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Röstlängd – Gymnastikförbundet 
Förbundsmötet 2006 13-14 maj 2006, Hotel Gothia Towers, Göteborg 

Gymnastikförbundet Blekinge 39 (39) 
Torsten Sjöberg 20 
Anna-Kerstin Håkansson 19 

Gymnastikförbundet Dalarna  61 (61) 
Borlänge GK Gunnar Nilsson 1 
Borlänge GK Ann-Katrin Sjöblom 1 
GF Gymnos Carola Ericsson 1 

Siv Bjurman 20 
Aina Gustavsson 19 
Åsa Olsson 19 

Gymnastikförbundet Gotland  0 (12) 

Gymnastikförbundet Gävleborg  41 (41) 
Sandvikens GA Ingrid Fänjemo 1+7 
Sandvikens GA Ulf Gillström 2+6 

Kjell Solander 25 

Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal 119 (119) 
GF Energo Malin Forsström 1 
Stenungsunds GF Märit Palmqvist 2 
V Frölunda Trampolinklubb Mats Göransson 1 
Ale Aerobic & Dansstudio UllaKarin Othzén 1 
GF Gymmix Tjörn Estrid Nilsson 1 
GF Gymmix Tjörn Bodil Berntsson 1 
GF Göteborgsgymnasterna Vivika Raumanni 1 

Lena Fridlund 15 
Laila Hjalmarsson 14 
Marie Svensson 15 
Lasse Axefalk 15 
Petra Rodås 15 
Margaretha Elfving 15 
Tommy Hultén 10 
Ulla Ringblom 11 
Sebastian Gustafsson (sön) 1 

Gymnastikförbundet Halland  82 (82) 
Halmstad Frigymnaster Sven Svensson 1 

Bernt Andersson 21 
Pea Andersson-Sopo 20 
Lars Jovalli 20 
Gunilla Nilsson 20 
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Gymnastikförbundet Jämtland Härjedalen  43 (43) 
Östersunds GF Ingrid Ek 1+24 
Östersunds GF Helen Eriksdotter 1+17 

Gymnastikförbundet Mälardalen  136 (136) 
Kumla GF Margareta Nygren 1 
Kumla GF Maj-Britt Åkerblad 1 
AGF Örebro Anneli Andersson 2+1 
Västerås Gymnastikförening Catarina Westman 3 
Västerås Gymnastikförening Sabina Björklund 3 

Eva Sundmalm 25 
Evy Ekström 25 
Lahja Molin 25 
Peter Jangdin 25 
Kari Ånberg 25 

Gymnastikförbundet Norrbotten  0 (22) 
Gymnastikförbundet Skåne  165 (165) 
Kämpinge GF Kajsa Murmark 1 
Kämpinge GF Börje Murmark 1 
Kämpinge GF Ann Carlsson 1+8 
Helsingborgs Turnförening Christer Magnusson 3 
GK Motus-Salto Pelle Malmborg 1+24 
GF World Gym Ragni Byström 1 

Åsa Roos 25 
Gunnel Thornberg 25 
Per Lilja 25 
Lars Linderoth 25 
Björn Olsson 25 

Gymnastikförbundet Småland 150 (156) 
Annette Frisk 25 
Mattias Johansson 25 
Emelie Olsson 25 
Git Karlsson 25 
Marianne Litzing 25 
Thomas Olsson 25 

Gymnastikförbundet Stockholm  131 (131) 
GF Brommagymnasterna Kjell O Johansson 5 
GK Hermes Kicki Dafgård 1 
Hammarbygymnasterna Maria Norberg 1 
Skärgårdsgymnasterna Roland Ekstrand 3 
SOL-flickornas GF + 
Vendelsö GF + Sofiaflickorna Yvonne Nibelius 2+2+1 
Stockholm Top Gymnastics Tommy Nilsson 1 

Gärmund Sandberg 25 
Märit Björnlund 20 
Birgitta Persson 20 
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Anders Schieche 20 
Per Sjöstrand 15 
Susanne Nibelius 15 

Gymnastikförbundet Uppland  61 (61) 
GF Uppsalaflickorna Eva Collini 3 
GF Uppsalaflickorna Mikael Pettersson 3 

Hans Lundborg 20 
Eva Aveholt 20 
Maud Pettersson 15 

Gymnastikförbundet Värmland  39 (39) 
Karlstads GF Ewonne Backlund 1 
Karlstads GF Ingrid Steen Hult 1 

Torbjörn Johansson 10 
Laila Westlund 9 
Rune Karlsson 9 
Sonya Magnusson 9 

Gymnastikförbundet Västerbotten  42 (42) 
Umeå Gymnastikförening Berit Sjögren 4 
Obbola IK (endast lördag) Veronica Gunnarsson 1 

