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PROTOKOLL  fört vid Svenska Gymnastikförbundets  
 FÖRBUNDSMÖTE 2006 
 lördag-söndag 13-14 maj 2006 på 
 Hotel Gothia Towers, Göteborg. 

Röstberättigade ombud: 
101 röstberättigade ombud från  
32 föreningar (40 ombud) samt 16 distrikt (61 föreningsombud, valda vid respektive distrikts årsmöte). 
Se bifogad röstlängd, bilaga 1. ./. 

Övriga ej röstberättigade deltagare: 
46 övriga ej röstberättigade deltagare - se bifogad deltagarlista, bilaga 2. ./. 

§ 1 Öppnande - inledning av Förbundsmötet 
Förbundsmötet öppnas genom en 10 minuters lång fartfylld gymnastikuppvisning genomförd 
av gymnaster från föreningar i Göteborg, med Margaretha Elfving som ansvarig ledare. 
Programmet är en härlig blandning från flera av våra discipliner och verksamhetsområden.  
Ordföranden i Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal Christer Holmgren välkomnar alla 
till Göteborg och hoppas att samtliga ska få en trevlig och innehållsrik helg. 
Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga ombud, gäster och 
hedersledamöter varmt välkomna till Förbundsmötet 2006 och ger samtidigt en kort 
inledande reflexion på den gångna mandatperioden sett ur styrelsens perspektiv samt genom 
en kort historisk tillbakablick på Gymnastikförbundets över hundraåriga verksamhet.  
Malin hoppas att mötet ska präglas av ”högt i tak, fötterna på jorden och många skratt”. 
Malin avslutar med att förklara Förbundsmötet 2006 för öppnat. 

§ 2 Parentation 
Gun Ståhl, förbundsstyrelsen, håller parentation över de avlidna (sedan föregående 
Förbundsmöte) gymnastikkamraterna som gjort speciella insatser för Svenska 
Gymnastikförbundet: 

• Gun Röring, Umeå 
• Birgit Altar-Cederberg, Västerås 
• Ivar Backman, Kristinehamn 
• Helmer Hamberg, Östersund 
• Olof Kihlmark, Norrtälje 

§ 3 Fastställande av röstlängden 
Vid inregistreringen/ankomsten till Förbundsmötet har samtliga röstberättigade ombud 
inlämnat en påskriven fullmakt där det framgår hur många röster som respektive ombud har. 
Principen är en röst – en förening. Ombud utsedda vid respektive distrikts årsmöte 
representerar med automatik de föreningar som ej har utsett eget ombud till 
Förbundsmötet. Ombud kan ha högst 25 röster.  
Carl-Åke Myrsell, förbundskansliet, presenterar inlämnade fullmakter som bildar underlaget för 
röstlängden till Förbundsmötet. 
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa röstlängden för Förbundsmötet 2006 enligt presenterat förslag (se bilaga 1). ./. 
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§ 4 Fastställande av föredragningslistan 
Malin Eggertz Forsmark presenterar den utskickade föredragningslistan för Förbundsmötet.  
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa föredragningslistan enligt det utskickade förslaget. 

§ 5 Fråga om mötets utlysande i behörig ordning 
Enligt förbundets stadgar 3 kap. § 4 ska kungörelse av ordinarie Förbundsmöte ske  
• dels i förbundets officiella organ senast tre månader före mötet, 
• dels genom kallelse till röstberättigade ombud senast två veckor före mötet. 

Carl-Åke Myrsell redovisar att Förbundsmötet har tillkännagetts i Svensk Idrott nr 10/2005, 
samt i föreningsutskick ”Aktuellt från Gymnastikförbundet” nr 4/nov 2005 samt nr 1/feb 2006.  
Dessutom har information funnits att läsa på hemsidan sedan den 1 februari 2006. Kallelse 
och handlingar till ombuden avsändes från kansliet den 26 april. 
Förbundsmötet beslutar 
att  mötet är behörigt utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
Valberedningens ordförande Ann-Britt Andersson förslår Ingela Tuvegran, Göteborg till 
ordförande för mötet och Inger Båvner, Stockholm till vice ordförande. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Ingela Tuvegran till ordförande och Inger Båvner till vice ordförande för mötet. 

§ 7 Val av sekreterare för mötet 
Ann-Britt Andersson 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 mötesordföranden justera mötets protokoll 
Ann-Britt Andersson förslår Per Lilja, Malmö och Ingrid Fänjemo, Sandviken till 
protokollsjusterare för mötet. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Per Lilja och Ingrid Fänjemo till protokollsjusterare för mötet. 

§ 9 Val av erforderligt antal rösträknare 
I stadgarna står det att mötet ska utse erforderligt antal rösträknare. Valberedningen har 
gjort bedömningen att fyra stycken rösträknare är lämpligt vid årets möte. 
Ann-Britt Andersson förslår Tor-Åke Bengtsson, Norrköping, Marcus Pettersson, Örebro, 
Ann-Katrin Sjöblom, Borlänge samt Berit Sjögren, Umeå till rösträknare för mötet. 
Förbundsmötet beslutar 
att på förslag från valberedningen utse fyra rösträknare för mötet, samt 
att utse Tor-Åke Bengtsson, Marcus Pettersson, Ann-Katrin Sjöblom samt  

Berit Sjögren till rösträknare för mötet. 
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§ 10 Behandling av Svenska Gymnastikförbundets verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 

10.1 Redovisning 

Ingela Tuvegran inleder med att konstatera att verksamhetsberättelsen 2004-2005 är 
utskickad till samtliga ombud i enlighet med stadgarna och att ombuden därmed har haft 
möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen.  
Malin Eggertz Forsmark ger en kortfattad sammanfattning av verksamhetsberättelsen och 
avslutar med att yrka bifall till att godkänna verksamhetsberättelsen 2004-2005. 
Ingela Tuvegran går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida och ombuden har därigenom 
möjlighet att lämna kommentarer och/eller frågor. 

10.2 Inlägg – diskussion - rättelser 

Ewa Sundmalm, Gymnastikförbundet Mälardalen, yrkar på att årtalet ska ändras i texten på sid 7 
under rubriken Distriktsorganisationen till ”GF Mälardalen med gemensamt kansli i Örebro, med 
start 1 januari 2006”. Ewa passar även på att lämna bakgrund till bildandet av GF Mälardalen. 
Roland Himberg, manliga tekniska kommittén, yrkar på en omskrivning av bisatsen i meningen 
på rad 4, sid 21 under rubriken Tävlingsprogram: ”, signerat av DDR:s före förbundskapten 
Dieter Hoffman numera verksam i Schweiz”. 
Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna verksamhetsberättelsen 2004-2005 med tillhörande förvaltningsberättelse 

med följande tillägg och ändringar: 
sid 7 ”GF Mälardalen med gemensamt kansli i Örebro, med start 1 januari 2006” 

 sid 21 ”, signerat av DDR:s före förbundskapten Dieter Hoffman numera verksam i Schweiz” 

§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisor Olle Svedman läser upp revisorernas berättelser för verksamhetsåren 2004 och 2005 
(sid. 26 och 30 i verksamhetsberättelsen). 
Förbundsmötet beslutar 
att  lägga revisorernas berättelser till handlingarna. 

