genom att de extraordinära intäkterna 
för Gymnaestradan intäktsfördes det året och vi samtidigt erhöll en återbetalning från 
SPP/Alecta på över två miljoner. Bokslutet för år 2002 som redovisas i handlingarna visar dock 
på ett underskott på 4,4 miljoner. Förbundet har i förhållande till sina intäkter ett för högt 
kostnadsläge. För att komma i balans måste både kostnaderna minskas och intäkterna helst öka. 
Besparingar har gjorts i budgeten för år 2002 och en översyn pågår för att se över kansliets 
kostnader. Styrelsens ambition är att förbundet år 2003 skall ha en budget i balans. En så kallad 
Resursgrupp har tillsatts under den förra mandatperioden för att försöka öka förbundets 
sponsorintäkter. En hårdare prioritering av verksamheten med tonvikten lagd på den verksamhet 
som ger största medlemsnyttan, satsning på aktiviteter som möjliggör ökade intäkter till 
förbundet - redan i ett kort perspektiv, ökat samarbete med samarbetspartners för att ge ökade 
intäkter, samt en fortsatt stram budgetpolitik och kostnadsöversyn, anser styrelsen skall utgöra 
riktlinjerna för budgetarbetet under de kommande två åren.  

Styrelsen föreslår att Förbundsmötet fattar beslut om  
att  anta detta som riktlinje för de två kommande årens budgetarbete. 
 
Thomas Widlund redovisar det budgetunderlag som styrelsen arbetar efter. Många osäkra 
uppgifter saknas fortfarande som kan påverka budgeten under de kommande åren. Thomas 
yrkar bifall till styrelsens förslag till riktlinjer. 

Förbundsmötet beslutar 
att  fastställa riktlinjerna för budgetarbetet för de kommande två arbetsåren i enlighet med 

styrelsens förslag. 
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VAL 

§ 46 Val av ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2002-2004 

Kerstin Gustafsson, ordförande i valberedningen, inleder valprocedurerna med att redogöra för hur 
valberedningen har arbetat. Hon tackar samtliga distrikt för de förslag som inkommit till 
valberedningen. Därefter redovisar valberedningen sina förslag och börjar med val av 
ordförande i förbundsstyrelsen. Valberedningen föreslår omval av Inger Båvner. 
Förbundsmötet beslutar 
att  enhälligt omvälja Inger Båvner till ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2002-

2004. 

§ 47 Val av fem ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2002-2006 

Avsägelse föreligger från styrelseledamöterna Kjell O. Johansson, Ebbe Nilsson samt Lilian 
Ackerstig-Gillner (Lilian avsade sig uppdraget i styrelsen 2001.12.08 – se styrelseprotokoll). 
Pia Holm redovisar valberedningens förslag: 
• Ulf Andersson, Uppsala (nyval) 
• Kerstin Gustafsson, Torekov (nyval) 
• Lennart Nilsson, Lidingö (nyval) 
• Lars Andersson, Härnösand (omval) 
• Håkan Ottosson, Malmö (omval) 
 
Pia Holm, Anders Fritzsche och Ann-Britt Andersson presenterar Ulf Andersson,  
Kerstin Gustafsson och Lennart Nilsson. Samtliga dessa är närvarande vid mötet. 
Lars G. Wirdheim, Hallands GF ställer en fråga om kandidatnomineringen till valberedningen. 
Kerstin Gustafsson svarar på frågan. 
Inga fler förslag till nya ledamöter anmäls. 
Förbundsmötet beslutar 
att omvälja Lars Andersson och Håkan Ottosson, samt 
att nyvälja Ulf Andersson, Kerstin Gustafsson och Lennart Nilsson  
 till ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2002-2006. 

§ 48 Val av revisor och revisorsuppleant för perioden 2002-2004 

Kerstin Gustafsson redovisar valberedningens förslag på omval av Erik Rydström och Olle 
Swedman från Öhrlings PriceWaterhouse Coopers. 
Förbundsmötet beslutar 
att  omvälja Erik Rydström till revisor, samt  
 omvälja Olle Swedman som revisorsuppleant för perioden 2002-2004. 

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

Kerstin Gustafsson redovisar problemen med att flera de tidigare valda ombuden till Lillsveds 
årsmöte ej fullgjort sitt uppdrag och närvarat vid årsmötena. Hon beskriver de åtgärder som 
valberedningen tillsammans med Lillsved vidtagit för att åstadkomma en förbättring av 
situationen. 
 