Ann-Britt Andersson 19 
Lisbeth Backman (19 röster söndag) 18 

Gymnastikförbundet Västergötland  105 (105) 
Borås GS Johanna Broman 4 
NIF Gymnasterna Birgitta Erixon 3 

Ann Zandén 20 
Eva Bergström 20 
Rose-Marie Rydén 20 
Siv Olofsson 19 
Robert Paust 19 

Gymnastikförbundet Västernorrland  25 (56) 
Anna Häggblad 25 

Gymnastikförbundet Östergötland  60 (60) 
Hans Gunnarsson 15 
Gunilla Blomén 15 
Kersti Stammarnäs 15 
Tor-Åke Bengtsson 15 

Totalt 101 ombud med totalt 1 299 röster.  
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Övriga ej röstberättigade deltagare vid Förbundsmötet 2006
Lovisa Algotson AGF Örebro 
Clarie Nilsson Borlänge Gymnastikklubb 
Johan Mörk Borlänge Gymnastikklubb 
Arnulf Langlet Brommagymnasterna 
Per Sjöstrand Brommagymnasterna 
Petra Ryman GF Blekinge 
Cecilia Carlsson GF Göteborg Bohuslän Dal 
Ewa Kärnman GF Göteborg Bohuslän Dal 
Kerstin Pue GF Halland
Solveig Edén GF Västerbotten 
Lars-G Wirdheim Halmstad Frigymnaster 
Mikael Bramstedt Hammarbygymnasterna 
Bertil Sjöstrand Hedersledamot 
Per Lindbo Hedersledamot 
Björn Kadanik Helsingborgs Turnförening 
Eva Gustafsson Helsingborgs Turnförening 
Lena Andersson Lillsved Idrottsfolkhögskola
Robert Bredberg Lillsved Idrottsfolkhögskola
Staffan Cedervall Lillsved Idrottsfolkhögskola
Ingela Tuvegran mötesordförande
Inger Båvner mötesordförande
Kristina Nilsson Stockholm Top Gymnastics 
Elisabeth Betander Svenska GF - KTK 
Roland Himberg Svenska GF - MTK 
Kristina Göthberg Svenska GF - RTK 
Lisbeth Göthberg Svenska GF - RTK 
Christer Holmgren Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Gun Ståhl Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Kerstin Gustafsson Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Lennart Nilsson Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Malin Eggertz Forsmark Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Margareta Frykman Järlefelt Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Stefan Bengtsson Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Ulf Andersson Svenska Gymnastikförbundet - styrelsen 
Birgitta Rittner Svenska Gymnastikförbundet - kansliet
Carina Watson Hertéus Svenska Gymnastikförbundet - kansliet
Carl-Åke Myrsell Svenska Gymnastikförbundet - kansliet
Christina Almskoug Svenska Gymnastikförbundet - kansliet
Maria Ståhl Svenska Gymnastikförbundet - kansliet
Siw Johansson Svenska Gymnastikförbundet - kansliet
Pernilla Eriksson Umeå GF 
Marcus Pettersson Ungdomsrådet
Lena Grönberg Valberedningen
Anders Fritzsche Valberedningen 
Kjell Adolfsson Valberedningen 
Pia Holm Valberedningen 
46 personer
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Gymnastiken Vill
 

Gymnastiken Vill är förbundets gemensamma 
måldokument. Gäller verksamhetsperioden 
2007 - 2008.

Förslag till Förbundsmötet 13 - 14 maj 2006.

 

Antaget av



VART, HUR - OCH VARFÖR?
Förbundets långsiktiga strategier för att nå målen är ledarvård, 
ledarrekrytering, föreningsutveckling, allianser och samarbeten 
samt fortsatt arbete för att synas och höras mot omvärlden. 
Särskilt fokus ska läggas på ledarna och på barngymnastiken. 

Med nära 1400 livaktiga, rikstäckande medlemsföreningar och 18 distrikt, 
stora och små, är Gymnastikförbundet fortsatt en av Sveriges största 
idrottsorganisationer, och som sådan en av landets viktigaste aktörer i 
ett samlat folkhälsoarbete. Vårt motto, Gymnastik Åt Alla, säger att alla är 
välkomna till oss - unga och gamla, motions- och tävlingsföreningar, stora och 
små gymnastikföreningar. Gemensamt är den stora gemenskap som erbjuds 
medlemmarna och det faktum att föreningarna till överkomliga kostnader 
erbjuder friskvård, glädje och samvaro till motionärer och gymnaster i alla 
åldrar. Tillsammans samlar gymnastikföreningarna 236 000 medlemmar - 
drygt hälften under 26 år, fyra av fem kvinnor. En resurs både för individ och 
samhälle, på nationell såväl som lokal nivå! 