§ 12 Fråga om fastställande av balansräkningarna 
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med revisorernas förslag, fastställa balansräkningarna 2004 och 2005 enligt 

redovisningen på sid. 25 och 28 i verksamhetsberättelsen. 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Förbundsmötet beslutar  
att  i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna 

mandatperioden 2004-2005. 

§ 14 Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust enligt balansräkningarna 
Styrelsen föreslår att förbundets underskott för verksamhetsåret 2004 uppgående till 
4 768 000 kr, samt underskottet för verksamhetsåret 2005 uppgående till 1 762 000 kr 
balanseras i ny räkning. 
Förbundsmötet beslutar 
att  i enlighet med styrelsens förslag, balansera förbundets resultat för år 2004 och 2005 i 

ny räkning. 
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§ 15 Anmälan av Svenska Cheerleaderförbundets verksamhetsberättelse 
Svenska Cheerleaderförbundet har samarbetsavtal med Gymnastikförbundet, där det finns 
reglerat att förbundets verksamhetsberättelse ska anmälas vid Förbundsmötet. 
Ingela Tuvegran meddelar att styrelsen för Svenska Cheerleaderförbundet har anmält att 
verksamhetsberättelserna för år 2004 samt 2005 har fastställts av förbundets årsmöte 
respektive år. Verksamhetsberättelserna har varit utskickade till ombuden. 
Lena Grönberg, Gymnastikförbundet Dalarna, ställer en fråga ”om föreningarna som bedriver 
cheerleading och är medlemmar i Gymnastikförbundet betalar samma årsavgift per gymnast 
till förbundet som övriga gymnastikföreningar”? 
Malin Eggertz Forsmark svarar ja på den frågan. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga Svenska Cheerleaderförbundets anmälan av sin 

verksamhetsberättelse 2004 och 2005 till handlingarna. 

§ 16 Anmälan av verksamhetsberättelserna för Föreningen för Svenska GF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a. samt skolans årsredogörelse (Lillsved) 

Inger Båvner, ordförande i Lillsvedsstyrelsen, anmäler att verksamhetsberättelserna för 
Föreningen för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved) för åren 2004 och 2005 
har fastställts av föreningens årsmöte för respektive år. Inger redovisar Lillsveds aktuella 
verksamhet och organisation samt förhoppningar om ett förstärkt samarbete mellan skolan 
och Gymnastikförbundet. 
Inger meddelar att platschefen Bert Larsson har gått i pension under våren 2006.  
Malin Eggertz Forsmark avtackar Bert Larsson samt presenterar den nya ledningen på skolan 
med Staffan Cedervall, Lena Andersson och Robert Bredberg. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga anmälningarna från Föreningen för Svenska 

Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved) samt skolans 
årsredogörelse för åren 2004 och 2005 till handlingarna. 

Förbundsmötet ajourneras en kort stund och välbehövlig pausgymnastik genomförs ledd av 
Lena Fridlund, Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal. 

§ 17 Utdelning av ”Jonassons pokalen” 
Malin Eggertz Forsmark delar ut den årliga utmärkelsen från manliga tekniska kommittén 
”Jonassons pokalen” till den ambitiöse och lovande gymnasten Patrik Hagelin, Göteborgs 
Turnförening.  

§ 18 Fastställande av verksamhetsplan 2007-2008 - Gymnastiken Vill 

18.1 Styrelsens förslag 

Malin Eggertz Forsmark, redovisar bakgrunden till styrelsens nya förslag till riktlinjer och 
måldokument för Gymnastikförbundets verksamhet under den kommande mandatperioden - 
Gymnastiken Vill 2007-2008. Styrelsens förslag är att det övergripande verksamhetsmålet för 
perioden är att öka antalet ledare med 10 %, vilket motsvarar minst en ny ledare per förening. 
Styrelsen föreslår att Gymnastiken Vill även ska vara den gemensamma grunden för distriktens 
och gymnastikföreningarnas planering och målbeskrivning av verksamheten. Styrelsens 
förhoppning är att Gymnastiken Vill kommer att användas och vara till nytta inom förbundets 
alla led och verksamhetsinriktningar. 
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18.2 Inlägg - diskussion - rättelser 

Torbjörn Johansson, Gymnastikförbundet Värmland, yrkar på beslut om eventuell regionalisering 
(högst upp på sid 7 i häftet) ska avvaktas till dess att propositionen om detta har behandlats. 
Lars G. Wirdheim, Halmstad Frigymnaster, ställer en fråga om ”hur förpliktigande texten om 
tävlingsverksamheten är under punkt 4 på sid 4 och hur ska man kunna mäta det”? 
Kajsa Murmark, Kämpinge Gymnastikförening, yrkar på tillägg av de internationella hoppreps-
organisationerna FISAC och ERSO på sid 7 under rubriken Allianser och samarbeten. 
Hans Gunnarsson, Gymnastikförbundet Östergötland, önskar ge styrelsen en stor eloge till den 
nya utformningen av Gymnastiken Vill. 
Malin Forsström, Gymnastikföreningen Energo, ställer en fråga om tävlingsverksamheten och 
vilka tankar som finns för att gå vidare med projektet Guld i sikte och vilka resurser som 
finns för genomförandet av det. 
Malin Eggertz Forsmark ger svar på Torbjörn Johanssons yrkande med att styrelsens förslag är 
att byta ut ordet ”Regionalisering” och kalla det för ”Förbundsförnyelse” i stället.  
Malin ger även styrelsens svar på Lars G. Wirdheims och Malin Forsströms frågor angående 
tävlingsverksamheten med att det är styrelsens ambition att det påbörjade utvecklingsarbetet 
ska fortsätta bland annat genom samarbete med SOK (Svenska Olympiska Kommitté). När 
det gäller frågan om tilldelade resurser finns de redovisade i handlingarna till förbundsmötet. 
Malin svarar Kajsa Murmark med att styrelsen ställer sig positiv till att göra de tillägg om 
FISAC och ERSO som Kajsa har föreslagit i sitt yrkande. 

18.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att  anta Gymnastiken Vill som förbundets gemensamma måldokument för 

verksamhetsperioden 2007-2008 (se bilaga 3), med följande två tillägg/förändringar: ./. 
att ordet regionalisering byts ut mot förbundsförnyelse (högst upp på sid 7), 
att att hopprepsorganisationerna ERSO och FISAC läggs till under rubriken Allianser och 

samverkan (mitt på sid 7), 
och att med ovanstående beslut som grund: 
att  uppmana distrikten att anta Gymnastiken Vill som riktlinje vid fastställandet av 

respektive distrikts verksamhetsplaner under 2007-2008, samt 
att  rekommendera gymnastikförbundets medlemsföreningar att anta Gymnastiken Vill som 

riktlinje vid fastställande av respektive förenings verksamhetsplaner under 2007-2008. 