Valberedningen föreslår Kicki Dafgård, Stockholm, Kurt Gustafsson, Hultsfred,  
Tommy Hultén, Göteborg, Ulla Leile, Stockholm samt Per Lilja, Malmö till ombud. 
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Leif Larsson, Stockholms GF (tillika ledamot i Lillsveds styrelse) bekräftar de svårigheter som 
valberedningen redovisat. Leif föreslår följande ombud: Carin Östman, Örnsköldsvik, Ingrid 
Bergström, Stockholm samt Pernilla Eriksson, Umeå. 

Förbundsmötet beslutar 
att  utse Kicki Dafgård, Kurt Gustafsson, Per Lilja, Tommy Hultén, Ingrid Bergström 

och Carin Östman till ombud vid årsmötet med Föreningen för Svenska GF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a., samt 

att utse Ulla Leile och Pernilla Eriksson som suppleanter till dem. 

§ 50 Val av ordförande och fyra ledamöter i Valberedningen, samt  
en suppleant för dessa för perioden 2002-2004 

50.1 Ordförande 
Asta Skaremark från Örebro läns GF föreslår nyval av Ann-Britt Andersson, Umeå som 
ordförande i valberedningen. 
50.2 Ledamöter 
Asta Skaremark föreslår omval av Kjell Adolfsson, Stockholm, Anders Fritzsche, Göteborg och 
Pia Holm, Ängelholm samt nyval av Lena Grönberg, Falun som ledamöter i valberedningen. 
50.3 Suppleant 
Asta Skaremark föreslår nyval av Per Malmborg, Malmö. 
Förbundsmötet beslutar 
att nyvälja Ann-Britt Andersson som ordförande i valberedningen för perioden 2002-2004,  

att omvälja Kjell Adolfsson, Anders Fritzsche och Pia Holm samt  
 nyvälja Lena Grönberg till ledamöter i valberedningen för perioden 2002-2004, samt 

att nyvälja Per Malmborg till suppleant i valberedningen för perioden 2002-2004. 

§ 51 Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2003 

Valberedningen föreslår att Förbundsmötet överlåter till styrelsen att utse ombud till 
Riksidrottsmötet 2003. 
Förbundsmötet beslutar 
att  uppdra åt styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2003. 

§ 52 Avtackning - Mötets avslutning 

Tore Brännlund avslutar förbundsmötes förhandlingarna med att han och Gerty Bohman tackar för 
förtroendet att få leda förhandlingarna och därefter överlämnar han ordet till Inger Båvner för 
avtackningar och mötets avslutning. 
 
Inger Båvner börjar med att avtacka Ebbe Nilsson, Ängelholm. Ebbe har varit ledamot i 
styrelsen sedan 1993. Inger tackar Ebbe framför allt för det engagemang och ansvar Ebbe visat 
för sitt uppdrag i styrelsen. 
Ebbe Nilsson tackar för sig och reflekterar kort över den tid som han har suttit i styrelsen och 
alla fina upplevelser som detta medfört. 
 
Inger Båvner avtackar Kjell O. Johansson, Ekerö. Kjell har varit ledamot i styrelsen sedan 1985, 
tillika ledamot av VU sedan 1989. Inger tackar Kjell för alla fina insatser han gjort genom åren 
och speciellt hans förmåga att kombinera kritiskt tänkande med en stark lojalitet med förbundet. 
Inger betonar även Kjells erkänt goda organisationsförmåga och kunskap om ekonomi och 
marknadsföring. 
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Kjell O. Johansson tackar för sig och börjar med att tacka för Förbundsmötets uppvaktning på 
hans 70 års dag (se § 43). Även Kjell reflekterar över sin tid i styrelsen med alla goda minnen 
och bekantskaper som den medfört. Kjell tackar speciellt sina två fadderdistrikt Gotland och 
Uppland för ett gott samarbete under åren. 
 