LEDAREN, VÅR MOTOR
Föreningens kärna är de ideella ledarna. Bra ledare skapar efterfrågan och 
tillväxt. Nöjda, engagerade och välutbildade ledare måste därför vara det 
viktigaste målet både för förbund och förening. Lyckas vi här har vi många 
framgångsrika år framför oss!
Våra ledare - alla kategorier - står fortsatt i fokus under kommande 
verksamhetsperiod. Genom att vårda ledarna skapar vi också de bästa 
förutsättningarna för att rekrytera nya ledare. 

VISION
Gymnastikförbundet ska vara ett modernt, växande, välkänt och väl ansett 
förbund, med framgångsrik nationell verksamhet inom breddverksamheten 
och internationella framgångar inom tävlingsgymnastiken.



BARNGYMNASTIKEN BASEN
Barngymnastiken är en prioriterad verksamhet inom förbundet. Vi är ledande 
på barngymnastik och ska så förbli. Ur barngymnastiken utvecklas inte bara 
morgondagens tävlingsgymnaster - här byggs också grunden för regelbunden 
motionsgymnastik. 

FÖRENINGSUTVECKLING 
Utbudet av motionsaktiviteter är stort och konkurrensen fortsatt kännbar 
för många föreningar. Inom ramen för förbundsförnyelsearbetet fortsätter 
arbetet att utveckla stöd till föreningarna. Gemensamt ekonomiprogram, ökad 
tillgänglighet i utbildningssystemet, nya medlemsformer, frågan om egna lokaler 
- alla dessa frågor ska förbundet arbeta med under 2007 - 2008.

ALLIANSER OCH SAMARBETEN
Många samarbetsprojekt mellan distrikt, liksom samarbeten mellan 
medlemsföreningar, har växt fram under senare år.  Att utveckla sådan 
samverkan är ett viktigt mål. Ett steg på vägen är att stärka banden 
mellan Gymnastikförbundet och Lillsved - ett naturligt nav i förbundets 
utbildningsverksamhet och ledarvård. Dessutom söker vi samarbetsparter 
utanför vår egen organisation - för sponsorskap eller för andra former av 
samarbete som ökar våra resurser eller ger oss nya verksamheter och ökad 
exponering. Också på internationell nivå ska vi vara en drivande aktör. 

SYNAS OCH HÖRAS
En förutsättning för att locka till sig ledare, gymnaster, samarbetsparter och 
intresse från medias sida är att vi själva aktivt vänder oss mot omvärlden 
utanför gymnastiksalarna. Förbundet arbetar för att synliggöra föreningarnas 
aktiviteter och för att höja kompetensen i marknadsförings- och 
informationsfrågor i hela organisationen, från förbunds- till föreningsnivå. 

Svenska Gymnastikförbundets verksamhet finansieras till drygt 50 
procent med statliga bidrag via Riksidrottsförbundet, och till 17 procent 
via medlemsavgifter. 2004 - 2006 är medlemsavgiften 18,23 - 18,51 
kronor (indexreglerat) per år och aktiv gymnast.  Tillgängliga ekonomiska 
resurser kan variera över tid och därmed följer att det är nödvändigt att 
prioritera bland alla de aktiviteter som ryms inom mottot Gymnastik Åt Alla. 
Medlemsavgift för 2007 - 2008 föreslås vara 22 kronor.



ÖVERGRIPANDE MÅL
1. Kärnan i vår 
verksamhet är kunniga, 
nöjda ledare som 
känner samhörighet 
med sin förening, och 
erbjuds möjligheter 
till utveckling, glädje 
och gemenskap inom 
förening och förbund.

2. Gymnastikförbundet 
ska vara ledande 
inom barngymnastik. 
Denna verksamhet utgör basen både för förbundets 
motionsgymnastik och tävlingsverksamhet. 

3. Gymnastikförbundets motionsgymnastik ska ha hög 
kvalitet och vara lättillgänglig för alla, oavsett ålder. 

4. Tävlingsverksamheten ska utvecklas såväl på elitnivå som 
generellt. Verksamheten ska genomföras målinriktat med 
hög kvalitet för att leda fram till medaljer vid internationella 
mästerskap. För att möjliggöra detta måste även verksam-
heten under elitnivå öka.

LEDARE

Barngymnastik

Motions-
gymnastik

Tävlings-
gymnastik

VERKSAMHETSMÅL
För att kunna ta emot nya gymnaster i medlemsföreningarna ska 
vi öka antalet ledare med 10 procent, vilket motsvarar minst en ny 
ledare per förening. 