§ 19 Riktlinjer för budgetarbetet för de kommande två verksamhetsåren 

19.1 Styrelsens förslag 

Malin Eggertz Forsmark, redovisar styrelsens förslag till ekonomisk inriktning för de 
kommande två verksamhetsåren. Som övergripande ekonomiskt mål önskar styrelsen en 
budget i balans under perioden. Malin kommenterar styrelsens förslag till de riktlinjer för 
budgetarbetet som finns utskickade till ombuden inför förbundsmötet (se bilaga 4). ./. 
Malin redovisar även styrelsens förslag till rambudget för år 2007, vilken kommer att 
utskickas till distrikten senast den 30 juni. 

19.2 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att anta de föreslagna riktlinjerna för budgetarbetet för de två kommande verksamhetsåren. 
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Motioner 

§ 20 Gymnastikförbundet Stockholms motion,  
Arbetstagares valbarhet till valberedningen för Svenska Gymnastikförbundet 
och dess distriktsförbund (GDF). 

20.1 Motionen 

GF Stockholm har inlämnat en motion angående arbetstagares valbarhet till valberedningen 
för Svenska Gymnastikförbundet och dess distriktsförbund. Motionen avser ett 
stadgeförtydligande och en anpassning till den stadgerevision som Riksidrottsmötet beslutade 
år 2005 (se bilaga 5).  ./. 

20.2 Styrelsens yttrande 

Styrelsen tillstyrker motionen med samma argument som GF Stockholm och föreslår ett 
tillägg i stadgarna Kapitel 2 § 3 Arbetstagares valbarhet (tillägg i kursiv stil): 
”Arbetstagare inom Gymnastikförbundet och GDF får inte väljas till ledamot av 
förbundsstyrelsen eller GDF-styrelsen samt Gymnastikförbundets eller GDF:s valberedning”. 

20.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens yttrande. 

§ 21 Gymnastikförbundet Södermanlands motion, 
Arbetstagares valbarhet till valberedning och möjlighet att vara ombud 

21.1 Motionen 

GF Södermanlands motion är snarlik GF Stockholms motion vad avser arbetstagares 
valbarhet till valberedningen inom förbund och förening. Dessutom motionerar GF 
Södermanland om att begränsa möjligheten för arbetstagare (i förbund och förening) att vara 
ombud vid förbunds- och årsmöten (se bilaga 6). ./. 

21.2 Styrelsens yttrande 

Styrelsen tillstyrker motionen i den del som avser arbetstagares valbarhet till valberedningen 
hos Svenska Gymnastikförbundet och dess GDF (jämför GF Stockholms motion). 
När det gäller arbetstagares valbarhet som ombud till förbundsmöten och årsmöten finns 
ingen begränsning inskriven i nuvarande stadgar. Däremot finns en vedertagen praxis inom 
idrottsrörelsen att arbetstagare inte bör vara ombud vid den egna organisationens förbunds- 
eller årsmöten. Styrelsen betonar dock att respektive organisation ska självständigt och 
oberoende inneha rätten att utse de ombud som respektive organisation finner som bäst 
lämpade.  
Med ovanstående som grund föreslår styrelsen avslag av den delen av motionen.  
När det gäller begränsningar för arbetstagare i föreningar är detta inte en fråga för vårt 
förbundsmöte, utan detta regleras i Riksidrottsförbundets ”Normalstadgar för 
idrottsföreningar”.  
Styrelsen föreslår avslag av den delen av motionen.  

21.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att tillstyrka motionen när det gäller arbetstagares valbarhet till valberedningen inom 

Gymnastikförbundet och GDF, 
att avslå motionen när det gäller att i stadgarna begränsa arbetstagares möjlighet att bli 

utsedd som föreningsombud vid förbundsmöte respektive distriktsårsmöte, samt 
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att avslå motionen vad gäller arbetstagare i föreningar, med hänvisning till 
Riksidrottsförbundets ”Normalstadgar för idrottsföreningar”. 

§ 22 Gymnastikförbundet Västernorrlands motion, 
Ny regional organisation i Norrland med i start 2007 

22.1 Motionen 

GF Västernorrland motionerar om vikten av att en ny regional organisation för Norrland 
måste inrättas med start år 2007. Bakgrunden till motionen är dels de förslag som finns i 
Ekonomiutredningens remiss dels att GF Västernorrland har haft problem att organisera sin 
verksamhet de senaste åren (se bilaga 7) ./. 

22.2 Styrelsens yttrande 

I styrelsens proposition ”Ny regional organisation” föreslår styrelsen att den pågående 
processen inom Gymnastikförbundet där distrikt söker samverkan mellan varandra genom 
sammanslagning eller utvecklad samverkan bör fortsätta men också påskyndas. Styrelsen 
anser att en omstrukturering från dagens 18 distrikt till sex regioner är önskvärd med 
hänvisning till Ekonomiutredningens resonemang om att varje region ska omfatta minst 
15 000 medlemmar, som underlag för utbildning och verksamhetsstöd. 
När det gäller den nordligaste regionen finns det anledning att speciellt se på de ekonomiska 
förutsättningarna för den regionen.  
Styrelsen föreslår i sin proposition att Förbundsmötet ska uppdra åt styrelsen att fortsätta 
driva processen med den regionala indelningen i syfte att skapa sex regioner: Norra Sverige, 
Mittsverige, Stockholm/Mälardalen, Västra Götaland, Småland/Östergötland och Region Syd 
samt att fatta beslut om inrättandet av en ny regional organisation vid nästa Förbundsmöte 
2008. 
Med hänvisning till denna proposition anser styrelsen att motionen ska anses vara besvarad. 

22.3 Inlägg - diskussion 

Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet Mälardalen, tillstyrker styrelsens förslag med hänvisning 
till det pågående förbundsförnyelsearbetet som pågår i flertalet distrikt. 
Anna Häggblad, Gymnastikförbundet Västernorrland, önskar ett förtydligande från styrelsen 
angående de ekonomiska förutsättningarna för de nordligaste regionerna som styrelsen 
anger i sitt yttrande. 
Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen, svarar Anna att avsikten från styrelsen är att uppdra åt en 
arbetsgrupp att tillsammans med berörda distrikt ta fram förslag på hur de ekonomiska 
förutsättningarna för framför allt ledarutbildningar kan förbättras. 
Ann-Britt Andersson, Gymnastikförbundet Västernorrland, informerar ombuden att det redan 
finns ett etablerat samarbete i Norrland mellan distrikten. 

22.4 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att motionen ska anses vara besvarad. 