Inger Båvner avtackar Kerstin Gustafsson , Torekov. Kerstin har tillhört valberedningen sedan 
1989 och varit dess ordförande sedan 1995. Inger tackar Kerstin för hennes förmåga att leda 
valberedningens många gånger svåra arbete. Inger välkomnar avslutningsvis Kerstin till styrelsen. 
Kerstin Gustafsson tackar för sig med en personlig reflektion över tiden som hon varit med om i 
valberedningen. Nu inträder en ny fas i hennes engagemang i förbundet i och med att hon är 
nyinvald ledamot i styrelsen. 
Inger Båvner avtackar även Lilian Ackerstig-Gillner. Lilian har varit ledamot i styrelsen sedan 
2000. Lilian hann tyvärr ej medverka under någon längre tid i styrelsen på grund av att hon var 
med om en trafikolycka som medförde att hon ej kunde medverka i styrelsens arbete. Som 
konsekvens av detta avsade hon sig styrelseuppdraget redan i december 2001. 
Lilian är ej närvarande vid årets Förbundsmöte, men hon kommer att inbjudas till styrelsens 
första sammanträde för en personlig avtackning från styrelsen. 
 
Inger Båvner fortsätter med att tacka Gerty Bohman och framför allt Tore Brännlund för att de 
på ett tryggt och säkert sätt lett årets förhandlingar. 
 
Inger Båvner framför även ett varmt tack till förbundets kanslipersonal för allt arbete före, under 
och efter Förbundsmötet. 
 
Inger Båvner riktar till sist ett tack till Ingrid Fänjemo och Gästriklands GF. Förbundsmötet 
har fungerat väldigt bra, mycket tack vare det fina arbete som värddistriktet nedlagt. 
 
Med dessa tack förklarar Inger Båvner Förbundsmötet 2002 för avslutat. 
 
Asta Skaremark framför ombudens tack för ett väl genomfört Förbundsmöte. 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 

  
Carl-Åke Myrsell Tore Brännlund 
 
Justeras 

  
Thomas Olsson Laila Westlund 
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Bilaga 1 (2 sid) 

RÖSTLÄNGD FÖR FÖRBUNDSMÖTET 2002 
Blekinge GF 3 Torsten Sjöberg 1 
  Marianne Wahlgren 1 
  Anna-Kerstin Håkansson 1 

Bohuslän-Dal GF 3 Laila Hjalmarsson 1 
  Karin Hallqvist 1 
  Sonia Lundin 1 

Dalarnas GF 4 Lena Grönberg 1 
  Aina Gustavsson 1 
  Majvor Fryksén 1 
  Siv Bjurman 1 

Gotlands GF 1 Detlef Gräser 1 

Gästriklands GF 1 Ingrid Fänjemo 1 

Göteborgs GF 4 Ewa Kärnman 2 
  Anders Fritzsche 2 

Hallands GF 5 Bernt Andersson 2 
  Lars G Wirdheim 2 
  Kerstin Pue 1 

Hälsinglands GF 2 Helen Spik 1 
  Eric Nordin 1 

Jämtland-Härjedalens GF 2 Christina Sandelius 2 

Norrbottens GF 2 Kjell Öhrberg 1 
  Sara Rumbutis 1 

Skånes GF 10 Pia Holm 2
  Björn Olsson 2 
  Eva Gustavsson 2 
  Christel Attermalm 2 
  vakant 

Smålands GF 8 Tomas Olsson 2 
  Mattias Johansson 2 
  Git Karlsson 2 
  vakant 

Stockholms GF 10 Leif Larsson 2 
  Bertil Rask 2 
  Märit Björnlund 2 
  Kerstin Lövholm 2 
  Kristina Nilsson 2 

Södermanlands GF 4 Maud Pettersson 2 
  Vivianne Rosell 2 

Upplands GF 4 Hans Lundborg 2 
  Eivor Skyttle-Jensen 2 



Förbundsmötesprotokoll 13-14 april 2002 

41 (48) 

Värmlands GF 3 Laila Westlund 1 
  Rune Karlsson 1 
  Torbjörn Johansson 1 

Västerbottens GF 3 Ann-Britt Andersson 2 
  Camilla Larsson 1 

Västergötlands GF 6 Eva Bergström 2 
  Rose-Marie Rydén 2 
  Per Clevfors 2 

Västernorrlands GF 3 Göran Wikner 1 
  Kerstin Håkansson 1 
  Carin Östman 1 

Västmanlands GF 3 Lars Nilsson 2 
  Britt Olsson 1 

Örebro läns GF 3 Asta Skaremark 2 
  Margareta Nygren 1 

Östergötlands GF 4 Elsie Bogren 2 
  Hans Gunnarsson 2 

Röstlängd: 55 ombud med 84 röster 
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Förbundsmötet 2002 i Gävle 13-14 april Bilaga 2  

Övriga ej röstberättigade deltagare (utöver de 55 röstberättigade ombuden): 

Hedersledamot 
Bertil Sjöstrand. 