GYMNASTIKFÖRBUNDETS VÄRDEGRUND
Gymnastikförbundet vill på alla nivåer bedriva gymnastik så 
att den positivt utvecklar människan, fysiskt och psykiskt, 
socialt och kulturellt. 
Detta gör vi genom: 

att erbjuda gymnastikformer av hög kvalitet, väl anpassade 
till  människors olika behov.
att med kraft framhålla gymnastikens friskvårdande 
betydelse
att ge möjligheter för de gymnaster som har talang 
och ambition att göra en elitsatsning under socialt 
trygga former, med mål att nå framgång i internationella 
mästerskap
att stärka det ideella ledarskapet genom att erbjuda en 
kvalitativt hög utbildning till den enskilde ledaren

•

•

•

•

Glädje och gemenskap finns i föreningen och på gymnastikgolvet.



VERKSAMHETSINRIKTNING 2007 - 2008 

Barngymnastik     Motionsgymnastik         Tävlingsgymnastik
Flickor och pojkar upp      För alla åldrar (från 13            För alla som vill tävla 
till 12 år. Grundläggande     år till exempel gympa,              oavsett ambitionsnivå
lek- och motorikträning.           dans, aerobic, cirkus)         (Truppgymnastik, Kvinnlig 
              och Manlig Artistisk Gym- 
              nastik, Trampolin, Rytmisk 
              Gymnastik, Hopprep och 
                Aerobic Gymnastics)       
           
               
Barngymnastik ska vara      Motionsgymnastik ska       Tävlingsverksamhet
allsidig, varierande, lekfull    vara anpassad för          är inriktad på           
och bygga på barnens      ungdomar och vuxna         prestationsförbättring 
individuella förutsätt-         utifrån varje individs          och goda resultat.    
ningar.        behov, förutsättningar
        och utvecklingstakt.     
     

 
  
    
  

Utbildning

 

Utvecklad Gymnastikbutik

Ledarregister och utvecklad internkommunikation

Festivaler/Gymnaestrada
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Kampanjpaket för skola

Marknadsföringsmaterial

Marknadsföringskurs
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Utbildarteam
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Profilkläder 
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    Samarbetsprojekt, barn      Samarbetsprojekt FaR SOK, UEG, FIG
    med funktionshinder.          Aktivt sökande av fler
    Skolprojekt          samarbetsparter.

    Jag vägrar sitta still,           Pink Aerobics             Tävlingsgymnaster och
    Grunda med Gympa.                evenemang.  Guld i   
           sikte.    
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 Barngymnastik     Motionsgymnastik     Tävlingsgymnastik

Regionalisering

Anläggningsguide

Utbildning av förtroendevalda

Nya medlemsformer

Guld i sikte

Lillsved

Riksidrottsförbundet

Sponsorer

Mediebearbetning

Media- och marknadsföringsutbildning

Webb-TV och TV-
produktion
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Förbundsförnyelse

FISAC, ERSO



GYMNASTIKEN VILL 
I FÖRENING OCH DISTRIKT

På förbundets hemsida 
www.gymnastik.se finns 
utförligare beskrivningar av 
delprojekten inom Gymnastiken 
Vill. Där finns också dokument 
att ladda hem med förslag på 
hur distrikt och föreningar kan 
arbeta fram en egen version av 
Gymnastiken Vill, tillsammans 
med tips om litteratur som kan 
vara till hjälp i arbetet med den 
egna planeringen. 

VÅRA FRAMGÅNGSFAKTORER
Utveckling och samverkan
Glädje och gemenskap
Föreningskänsla
Synlighet - tillgänglighet

•
•
•
•



Svenska Gymnastikförbundet - Förbundsmötet 2006 - Bilaga 4 

Sidan 1 av 1 

Riktlinjer för budgetarbetet för de kommande två verksamhetsåren 
 
Med en vision om att Gymnastikförbundet ska vara ett modernt, växande och väl ansett 
förbund, med framgångsrik nationell verksamhet inom breddverksamheten och 
internationella framgångar inom tävlingsgymnastiken, har styrelsen satt upp ett 
verksamhetsmål för perioden 2007-2008 nämligen att öka antalet ledare med 10 procent. 
 
Förbundets långsiktiga strategier för att nå målet är ledarvård, ledarrekrytering, 
föreningsutveckling, allianser och samarbeten samt fortsatt arbete med att synas och höras. 
Särskilt fokus kommer att läggas på ledarna och på barngymnastiken.  
 
Svenska Gymnastikförbundets verksamhet finansieras till största delen med statliga bidrag via 
Riksidrottsförbundet och medlemsavgifter. Övriga intäkter kommer från Gymnastik Butiken, 
projekt/aktiviteter, kurser, finansiella intäkter, försäkringar och licensmedel, samt 
sponsorintäkter.  Tillgängliga ekonomiska resurser kan variera över tid och därmed är det 
nödvändigt att anpassa ambitionsnivån efter resurstillgång i de aktiviteter som ryms inom 
mottot Gymnastik Åt Alla.  
 