§ 23 Linköpings Gymnastiksällskaps motion, 
Gymnastikförbundets och föreningarnas organisation 

23.1 Motionen 

Linköpings GS motionerar om en ny organisation inom förbundet med endast två nivåer; 
föreningsnivån samt riksnivån. Motionen innebär att nuvarande distrikt skulle upphöra som 
juridiska personer och ekonomiska enheter fr.o.m. 1 jan 2008 (se bilaga 8). ./. 
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23.2 Styrelsens yttrande 

I styrelsens proposition ”Ny regional organisation” föreslår styrelsen att den pågående 
processen inom Gymnastikförbundet där distrikt söker samverkan mellan varandra genom 
sammanslagning eller utvecklad samverkan bör fortsätta, men också påskyndas. Styrelsen 
anser att en omstrukturering från dagens 18 distrikt till sex regioner är önskvärd med 
hänvisning till Ekonomiutredningens resonemang om att varje region ska omfatta minst 
15 000 medlemmar, som underlag för utbildning och verksamhetsstöd. 
Linköpings GS förslag till organisatorisk struktur av Gymnastikförbundets verksamhet med 
endast två nivåer överensstämmer inte med styrelsens förslag till framtida regional 
uppbyggnad. Styrelsen anser att Gymnastikförbundet även fortsättningsvis behöver ett 
mellanled för utvecklingen och utbildning, men också för att få del av det regionala stöd som 
idrottsrörelsen får.  
Med hänvisning till propositionen om den regionala organisationen föreslår styrelsen avslag 
på motionen. 

23.3 Inlägg - diskussion 

Hans Gunnarsson, Linköpings GS, lämnar bakgrund och yrkar bifall till motionen. Hans önskar 
påskynda förbundsförnyelsen. Han önskar att förbundet ska bli effektivare genom att vi bara 
har en juridisk person i förbundet (ta bort distrikten som juridiska personer). 
Gun Ståhl, förbundsstyrelsen, svarar Hans med att hänvisa till styrelsens förslag i propositionen 
”Ny regional organisation” samt med att påvisa den möjlighet som redan finns idag att 
föreningar bildar lokala allianser när det gäller föreningssamverkan. 

23.4 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen. 

§ 24 Gymnastikförbundet Södermanlands motion, 
Gymnastikförbundets möjligheter att motionera till föreningars och 
distriktens årsmöten. 

24.1 Motionen 

GF Södermanland motionerar om att nya och befintliga föreningar samt distrikten ska tillåta 
Svenska Gymnastikförbundet att motionera till respektive organisations årsmöten (se bilaga 9). ./. 

24.2 Styrelsens yttrande 

Styrelsen föreslår avslag av motionen med hänvisning till den vedertagna demokratiska 
ordningen att det är medlemmarna som innehar beslutsrätt och förslagsrätt till respektive 
årsmöte/förbundsmöte. I praktiken kan dock beslut som fattas av föreningsombuden på 
Förbundsmötet respektive distrikts årsmöten vara bindande för distrikt och föreningar och 
därmed vara jämförbart med den föreslagna möjligheten att motionera ”nedåt inom 
organisationen”. 

24.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
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§ 25 Gymnastikförbundet Södermanlands motion, 
Omfördelning av resurser till vuxen verksamhet 

25.1 Motionen 

GF Södermanland har motionerat om en omfördelning av resurser till vuxen verksamheten. 
Motionen består av tre yrkanden (se bilaga 10): ./. 
• Öka antalet personer som arbetar heltid med vuxenverksamhet. 
• Omfördelning av ekonomiska resurser genom ökade och/eller differentierade 

medlemsavgifter.  
• Att samtliga resurser ska användas optimalt och att en översyn ska göras om all befintlig 

verksamhet ska fortsätta att bedrivas inom förbundet. 

25.2 Styrelsens yttrande 

När det gäller det första yrkandet anser förbundsstyrelsen att det inte är en 
förbundsmötesfråga. Att disponera kansliresurserna är ett ansvar delegerat från styrelsen till 
generalsekreteraren.  
När det gäller det andra yrkandet om differentierade och/eller ökade medlemsavgifter 
hänvisar styrelsen till Ekonomiutredningen där frågan har behandlats. Utredningen 
konstaterar att de modeller med differentierade medlemsavgifter (trappstegsmodellen) som 
prövats inte uppfattas som rättvisa och kommer att medföra en ökad administration. 
Styrelsen instämmer därför i utredningens förslag om att bibehålla nuvarande system med 
utdebitering per gymnast. Nuvarande bestämmelser gör endast avsteg för skolidrotts- och 
kårortsföreningar, därutöver har vi samma medlemsavgift oavsett ålder och 
verksamhetsinriktning.  
När det gäller frågan om ökade medlemsavgifter hänvisar styrelsen till propositionen om 
”Medlemsavgiften”. Styrelsen har ingående diskuterat nivån på medlemsavgiften för 2007-08 
och det är en viktig avvägning som styrelsen måste göra. En alltför hög ambitionsnivå och 
därtill hörande avgiftshöjning kan i värsta fall medföra motsatt verkan. En för hög 
medlemsavgift kan medverka till att flera föreningar väljer att lämna förbundet och det skulle 
vara en olycklig utveckling.  
För den verksamhet som finns beskriven i Gymnastiken Vill behövs dock resursförstärkning. 
Styrelsen föreslår därför olika åtgärder för att skapa mer resurser under 
verksamhetsperioden och väljer att som en av dessa föreslå en mindre höjning av 
medlemsavgiften för 2007-2008. 
Motionären yrkar också på att styrelsen ska göra en översyn om all befintlig verksamhet ska 
fortsätta att bedrivas inom förbundet. Styrelsen anser att ett av de viktigaste uppdragen som 
ges av förbundsmötet till styrelsen är att utveckla gymnastiken, i detta ligger att prioritera 
och resursoptimera. Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2007-2008, tillsammans med 
budgetinriktningen, föreläggs förbundsmötet genom Gymnastiken Vill och med detta anser 
styrelsen att yrkande två och tre får anses besvarade. 

25.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen i det första yrkandet, samt 
att motionen ska anses som besvarad i det andra och tredje yrkandet. 

 



Protokoll Förbundsmötet 2006 justerat.doc 

10 (22) 