Förbundsstyrelsen 
Inger Båvner, Lars Andersson, Christina Almskoug (§ 28 -) Margareta Ekesrydh,  
Malin Eggertz Forsmark, Kjell O. Johansson (§ 43 -), Christer Holmgren, Ebbe Nilsson, Håkan 
Ottosson samt Gun Ståhl. 

Svenska Cheerleaderförbundet 
Hans Lövström. 

Lillsved 
Bert Larsson och Lennart Karlsson. 

Valberedningen 
Kerstin Gustafsson, Ann-Britt Andersson, Anders Fritzsche, och Pia Holm. 

Kommitté och projektgruppsrepresentanter 
Stefan Bengtsson (Förbundsförnyelse), Anders Lindeberg (Trampolin)  
Per Sjöstrand (Trupp), Lisbeth Göthberg (Rytmisk Gymnastik),  
Ulla-Karin Othzén (Sports Aerobics) och Roland Himberg (Manlig AG). 

Mötesordförande 
Tore Brännlund och Gerty Bohman (vice ordförande). 

Distriktsrepresentanter 
Estrid Nilsson, Bohuslän Dals GF, Cristina Bäcker, Gästriklands GF,  
Anita Gustafsson, Gästriklands GF, Berit Hermansson, Gästriklands GF,  
Jonny Gustafsson, Gästriklands GF, Robert Bredberg, Stockholms GF,  
Kicki Dafgård, Stockholms GF, samt Kari Nilsson, Södermanlands GF. 

Föreningsrepresentanter 
Tommy Nilsson, Stockholm Top Gymnastics. 

Av valberedningen föreslagna nya styrelseledamöter 
Lennart Nilsson, Ulf Andersson (samt Kerstin Gustafsson) 

Mottagare av Lingmedaljen 
Inga-Lill Haglund (Karl-Åke Haglund) 
Siw Grantelius (Björn Grantelius) 

Svenska GF:s kanslipersonal 
Carina Hertéus, Siw Johansson, Carl-Åke Myrsell, Birgitta Rittner, Iréne Samuelsson, Maria 
Schützer-Lövström, Staffan Söderberg samt Thomas Widlund. 
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Bilaga 3, § 9 (2 sid) 

REDOVISNING AV UPPDRAG FRÅN FÖRBUNDSMÖTET 2000 

Linköpings Gymnastiksällskaps motion om marknadsföring av Gymmix 
Förbundsmötet i Kiruna beslöt på förslag från Linköpings Gymnastiksällskap att uppdra åt 
förbundsstyrelsen att arbeta för kraftfulla åtgärder i motionärens anda. 
Förbundsstyrelsen har under arbete med Förbundsförnyelsen uppfattat mycket starka signaler 
från rörelsen att vi borde stärka Gymnastikförbundets profil. Styrelsen har ingående diskuterat 
frågan och kommit till den insikten att en kraftfull satsning på Gymmix inte går att förena med en 
profilering av Gymnastikförbundet, både av resursmässiga skäl men också av strategiska och 
marknadsmässiga. Styrelsen framlägger därför ett förslag i frågan som återfinns som proposition 
nr 5 i handlingarna.  
Styrelsen har inom ramen för tillgängliga resurser försökt att uppfylla Förbundsmötets beslut om 
en satsning på Gymmix, samtidigt som vi försökt att balansera detta mot önskemålet om en 
profilering av Gymnastikförbundet. Styrelsen ser en fördel med att tillmötesgå önskemålet om en 
satsning på att profilera Gymnastikförbundet. Genom profileringen av Gymnastikförbundet kan 
hela den vittomfattande verksamhet som förbundet bedriver inlemmas – både bredd och tävling.  
Satsningen på att profilera Gymnastikförbundets innebär inte att stödet till marknadsföring av 
breddsidans aktiviteter minskas men det kommer, om Förbundsmötet så beslutar, att ske inom 
ramen för arbetet med att stärka vår gemensamma profil – Gymnastikförbundet.  