Förbundsstyrelsen har beslutat att under verksamhetsperioden ha en budget i balans och 
målmedvetet arbeta för att öka intäkterna och kontinuerligt se över de fasta kostnaderna så 
att resurserna används på bästa sätt och kommer medlemsföreningarna till godo. Det egna 
kapitalet ska minst motsvara personalkostnader för anställd personal i sex (6) månader.  
 
Av Svenska Gymnastikförbundets totala resurser går det mesta till basverksamheten men 
särskilda satsningar kommer också att göras under perioden i enlighet med den 
verksamhetsplan som är föreslagen i Gymnastiken Vill 2007-2008. 
 
I Basverksamheten ingår att hålla ett kansli med kompetent personal som ger stöd och 
service till medlemsföreningarna och deras ledare bland annat genom: 
  

• Löpande dialog/kommunikation/service med distrikt/regioner, föreningar, ledare, 
utbildare, domare 

• Ledarutbildning/utveckling 
• Uppbyggnad av utbildningssystem 
• Ekonomi och administration 
• IT-utveckling 
• Riktad information på hemsidan 
• Omvärldsbevakning 
• Mediabearbetning 
• Aktiv aktör inom folkhälsoområdet 
• Samarbete med andra organisationer 
• Stimulera och stödja utvecklingsarbetet i arbetsgrupper, kommittéer och UC. 
• Delge föreningar nyheter och inspiration 
• Produktutveckling 
• Marknad/sälj av utbildningar och material 
• Tillhandahålla en bra försäkring 
• Landslagsverksamheten (läger, nordiska och internationella tävlingar) 
• Internationella mästerskap 
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Motion till Svenska Gymnastikförbundets Förbundsmöte 2006 
Arbetstagares valbarhet till valberedningen för Svenska Gymnastikförbundet och dess 
distriktsförbund (GDF). 

Gymnastikförbundet Stockholm anser att paragrafen i Svenska Gymnastikförbundets stadgar 
angående arbetstagares valbarhet (2 kapitlet - 3 §) bör kompletteras med en begränsning för 
valbarheten till valberedningen.  
I nuvarande paragraf står: 

Arbetstagare inom Gymnastikförbundet och GDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller 
GDF-styrelsen.  
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i 
föreningen.  
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund. 

I Riksidrottsförbundets stadgar finns arbetstagares valbarhet till valberedning reglerat: 

3 kap Allmänna bestämmelser - 1 § - Valbarhet inom RF:s organisationer (ändrad 2005) 

För samtliga val som företas av årsmöten inom RF:s organisationer krävs att den nominerade 
är medlem i förening ansluten till RF.  
– … - 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund, 
eller väljas till ledamot av valberedning i organisation av vilken denne är anställd. 

Gymnastikförbundet Stockholm anser att Gymnastikförbundet bör komplettera sina stadgar i 
enlighet med RF:s stadgar, vilket innebär att det inte ska vara möjligt för en anställd inom 
Gymnastikförbundet och GDF att vara ledamot i valberedningen för Gymnastikförbundet 
eller GDF. 

Anledningen är att vi anser att det är en olämplig och olycklig dubbelroll som arbetstagaren 
försätts i. 

 

Gymnastikförbundet Stockholm hemställer att Förbundsmötet 2006 beslutar 

att paragraf 3 i andra kapitlet i Svenska Gymnastikförbundets stadgar kompletteras med följande 
text i första meningen: 

Arbetstagare inom Gymnastikförbundet och GDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller 
GDF-styrelsen samt Gymnastikförbundets valberedning eller GDF:s valberedning. 

 

För Gymnastikförbundet Stockholm 

 

 

Bert Larsson 
ordförande 
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Gymnastikförbundet Södermanland 
 
Eskilstuna 2005-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
Motion till Gymnastikförbundets Förbundsmötet 2006 ang 
stadgeförtydligan/förändring 
 
 
I nuvarande stadgar för Gymnastikförbundet under 2 Kap 3§ står det att läsa om 
Arbetstagares valbarhet. Där specificeras förhållandet mellan arbetstagare och förbundstyrelse 
och GDF-styrelse. Ett antagande är att denna punkt finns för att undvika en jävsituation. 
Denna punkt bör även inkludera de val av ombud som tas upp på årsmöte/förbundsmöte samt 
valberedning. 
 