Propositioner 

§ 26 Ny regional organisation 
26.1 Styrelsens proposition 

Ekonomiutredningen har ägnat mycket tid åt att diskutera hur nuvarande ekonomiska 
resurser ska kunna nyttjas mer optimalt. Utgångspunkten har varit att ge alla medlemmar i 
förbundet en efterfrågad och likvärdig service, oavsett var i landet man verkar. Den likartade 
servicen motsvarar en regionalt anställd konsulent med specialkunskap inom 
gymnastikområdet och som under dagtid kan ge föreningarna stöd, råd, information, samt 
handha administration och vara regionstyrelsens handläggare. 
Idag har vi en distriktsorganisation som inte kan anses ge en likartad service till landets alla 
föreningar. I Förbundsförnyelsearbetet som initierades 2000 diskuterades ett antal åtgärder 
för att kunna åstadkomma en optimal regional stödorganisation. Beslutet på förbundsmötet 
2002 blev att distrikten själva skulle samverka eller helt slå samman organisationerna för att 
framförallt få resurser till en heltidsanställd konsulent.  
Sedan förbundsmötet 2002 har sammanslagning skett av Gymnastikförbunden i Gästrikland 
och Hälsingland (GF Gävleborg). Gymnastikförbunden i Göteborg och Bohuslän Dal har gått 
samman (GF Göteborg Bohuslän Dal) samt Gymnastikförbunden Södermanland, Örebro län 
och Västmanland har bildat Gymnastikförbundet Mälardalen.  
Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att en ny regional organisation bör bildas, 
och att den på sikt ska kunna finansiera sin verksamhet med bland annat bidrag från 
landsting/regioner och genom utbildningar. Utredningen föreslår vidare att 
Gymnastikförbundet centralt ska ha arbetsgivaransvaret för de regionala konsulenterna men 
att regionstyrelsen även fortsättningsvis ska ha arbetsledaransvaret och finansiera 
anställningen. 
Styrelsen instämmer i de slutsatser som utredningen kommit fram till vad gäller den framtida 
regionala indelningen och arbetsgivaransvaret för de regionalt placerade konsulenterna. 
Styrelsen anser dessutom att det finns starka omvärldsfaktorer som påverkar framtidens 
regionala idrottsorganisation och som stödjer propositionen. Regeringen har bland annat 
tillsatt en utredningsgrupp ”Ansvarskommittén” som har i uppdrag att se över den offentliga 
samhällsorganisationen (stat, län, landsting samt kommuner) och presentera sitt förslag i 
februari 2007. 
Därutöver finns det ett utredningsuppdrag från Riksidrottsmötet (RIM) till 
Riksidrottsstyrelsen om idrottsrörelsens regionala organisation som ska presenteras vid 
Riksidrottsmötet 2007.  
Båda utredningarna talar om större regioner vilket gör att styrelsen anser att den pågående 
processen inom Gymnastikförbundet där distrikt söker samverkan mellan varandra genom 
sammanslagning eller utvecklad samverkan bör fortsätta men också påskyndas. 
Ekonomiutredningen föreslår sex till åtta regioner, där varje region omfattar minst 15 000 
medlemmar. I Ansvarskommitténs betänkande finns ett förslag som bygger på sex regioner. 
Med hänvisning till ovanstående anser styrelsen att målbilden om sex regioner ska vara 
vägledande under den fortsatta processen fram till nästa Förbundsmöte 2008. 
När det gäller den nordligaste regionen finns det anledning att speciellt se på de ekonomiska 
förutsättningarna för den regionen. 
Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att uppdra åt styrelsen att fortsätta driva processen med den regionala indelningen i syfte 

att skapa sex regioner: Norra Sverige, Mittsverige, Stockholm/Mälardalen, Västra 
Götaland, Småland/Östergötland, Region Syd (se bilaga 11), ./. 
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att fatta beslut om inrättande av en ny regional organisation vid Förbundsmötet 2008, samt 
att uppdra åt styrelsen att successivt överföra arbetsgivaransvaret för de regionalt 

anställda konsulenterna till Svenska Gymnastikförbundet, där den regionala styrelsen är 
arbetsledare och regionerna finansierar anställningen. 

26.2 Inlägg - diskussion 

Kerstin Gustafsson, förbundsstyrelsen, inleder med att ge en helhetsbild över ekonomi-
utredningens arbete och lämnar därmed en bakgrund till de fem första propositionerna till 
förbundsmötet. Kerstin avslutar med att yrka på tillstyrkan för styrelsens propositioner. 
Eva Aveholt, Gymnastikförbundet Uppland, yrkar på avslag till propositionen. 
Per Lilja, Gymnastikförbundet Skåne, yrkar på tillstyrkan till propositionen. 
Bernt Andersson, Gymnastikförbundet Halland, efterlyser förslag till nya intäktskällor och han 
önskar en bättre konsekvensbeskrivning av de förslag som ekonomiutredningen kommit fram 
till. I avsaknad av dessa konsekvensbeskrivningar gör han ett tilläggsyrkande på att 
förbundsmötet avvaktar med beslut i frågan och att förbundsstyrelsen får fortsatt uppdrag 
att driva processen och återkomma med förslag till beslut vid kommande förbundsmöte. 
Torsten Sjöberg, Gymnastikförbundet Blekinge, efterlyser ett bättre samarbete och samverkan 
när det gäller utvecklingen av den nya regionala organisationen. Hans uppfattning är att 
flertalet distrikt inte är mogna för de konsekvenser som propositionen innebär. Torsten 
yrkar på avslag till propositionen samt tillstyrker Bernt Anderssons tilläggsyrkande 
angående förbundsstyrelsens fortsatta uppdrag. 
Torbjörn Johansson, Gymnastikförbundet Värmland, yrkar på avslag på de två första och 
omformulering av den sista av de tre att-satserna i propositionen. Torbjörn lämnar 
följande ändringsyrkande: 
att föreningarna i sina respektive distrikt, på frivillig basis, själva skall fatta beslut om 

eventuellt bildande av större distrikt/regioner, 
att vid en eventuell regionsindelning skall först nya länsgränser och distriktsförbundens 

gränser avvaktas, 
att uppdra åt styrelsen att successivt överföra arbetsgivaransvaret för de regionalt 

anställda konsulenterna/kanslisterna till Svenska Gymnastikförbundet, där 
distriktsstyrelserna är arbetsledare men finansieringen avgörs efter beslut om 
distriktsanslaget. 

Lasse Axefalk, Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän-Dal, yrkar på avslag till propositionen 
samt tillstyrker Bernt Anderssons ändringsyrkande angående förbundsstyrelsens fortsatta 
uppdrag. 
Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet Mälardalen, yrkar bifall till propositionens två sista att-
satser, men hon önskar att den första att-satsen ska omformuleras till 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsätta processen med förbundsförnyelsearbetet. 
Gärmund Sandberg, Gymnastikförbundet Stockholm, yrkar på bifall till propositionen med 
tilläggsyrkandet att den beskrivna processen i första att-satsen ska ske i samverkan med 
medlemsföreningarna. 

Förbundsmötes förhandlingarna ajourneras för dag 1 – diskussionerna fortsätter dag 2 
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§ 27 Information om Gymnaestrada 2007 i Dornbirn 
Christer Holmgren, förbundsstyrelsen, inleder förbundsmötets andra dag med att ge en allmän 
och översiktlig information om Gymnaestradan 2007 i Dornbirn, Österrike. 
Därefter lämnar Christer över till Gunnel Thornberg och Åsa Roos (programförfattare) som 
demonstrerar en del av programmet (DVD-film) som Specialmasstrupp vuxen kommer 
att genomföra under Gymnaestradan. Ragni Byström, Gymnastikföreningen World Gym, lämnar 
praktisk information angående Specialtrupp vuxen och föreningen GF World Gym. 
Maria Ståhl, förbundskansliet, lämnar information om Specialmasstrupp Ungdom som för 
första gången kommer att delta under en Gymnaestrada. Denna masstrupp är en del av den 
pågående ungdomssatsningen inom förbundet ”Ung, kaxig, framåt”. 
Malin Eggertz Forsmark kommenterar förutsättningarna för det svenska deltagandet och 
rekommenderar alla som har möjlighet att delta på Gymnaestradan. 

§ 28 Ny regional organisation – fortsättning av § 26 

28.1 Inlägg – diskussion – fortsättning från dag 1 

Malin Eggertz Forsmark presenterar förbundsstyrelsens justering av sin egen proposition 
efter att styrelsen tagit intryck från gårdagens inlägg från ombuden: 
Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att uppdra åt styrelsen att i dialog med distrikten fortsätta driva processen med att 

utveckla distriktsorganisationen i riktning mot en regional organisation, samt 
att fatta beslut om inrättande av en ny regional organisation vid Förbundsmötet 2008. 