Halmstad FG:s, Göteborgs GF:s, Smålands GF:s och Västmanlands GF:s motion om 
utökade resurser till tävlingssidan 
Förbundsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag om att anse motionerna vara besvarade med 
styrelsens yttrande med betoning att öka den långsiktiga planeringen för tävlingsverksamheten. 
Långsiktighet i planeringen är alltid en eftersträvansvärd målsättning. Förbundets ekonomiska 
situation har emellertid inneburit att styrelsen tvingats att se över verksamheten och prioritera 
de aktiviteter som redan i ett kortsiktigt perspektiv kan ge positiva effekter för förbundet. 
Styrelsen har valt att kraftsamla resurserna på tävlingssidan för att försöka vinna tävlingsmässiga 
framgångar, istället för att som tidigare, fördela ut resurserna mellan samtliga discipliner. En 
sådan ominriktning av verksamheten innebär alltid konsekvenser – positiva såväl som negativa. 
De positiva effekterna är kanske för tidigt att redan nu uttala sig om, men våra främsta 
tävlingsgymnaster har nu i en utsträckning som aldrig tidigare haft möjlighet att delta i 
internationella tävlingar. Styrelsen har redan tyckt sig märka ett ökat intresse för våra 
tävlingsgymnaster hos media. Framgångar i internationella mästerskap är förhoppningar som vi 
nu ser fram emot skall komma att infrias.  
Bland de negativa effekterna som kan märkas är att landslagsverksamheten har fått nedtonas 
och att några av de discipliner som tidigare erhållit ett ekonomiskt stöd för samträningar med 
landslaget, nu fått ändrade förutsättningar och fått anpassa sig till den nivå som vissa andra 
discipliner redan tidigare haft. Genom tillsättandet av en sportchef på tävlingssidan ges 
möjlighet till en bättre dialog med tävlingsföreningarna. Styrelsens förhoppning är att detta skall 
leda fram till en samsyn med tävlingsföreningarna och en långsiktighet i planeringen.  
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Halmstad Frigymnasters motion om att etablera regionala utvecklingscentra för de 
olympiska disciplinerna 
Förbundsmötet beslöt att bifalla motionen om att inrätta regionala utvecklingscentra och att 
dessa skall stödjas med minst 20 000 kronor per center. 
Under perioden har 5 center, på fyra orter, startats upp och erhållit ekonomiskt stöd av centrala 
medel. Älvsbyn – Kvinnlig AG och Manlig AG, Åkeshov – Manlig AG, Halmstad – Manlig AG 
och Malmö – Kvinnlig AG. 

Smålands Gymnastikförbunds motion om en rikstäckande specialsatsning på ungdomar i 
åldersgruppen 13-17 år 
Förbundsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.  
Styrelsen har valt att under det pågående barnprojektet ”Jag vägrar sitta still” avvakta med att 
starta upp specialsatsningen för åldersgruppen 13-17 år. Mandatperioden har istället använts till 
att arbeta fram projektplaner och förbereda projektet med start 2003. Det nya projektet blir 
genom detta en naturlig uppföljning till barnprojektet som kommer att avslutas under 2002.  
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Bilaga 4, §10-11 
 

Ändringar och tillägg till Verksamhetsberättelsen 2000-2001 
 
Sidan 18 

Under rubriken ”Trampett och aerobics” 
Trampolintekniska kommittén ska vara Trupptekniska kommittén har påbörjat ett 
omfattande arbete med att revidera utbildningsmaterialet för matta och hopp. 
 
Sidan 23 
Under rubriken ”Balansräkning 2000 – Omsättningstillgångar” 
övriga kortfristiga fordringar ska vara not 4 (ej not 7) 
 
Sidan 26 
NYCKELTAL ÅR 1997 – 2001 (belopp KKR är fel) ska stå siffrorna är angivna i tusental 
Antal medlemmar 2001 2000 1999 1998 1997 
Stryk sista 3 nollorna i antalet medlemmar alla åren 
 
Sidan 27 
NOTANTECKNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2001 (ej 2002) 
 
Sidan 31 
Johan Slånmark MTK (ej adjungerad utan ungdomslandslagsansvarig) 
 
Sidan 32 
Under rubriken ”Nationella representationsuppdrag” 
Denna projektgrupp saknas 

Barnprojektet ”Jag vägrar sitta still” 
Elisabeth Dahl, projektledare 
Åke Elmsäter 
Margareta Ekesrydh 
Gun Ståhl 
Thomas Widlund 
 
Ebbe Nilsson ska stå med i Projektgrupp Förbundsförnyelsen 
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Bilaga 5, § 18  

Tillägg och ändringar i utkastet till Gymnastiken Vill 2002-2004 
 
 
 
 
 
Tillägg i fjärde stycket under rubriken Riktlinjer - Förbundsförnyelse (sid 5): 
att Gymnastikförbundets organisation ska kännetecknas tydligt i ansvarsfördelningen mellan 

förbundets olika nivåer av korta och effektiva beslutsvägar. 
 