Därför yrkas 
 

1) Att 2 kap 3§ förändras så att   
a. Arbetstagare inom Gymnastikförbundet och GDF inte får väljas som ombud 

till möten som beslutas av årsmöte/förbundsmöte och till valberedning. 
b. Arbetstagare inom förening inte får väljas som ombud till möten som beslutas 

av årsmöte och till valberedning. 
 

 
 

 
Mvh  
 
Gymnastikförbundet Södermanland 
v. ordf Anders Caspár 
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Ny regional organisation i Norrland 
måste få vara med i start 2007. 
På grund av Norrlandsregionens speciella förutsättningar när det galler de stora 
avstånden, klimat och den nuvarande organisationen, 
ser vi ekonomiutredningen som positiv men vi vill vara med i start. 

I dag så har dessa distrikt en mycket nära kontakt nar det gäller bland annat 
utbildningar och tävlingar. Vi tror INTE på en centralisering av resurserna nere i 
Stockholm. Utan som utredningen också säger en uppdelning av resurserna över de 
nya regionerna. Därför känner vi att det är viktigt att alla delar av landet får vara med. 
Vi kan inte bara ta de största distrikten i antal medlemmar utan måste se i ett vidare 
perspektiv. Kanske måste vi kolla på t ex hur stora distrikten är till yta men även på 
hur olika vi arbetar i de nuvarande distrikten. Det finns ofta en tendens till att södra 
Sverige har lättare att hänga med i olika utvecklingsfaser beroende på olika faktorer. 
En av dem är att man ofta väljer bort Norrland. 
Vi har speciella förutsättningar här i form av t ex stora avstånd och mindre städer och 
en enastående natur. I dagens samhälle utgör detta inget hinder utan möjligheter vid 
rätt förutsättningar. Vi arbetar mycket bättre inom vissa områden som t ex integration. 
Vi måste kunna visa på den mångfald och rikedom vi har när det gäller våra olika 
förutsättningar. Hur vi bor, reser, äter och lever. Vilka tillgångar vi har till stora 
evenemang eller storslagen natur. Eller kanske vilka ekonomiska förutsättningar vi 
har. Hur ser medlemsavgifterna ut i Norrland jämfört med söder. Eller beror det på 
en stor eller liten stad? 
Vi har stora möjligheter till konferenser, läger och centrala utbildningar. Men skulle 
behöva stöd i t ex bra lokaler och redskap eftersom skolorna snart inte har annat än 
innebandyklubbor i sina redskapsbodar. 
Vi tänker på våra barn och ungdomar som skall växa och utvecklas i vårt samhälle 
och där det också måste finnas en närhet till det allra bästa. 

Med anledning av den ekonomiutredning som nu ligger och under punkt 4.3 
”Förslag till förenklade rutiner och hur tillgängliga resurser ska kunna nyttjas 
mer optimalt” föreslår Västernorrlands Gymnastikförbund att: 

– Västernorrland, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten som en ny 
region får vara med i omstruktureringen fr. 2007. 
 

Göran Wikner, Malin Selling och Malin Ögren från GF Västernorrlands styrelse. 
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Till 
 
Styrelsen för  
Svenska Gymnastikförbundet 
IDROTTENS HUS 
114 73  STOCKHOLM 
 
 
MOTION TILL GYMNASTIKFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2006 
 
Styrelsen för Linköpings Gymnastiksällskap föreslår: 
 
Gymnastikförbundets organisation 
Att Gymnastikförbundet organiseras i två nivåer, en föreningsnivå 
(förbundets medlemmar) och en riksnivå. Det innebär att det centralt 
finns bara en juridisk och ekonomisk nivå. Vidare innebär det att de nu 
befintliga juridiska och ekonomiska distrikten och regionerna upplöses. 
Gymnastikförbundet centralt ges ansvaret att organisera servicen till 
föreningarna likvärdigt över hela landet och till utövarnas bästa. 
Den nya organisationen föreslås träda i kraft 2008-01-01. 
 
 
Föreningarnas organisation 
Att Gymnastikförbundet centralt omgående påbörjar ett arbete för att 
skapa starka kommunala föreningsorganisationer som har till uppgift att 
erbjuda friskvårdsaktiviteter på bästa sätt för kommunens innevånare. 
 