Thomas Olsson, Gymnastikförbundet Småland, yrkar bifall till styrelsens omformulerade förslag. 
Pea Sopo, Gymnastikförbundet Halland, yrkar bifall till styrelsens nya första att-sats, avslag på 
den andra att-satsen, samt bifall till Bernt Anderssons tilläggsyrkande. 
Kjell Solander, Gymnastikförbundet Gävleborg, yrkar bifall till den nya första att-satsen, samt 
bifall till Värmlands ändringsyrkande på andra att-satsen, samt avslag på den tredje att-
satsen. 
Sven Svensson, Halmstad Frigymnaster, yrkar bifall till styrelsens nya förslag, men han saknar 
Gärmund Sandbergs tilläggsyrkande i den första att-satsen ”att processen ska ske i 
samverkan och dialog med medlemsföreningarna”. 
Malin Eggertz Forsmark svarar Sven med att erkänna att förbundsstyrelsen har gjort ett 
förbiseende när det gäller Gärmund Sandbergs tilläggsyrkande och hon omformulerar 
styrelsens förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att uppdra åt styrelsen att i dialog med distrikten och medlemsföreningarna fortsätta driva 

processen med att utveckla distriktsorganisationen i riktning mot en regional 
organisation, samt 

att fatta beslut om inrättande av en ny regional organisation vid Förbundsmötet 2008. 
Eva Sundmalm yrkar bifall till styrelsens nya omformulerade förslag. 
Per Lilja yrkar bifall till styrelsens nya omformulerade förslag. 
Thomas Olsson yrkar bifall till styrelsens nya omformulerade förslag. 
Eva Aveholt yrkar bifall till styrelsens första nya att-sats, men avslag på den andra att-
satsen. 
Lasse Axefalk yrkar bifall till styrelsens nya omformulerade förslag. 
Kjell Solander yrkar bifall på styrelsens första nya att-sats, samt bifall till Torbjörn 
Johanssons ändringsyrkande i den andra att-satsen. 
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Torbjörns Johansson yrkar bifall på styrelsens första nya att-sats, bifall till sitt tidigare 
ändringsyrkande i andra att-satsen med följande omformulering: ”att fatta beslut om 
inrättande av ny regional organisation på närmaste förbundsmöte efter det att det offentliga 
regionförslaget är antaget” (ansvarskommitténs förslag – regeringsutredning – sekr. anmärkning), 
samt att han tar tillbaks sitt ändringsyrkande i den tredje att-satsen. 
Bernt Andersson, yrkar bifall till styrelsens första nya att-sats samt bifall till Torbjörn 
Johansson ändringsyrkande i andra att-satsen. 
Pea Sopo yrkar bifall till styrelsens första nya att-sats samt bifall till Torbjörn Johansson 
ändringsyrkande i andra att-satsen. 
Malin Eggertz Forsmark ger förbundsmötet styrelsens syn på vilka konsekvenser ett eventuellt 
bifall till Torbjörn Johanssons förslag kommer att ge. 

Förbundsmötet ajournerar sig i fem minuter innan beslut fattas. 

Malin Eggertz Forsmark presenterar ett nytt förslag till omformulering av den andra att-
satsen: 
att  uppdra åt styrelsen att återkomma till Förbundsmötet 2008 med förslag till en regional 

organisation. 

28.2 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att uppdra åt styrelsen att i dialog med distrikten och medlemsföreningarna fortsätta driva 

processen med att utveckla distriktsorganisationen i riktning mot en regional 
organisation, samt 

att uppdra åt styrelsen att återkomma till Förbundsmötet 2008 med förslag till en regional 
organisation. 

§ 29 Medlemsavgiften 
29.1 Styrelsens proposition 

Ekonomiutredningen föreslår i sitt förslag till styrelsen att indexregleringen av 
medlemsavgiften ska avskaffas och istället låta varje förbundsmöte avgöra medlemsavgiftens 
storlek med utgångspunkt i verksamhetsinriktningen i Gymnastiken Vill. 
När det gäller indexregleringen, som infördes vid Förbundsmötet 2002, har den uppfattats 
som otydlig och krånglig. Det har varit svårt att exakt säga hur stor medlemsavgiften är eller 
kommer att vara. Styrelsen menar också att om medlemsavgiften på ett tydligare sätt kopplas 
till verksamhetsinriktningen blir beslutet bättre underbyggt och möjlighet ges därmed att 
göra extra ordinära satsningar. 
Styrelsen har ingående diskuterat frågan om nivån på medlemsavgiften för 2007-08. Frågan 
har också behandlats av Ekonomiutredningen. Med hänvisning till vår mångfald i rörelsen 
både vad gäller verksamhet och storlek är det en viktig avvägning som styrelsen måste göra. 
En alltför hög ambitionsnivå och därtill hörande avgiftshöjning kan i värsta fall medföra 
motsatt verkan. En för hög medlemsavgift kan medverka till att flera föreningar väljer att 
lämna förbundet och det skulle vara en olycklig utveckling. En minskning av antalet 
medlemsföreningar medför dubbel negativ effekt då RF-anslaget, som baseras på antal 
medlemsföreningar, minskar samtidigt som de totala medlemsintäkterna kan befaras minska.  
För den verksamhet som finns beskriven i Gymnastiken Vill behövs det resursförstärkning. 
Styrelsen föreslår olika åtgärder för att skapa mer resurser under verksamhetsperioden och 
väljer att som en av dessa åtgärder föreslå en mindre höjning av medlemsavgiften för 2007-
2008. 
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Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att avskaffa indexregleringen av medlemsavgiften från och med 2007, 
att medlemsavgiften från och med 2007 ska fastställas till 22 kr per aktiv gymnast,  
att minimiavgiften per förening även fortsättningsvis ska vara 500 kr, 
att minimiavgiften även fortsättningsvis ska gälla för skolidrotts- och kårortsföreningar, 

samt även för pensionärsföreningar (som är anslutna till ett riksförbund för 
pensionärer), samt 

att medlemsavgiften ska fördelas till respektive distrikt/region baserat på inbetalade 
medlemsavgifter inom respektive geografiskt område med start från och med år 2007.  

29.2 Inlägg - diskussion 

Ann Carlsson, Kämpinge Gymnastikförening, yrkar på att förbundsmötet beslutar att uppdra åt 
förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att se över 
medlemsavgifterna och medlemsstrukturen inom förbundet.  
Utredningens uppdrag föreslås vara: 
• Göra en tydligare definition på ”aktiv gymnast” och ”övriga medlemmar”. 
• Se om det är möjligt att ha ett ”tak” för fullt betalande medlemmar och införa 

mängdrabatt på medlemsantal överstigande ”taket”. 
• Effektivisera kontrollen av inregistrerade medlemsantal från föreningarna. 
Ann yrkar på avslag på de två första föreslagna att-satserna, bifall av övriga tre att-satser, 
samt bifall till sitt tilläggsyrkande om att tillsätta en utredning. 
Per Malmborg, Gymnastikförbundet Skåne, har en fråga till styrelsen om bakgrunden till varför 
pensionärsföreningar ska omfattas av förmånen av minimiavgift. 
Malin Eggertz Forsmark bifaller Ann Carlssons tilläggsyrkande angående tillsättandet av en 
utredning. Därefter svarar Malin på Per Malmborgs fråga om pensionärsföreningar med att 
det är styrelsens avsikt att aktivt vända sig till nya målgrupper och öppna upp för 
medlemskap i Gymnastikförbundet. 