Tillägg under rubriken Handlingsplan 2002-2004 – Barngymnastik (sid 6): 
att redovisa en handlingsplan för fortsatta aktiviteter under perioden. 
 
Tillägg under rubriken Handlingsplan 2002-2004 – Motionsgymnastik för vuxna (sid 7): 
att överlåta till distrikt och föreningar att stimulera åtgärder och aktiviteter enligt riktlinjerna 

för motionsgymnastik för vuxna 20 – 50 år. 
 
Sid 12 i definitionen för jämställdhet ska lyda: 
Med jämställdhet avser vi i första hand jämlikhet mellan könen. 
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(Birgitta Rittners bildspel - bilaga 6, § 20 

Sammanfattning och utdrag ur Marknadsföringsplan 2002 
 

1. Vår mångfald i människor och verksamheter är vår styrka. 
 Men idag använder vi den inte medvetet som en resurs.  
• Vår profil är splittrad - därför svag. 
• Vi har för många avsändare/varumärken. 
• Vi är för opersonliga i vår framtoning. 
 

2. Har man många avsändare syns ingen bra 

 Föreningen Namn/logotyp 
 Distriktet Namn/logotyp 
 Förbundet Namn/logotyp 
 Projektnamn SeniorKraft,  
  Jag vägrar sitta still,  
  Gymmix Kids 
 Verksamhetsvarumärke Gymmix 
 

3. Kommunikationsstrategi 

•  samla ihop, förtydliga och rensa 
•  visualisera och personifiera 
•  informera och motivera internt 
•  skapa utåtriktade kanaler 
•  arbeta offensivt 

 

4.  Några kanoncitat: 

 ”Enade vi stå - söndrade vi falla” 

 ”Börja med det enklaste!” 

 ”Sök bästa gemensamma nämnaren” 

5.  2002 
•  Ny profil som betonar mångfalden av människor och verksamheter 
•  Offensivt utåtriktade verksamheter – offensiv mot media 
•  Barn och tävling í fokus (enklast först) 
•  Analys och grundplanering bredd 

  2003 

•  Fortsatt offensiv, men med fokus flyttat mer till breddsidan 
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(redaktionskommittén - bilaga 7, § 42 

 
 
Ökad samverkan mellan idrottsvärlden, förskolor och skolor är nödvändig 
för att förändra den accelererande utvecklingen med inaktiva barn, 
säger förbundsmötet i ett uttalande. 
 
Vid Svenska Gymnastikförbundets förbundsmöte i Gävle 13 – 14 april 
2002 antog delegaterna följande uttalande:  
 
En ökad samverkan mellan idrottsvärlden, förskolor och skolor är nödvändig för 
att förändra den accelererande utvecklingen allt fler inaktiva barn. 
Gymnastikförbundets nära 1 500 föreningar över hela landet vill och kan 
medverka i detta arbete.  
 
Svenska Gymnastikförbundet ser med stor oro på utvecklingen i samhället med 
allt fler fysiskt inaktiva barn. Övervikten ökar, och en allt mer passiv livsstil skapar 
även andra stora hälsoproblem på sikt. Svenska och internationella forskare pekar 
på den växande gruppen stillasittande barn som ett av de största 
folkhälsoproblemen. Fysisk inaktivitet i unga år tas ut i ökade sjukvårdskostnader i 
vuxen ålder.  
 
Många är också överens om att den nödvändiga förändringen måste inkludera 
ökad rörelse inom förskolor och skolor.  
 
Gymnastikförbundet uppmanar därför ännu en gång landets skolpolitiker, 
skolledare och pedagoger att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en skolmiljö 
som främjar hälsa och rörelse. I detta arbete är idrottsrörelsens breda barn- och 
ungdomsverksamhet en stor tillgång.´ 
 