 
Bakgrund till motion, se bilaga 
 
 
 
Linköping  2006-01-27 
 
Styrelsen för Linköpings Gymnastiksällskap 
 
 
Arne Nilsson  ordf                                     Hans Gunnarsson   sekr 
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Bilaga till      Sida 1 av 2 
 
MOTION TILL GYMNASTIKFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2006 
 
 
Bakgrund till motionen 
 
Omvärlden, sedd från Gymnastikförbundet och dess föreningar, har under 
många år förändrats. Men vår organisation följer i stort den ordinarie RF-
modellen. Som vi alla märkt har den modellen spelat ut sin roll. Våra 
distriktsorganisationer har stora brister och resurserna på de olika 
distrikten är mycket olika. Flera distrikt har inte anställd personal. Det blir 
allt svårare att rekrytera folk som vill sitta i SDF-styrelser osv. 
Den radikala lösning på problemet som vi föreslår, är att ha endast två 
nivåer inom SGF:s organisation, en riksnivå för hela landet och en 
föreningsnivå. Det är den enda lösningen, om vi ska få en likvärdig service 
för alla medlemmar över hela landet. 
Vår idé är att föreningarna väjer SGF:s styrelse på SGF:s årsmöte. 
SGF:s ges uppdraget att organisera verksamheten över hela landet genom 
indelning i regioner. SGF:s styrelse tillsätter under sig ledningsgrupper för 
varje region och delegerar ansvar till dem. I ansvaret ligger att 
ledningsgruppen organiserar regionens kansli med anställd personal och 
organiserar verksamheterna. Det ska vara en central personalorganisation 
för alla SGF:s kanslier. 
Det ska finnas en total ekonomi för SGF centralt och regionerna. SGF:s 
styrelse har ansvar för att resurserna fördelas likvärdigt över hela landet. 
Genom detta kommer vi ifrån alla krångliga sätt att fördela anslag, 
medlemsavgifter, mm. Det blir en stor lättnad både för SGF centralt och 
de nya regionerna. 
Den modell som ovan anges, ger den flexibilitet och effektivitet, som 
behövs idag. Flexibiliteten gör att SGF kan öppna dörrar åt många håll och 
kan organisera sig olika för olika kategorier och även öppna upp för 
samarbeten över organisationsgränserna. 
Vi inser också att en av Gymnastikförbundets svårigheter är att så många 
kategorier ryms inom förbundet. Men genom flexibiliteten som ges, ska vi 
kunna styra ekonomi och ansvar, så att varje kategori bär sina kostnader.  
 
Även om vi gör organisatoriska förändringar på riksplanet, så beror 
förbundets styrka och förmåga att öka resurserna på föreningarna. 
Föreningarna förmåga att växa och utvecklas är helt avgörande. 
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     Sida 2 av 2 
 
 
Det betyder att SGF:s riksorganisation behöver vara pådrivande när det 
gäller att skapa effektiva föreningsorganisationer. Det kan ske genom 
sammanslagningar och samordningar inom kommunerna. Vi behöver i 
första hand sådana organisationer i stora kommuner. Vi kan inte bygga 
dessa organisationer enbart på ideella krafter, utan anställd personal måste 
ge de resurser som behövs. 
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Gymnastikförbundet Södermanland 
 
Eskilstuna 2005-12-31 
 
 
 
 
 
 
 
Motion till Gymnastikförbundets Förbundsmötet 2006 ang motioner 
till föreningars- och distriktens årsmöten 
 
 
I stadgarna för Gymnastikförbundet går det att läsa följande under §6 Förslag till ärenden att 
behandlas vid Förbundsmötet:  
” Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i 
sådan förening samt distriktsorganen.”  Utmaningen med detta är att Gymnastikförbundet 
har sitt förbundsmöte varannat år samtidigt som föreningar och distrikt har årsmöte vilket i 
sin tur kan skapa en tröghet för nödvändiga förändringar inom förbundet. 
 
För att skapa en möjlighet att snabbare genomföra förändringar inom förbundet borde ovan 
vara dubbelriktat. Med andra ord, Gymnastikförbundets styrelse borde ha möjlighet att lägga 
motioner till föreningar och distriktens årsmöten. I och med att det är en motion till ett 
årsmöte så fungerar fortfarande den demokratiska processen då föreningar och distrikt har 
möjlighet att avslå en sådan motion på sitt respektive årsmöte. 
 
Därför yrkas 
 

1) Att nya föreningar och distrikt (eller sådana som går samman) i sina nya stadagar 
rekommenderas att tillåta Gymnastikförbundets styrelse att lägga motioner till 
respektive årsmöte. 

 
2) Att förbundsstyrelsen och kansliet aktivt verka för och rekommendera existerande 

föreningar och distrikt att göra en stadgeförändring som tillåter Gymnastikförbundet 
styrelse att lägga motioner till respektive årsmöte. 