29.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att avskaffa indexregleringen av medlemsavgiften från och med 2007, 
att medlemsavgiften från och med 2007 ska fastställas till 22 kr per aktiv gymnast,  
att minimiavgiften per förening även fortsättningsvis ska vara 500 kr, 
att minimiavgiften även fortsättningsvis ska gälla för skolidrotts- och kårortsföreningar, 

samt även för pensionärsföreningar (som är anslutna till ett riksförbund för 
pensionärer), 

att medlemsavgiften ska fördelas till respektive distrikt/region baserat på inbetalade 
medlemsavgifter inom respektive geografiskt område med start från och med år 2007. 
samt 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som ska se över medlemsavgifter 
och medlemsregistrering. 

§ 30 Distriktsanslaget 
30.1 Styrelsens proposition 

Distriktsanslaget är uppdelat i två delar; del av RF-anslaget cirka 800 tkr (2006) som delvis är 
projektbaserat, del av medlemsavgifterna cirka 1 320 tkr (2006) som är relaterat till antal 
medlemmar i distriktet. 
Ekonomiutredningen har föreslagit en förändring vad gäller Distriktsförbundens del av RF-
anslaget (statsanslaget).  
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Framför allt menar utredningen att de ekonomiska transaktionerna måste begränsas och att 
”byta pengar” mellan det centrala förbundet och de regionala organisationerna medför en 
stor administration och är inte resursoptimalt.  
Styrelsen är också tveksam om den nuvarande ordningen med projektbidrag till distrikten 
har fått avsedd effekt. Fördelningsprinciperna har också kritiserats under de senaste åren 
med hänvisning till hög administration i förhållande till utbetalade medel. 
Styrelsens uppfattning är att den viktigaste uppgiften för de regionala organisationerna är att 
tillgodose föreningarnas behov av ledarförsörjning av såväl utbildade ledare som behovet av 
ledarrekrytering. Ledarsatsningen under 2005 har fokuserats på riktade insatser för våra 
instruktörer och utbildarteam. Det finns ett fortsatt behov av utveckling av såväl utbildare 
som utbildningsinnehåll/form samt ledarrekryteringsåtgärder. Med det som utgångspunkt ser 
styrelsen en möjlighet att stärka utbildning och utvecklingsverksamheten genom förändring 
av distriktsanslaget.  
Styrelsen föreslår därför att det nuvarande distriktsanslaget (RF-anslaget) omdisponeras och 
används för att stärka utvecklingsinsatser inom utbildningsverksamheten.  
Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att från och med 2007 års budget omdisponera distriktsanslagets del av RF-anslaget 

(statsbidraget) till att stärka utvecklingsinsatser inom utbildningsverksamheten. 
att  uppdra åt styrelsen att utarbeta riktlinjer för förbundets utbildningsverksamhet, 
att distriktsanslaget utgör del av medlemsintäkterna och förändra fördelningsprincipen till 

distrikten/regionerna från nuvarande princip med ett ”fast” krontal (indexreglerat) till 
att vara 30 % av medlemsavgiften för att förenkla administrationen 

30.2 Inlägg - diskussion 

Thomas Olsson, Gymnastikförbundet Småland, yrkar bifall till styrelsens två första att-satser, 
men han gör ett ändringsyrkande i den tredje att-satsen där han föreslår att procentsatsen 
ska vara 50 % av medlemsavgiften. 
Hans Gunnarsson, Gymnastikförbundet Östergötland, yrkar bifall till styrelsens två första att-
satser, men han föreslår ett ändringsyrkande i den tredje att-satsen till följande lydelse: 
att  medlemsavgiften delas i en medlemsavgift centralt och en GDF-avgift som 

distriktet/regionen själva beslutar om. 
Malin Eggertz Forsmark svarar Thomas och Hans med att lämna en djupare bakgrund till 
styrelsens förslag och betonar att förslaget är se som ett paket, framförallt när det gäller 
fördelningen av resurser till utbildning och utveckling inom Gymnastikförbundet i sin helhet. 
Malin yrkar avslag på Thomas Olssons och Hans Gunnarssons respektive ändringsyrkande. 
Thomas Olsson yrkar bifall till sitt ändringsyrkande i tredje att-satsen. 
Tommy Nilsson, Stockholm Top Gymnastics, gör en beskrivning av tävlingsföreningarnas 
ekonomiska situation och landslagsverksamhetens kostnader. 
Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet Mälardalen, yrkar bifall till styrelsens två första att-satser, 
samt bifall till Thomas Olssons ändringsyrkande i tredje att-satsen. 

30.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att från och med 2007 års budget omdisponera distriktsanslagets del av RF-anslaget 

(statsbidraget) till att stärka utvecklingsinsatser inom utbildningsverksamheten. 
att  uppdra åt styrelsen att utarbeta riktlinjer för förbundets utbildningsverksamhet, 
att distriktsanslaget utgör del av medlemsintäkterna och förändra fördelningsprincipen till 

distrikten/regionerna från nuvarande princip med ett ”fast” krontal (indexreglerat) till 
att vara 30 % av medlemsavgiften för att förenkla administrationen. 

De två första att-satsen beslutas med acklamation och den tredje efter votering och rösträkning. 
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§ 31 Lillsvedskronan 
31.1 Styrelsens proposition 

Svenska Gymnastikförbundet är huvudman för Lillsveds Idrottsfolkhögskola. Med det menas 
att förbundet är ensam ägare av Lillsved som förvaltas av en Ekonomisk förening enligt den 
gamla lagstiftningen om ekonomiska föreningar upa (utan personligt ansvar). Svenska 
Gymnastikförbundet är därmed ägare av de tio andelar som representerar den ekonomiska 
föreningens kapital. För att möjliggöra en större upprustning på Lillsved beslutades vid 
förbundsmötet 1966 om att införa Lillsvedskronan. När ett nytt avgiftssystem diskuterades i 
mitten på 1980-talet togs Lillsvedskronan med i det nya systemet och sedan förbundsmötet 
1985 har den varit en del av medlemsavgiften. 
Ekonomiutredningen har utrett på vilket sätt ”Lillsvedskronan” har betydelse för Lillsveds 
ekonomi idag. Det har under utredningen framkommit att den känns ”omodern” och borde 
ersättas med ett klargörande av Lillsveds och Gymnastikförbundets olika roller samt att 
samarbetet snarare borde regleras i någon form av avtal där även de ekonomiska aspekterna 
tas upp. Styrelsen tror också att det blir ett mer aktivt ägande och engagemang om 
samarbetsavtal upprättas och diskuteras regelbundet. 
Under de senaste åren har också ett närmare samarbete initierats framförallt när det gäller 
hantering av utbildningsadministration.  
Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att Lillsvedskronan som tidigare utgått som generellt bidrag till Lillsved ersätts med en 

avtalsmodell där parterna klargör omfattningen av samarbetet. 