 
 

 
Mvh  
 
Gymnastikförbundet Södermanland 
v. ordf Anders Caspár 
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Gymnastikförbundet Södermanland 
 
Eskilstuna 2005-12-31 
 
 
Motion till Gymnastikförbundets Förbundsmötet 2006 angående 
omfördelning av resurser till Vuxen verksamhet 
 
Den större delen av den verksamhet som bedrivs inom Förbundet är kopplad till vuxen utövandet, 
ex gympa, aerobic, senior, yoga etc. Det är även denna verksamhet som är mest utsatt för 
konkurrens. Dessutom är vuxensidan genom sina många medlemmar en av barn/ungdom/tävlings 
största sponsorer. Vi bör organisera förbundet så att den verksamhet som är konkurrensutsatt får 
möjlighet att klara konkurrensen. Samtidigt så kan vuxensidan faktiskt vara självförsörjande vilket 
ungdom/tävling inte kan. Inte till alla delar i alla fall.  
 
Förbundets resurser bör ökas så att en omfördelning till förmån för vuxenverksamheten kan ske, fler 
resurser, både ekonomiskt och personal, bör läggas på detta. Dessa resurser bör då läggas för att 
aktivt utveckla vuxenversamheten och utbildningar, innefatta utåtriktad verksamhet, samordning av 
vuxenaktiviteter, marknadsföring etc. 
 
För att få mer resurser till vuxensidan så bör det ske utan att ta från någon annan verksamhet. 
Således återstår att göra ”kakan” större. Dvs en medlemsavgiftshöjning eller ökning av antal 
medlemmar. Vad är det som säger att medlemsavgiften skall vara lika stor för alla? En 
medlemavgiftshöjning skulle väl kunna vara olika för olika verksamheter. Resurskrävande discipliner 
får en högre höjning än mindre resurskrävande discipliner. 
En medlemsökning på vuxensidan är något som kommer hela Gymnastikförbundet till godo vilket 
skulle kunna leda till ”Gympa för alla”. 
 
Därför yrkas 
 

1) Att uppdra styrelsen att ta fram en plan för att öka antalet personer som arbetar heltid med 
vuxenverksamhet med ökad marknadsföringsaktiviteter, utåtriktad verksamhet etc enligt 
motionens intentioner. 

 
2) Att finansiera denna omfördelning av resurser till vuxenverksamhet genom ökade 

differentierade medlemsavgifter alternativt ökade medlemsavgifter. 
 

3) Att uppdra styrelsen, i komplement till ekonomiutredning, se över att alla resurser används 
optimalt och om all befintlig verksamhet skall fortsätta att bedrivas inom förbundet. 

 
Mvh  
 
Gymnastikförbundet Södermanland 
v. ordf Anders Caspár, Andreas Getzman 
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Bilaga 1 
Distriktsorgan 

distriktens namn och gränser 
1 Kap. 5 § - 6 Kap. 2 § 

 

Gymnastikförbundet Blekinge omfattar Blekinge län. 

Gymnastikförbundet Dalarna omfattar Dalarnas län. 

Gymnastikförbundet Gotland omfattar Gotlands län. 

Gymnastikförbundet Gävleborg omfattar Gävleborgs län. 

Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal omfattar kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, 
Göteborg, Mölndal, Ale, Kungälv, Lerum, Stenungsund, 
Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, 
Uddevalla, Strömstad, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, 
Mellerud samt Åmål i Västra Götalands län. 

Gymnastikförbundet Halland omfattar Hallands län. 

Gymnastikförbundet Jämtland/Härjedalen omfattar Jämtlands län. 
Gymnastikförbundet Mälardalen omfattar Södermanlands län samt kommunerna  

Södertälje och Nykvarn i Stockholms län,  
Västmanlands län utom Heby kommun,  
Örebro län utom kommunerna Degerfors och Karlskoga. 

Gymnastikförbundet Norrbotten omfattar Norrbottens län. 

Gymnastikförbundet Skåne omfattar Skåne län. 

Gymnastikförbundet Småland omfattar Jönköpings län, Kronobergs län och Kalmars län 
förutom Mullsjö kommun i Jönköpings län. 

Gymnastikförbundet Stockholm omfattar Stockholms län förutom kommunerna Södertälje, 
Nykvarn, Norrtälje samt Sigtuna. 

Gymnastikförbundet Uppland omfattar Uppsala län och kommunerna Norrtälje och 
Sigtuna i Stockholms län samt Heby kommun i 
Västmanlands län. 

Gymnastikförbundet Värmland omfattar Värmlands län och kommunerna  
Degerfors och Karlskoga i Örebro län. 

Gymnastikförbundet Västerbotten omfattar Västerbottens län. 

Gymnastikförbundet Västergötland omfattar kommunerna Mullsjö, Gullspång, Mariestad, 
Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Skövde, 
Falköping, Skara, Götene, Vara, Lidköping, Essunga, 
Grästorp, Vårgårda, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, 
Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås, 
Bollebygd och Ulricehamn i Västra Götalands län. 

Gymnastikförbundet Västernorrland omfattar Västernorrlands län. 

Gymnastikförbundet Östergötland omfattar Östergötlands län. 

 