31.2 Inlägg - diskussion 

Roland Ekstrand, Gymnastikföreningen Skärgårdsgymnasterna, yrkar avslag på propositionen 
och yrkar på bifall till att ”Lillsvedskronan” ska bibehållas i likhet med tidigare principer. 
Margareta Frykman Järlefelt, förbundsstyrelsen, redovisar bakgrunden till styrelsens förslag som 
syftar till ett fördjupat och förbättrat samarbete mellan Gymnastikförbundet och Lillsved. 

31.3 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att Lillsvedskronan som tidigare utgått som generellt bidrag till Lillsved ersätts med en 

avtalsmodell där parterna klargör omfattningen av samarbetet. 

§ 32 Öppna upp för nya associerade medlemmar 
32.1 Styrelsens proposition 

Ekonomiutredningen föreslår att Gymnastikförbundet ska öppna upp för nya associerade 
medlemmar. 
Styrelsen instämmer i utredningens förslag och ser en eller flera möjligheter att öppna upp 
för fler. Det styrande i den fråga är hur våra egna och Riksidrottsförbundets stadgar är 
utformade. 
1. Styrelsen ser för det första en möjlighet för andra ideella föreningar som bedriver 

gymnastik att bli medlemmar i förbundet. För denna målgrupp finns inga begränsningar i 
våra stadgar för att de ska kunna bli medlemmar i Gymnastikförbundet. Redan nu finns 
speciella bestämmelser för skolidrotts- och kårortsföreningar (i och med att de betalar 
minimiavgiften i årsavgift till förbundet). Styrelsen föreslår Förbundsmötet att det 
förhållandet även ska kunna gälla för pensionärsföreningar (se propositionen om 
Medlemsavgiften). 

2. Den andra målgruppen är föreningsägda bolag som bedriver gymnastik som huvudsaklig 
verksamhet. Denna målgrupp är inte stor i dagsläget, men styrelsen tror att det finns ett 
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intresse hos fler föreningar att finna lösningar i bolagsform för att bedriva delar av sin 
gymnastikverksamhet. I Gymnastikförbundets stadgar finns det inget skrivet eller reglerat 
om denna målgrupp. Men i RF:s stadgar 11 kapitlet 3 § Idrottsaktiebolag finns det reglerat 
hur detta kan ske: 

”Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Under förutsättning att SF:s stadgar 
medger det får förening upplåta rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett 
IdrottsAB. Med IdrottsAB avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål 
att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet och i vilket 
upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma”. 

Styrelsen önskar att Förbundsmötet ställer sig positiv till att styrelsen får i uppdrag att 
utveckla samarbetsformerna med IdrottsAB som bedriver gymnastik samt hur detta 
kan/bör regleras i stadgarna. 

3. När det gäller andra bolag som bedriver gymnastik anser styrelsen att det inte främst 
handlar om medlemskap, utan att det är samverkan genom avtal med respektive bolag. 
Styrelsen ser positivt på att förbundet kan utveckla samverkansformer även med denna 
målgrupp. Styrelsen önskar att Förbundsmötet ställer sig positiv till att styrelsen får i 
uppdrag att utveckla samarbetsformerna med andra bolag som bedriver gymnastik samt 
hur detta kan/bör regleras i stadgarna. 

Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att styrelsen får i uppdrag att utveckla samverkansformer för andra ideella föreningar som 

bedriver gymnastik om att bli medlemmar i förbundet samt erbjuda 
pensionärsföreningar medlemskap i förbundet enligt samma principer som gäller för 
skolidrotts- och kårortsföreningar, 

att styrelsen får i uppdrag att utveckla samarbetsformerna med IdrottsAB som bedriver 
gymnastik samt hur detta kan/bör regleras i stadgarna,  

att styrelsen får i uppdrag att utveckla samarbetsformerna med andra bolag som bedriver 
gymnastik samt hur detta kan/bör regleras i stadgarna.  

32.2 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att styrelsen får i uppdrag att utveckla samverkansformer för andra ideella föreningar som 

bedriver gymnastik om att bli medlemmar i förbundet samt erbjuda 
pensionärsföreningar medlemskap i förbundet enligt samma principer som gäller för 
skolidrotts- och kårortsföreningar, 

att styrelsen får i uppdrag att utveckla samarbetsformerna med IdrottsAB som bedriver 
gymnastik samt hur detta kan/bör regleras i stadgarna, samt 

att styrelsen får i uppdrag att utveckla samarbetsformerna med andra bolag som bedriver 
gymnastik samt hur detta kan/bör regleras i stadgarna. 

§ 33 Ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken 
33.1 Styrelsens proposition 

Gymnastikförbundets motionsverksamhet har varit hårt konkurrensutsatt de senaste åren 
och vårt stora medlemstapp har framförallt kunnat noteras bland vuxenmotionärerna. För 
att möta den hårdnande konkurrensen utvecklades under nittiotalet Gymmix-begreppet som 
ett samlat namn för förbundets breddverksamhet. Förbundet satsade under ett antal år 
mycket resurser för att marknadsföra och förpacka breddgymnastiken för såväl barn och 
ungdomar som för vuxna. Flera föreningar kompletterade eller ersatte helt föreningsnamnet 
med Gymmix och blev en ”Gymmixförening” för att på det sättet kunna stärka och dra nytta 
av varumärket. Dessvärre kunde förbundet notera att intresset bland föreningarna inte var 
tillräckligt stort för att satsa de resurser som behövdes för att långsiktigt bygga varumärket 
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vilket även förutsatte att föreningarna satsade på egna lokaler, på ledarrekrytering och 
utbildning. Antalet föreningar som ville delta i Gymmix-utvecklingen var för få och i början på 
2000-talet beslutade styrelsen om en kursändring.  
Under 2002 antogs en ny kommunikationsstrategi och vid förbundsmötet i Gävle 2002 
övergick ansvaret att utveckla varumärket Gymmix till föreningarna. 
Vi har de senaste åren fått signaler från föreningar om att behovet fortfarande finns att 
arbeta med en gemensam plattform för att kommunicera och utveckla vår motionsgymnastik. 
Styrelsen föreslår Förbundsmötet 
att  uppdra åt styrelsen att under verksamhetsperioden 2007-08 undersöka om det idag 

finns ökade förutsättningar att arbeta fram ett gemensamt koncept för 
medlemsföreningarnas motionsverksamhet och genom ett samlat namn marknadsföra 
Gymnastikförbundets motionsgymnastik för 13-åringar och uppåt. 

33.2 Beslut 

Förbundsmötet beslutar 
att uppdra åt styrelsen att under verksamhetsperioden 2007-08 undersöka om det idag 

finns ökade förutsättningar att arbeta fram ett gemensamt koncept för 
medlemsföreningarnas motionsverksamhet och genom ett samlat namn marknadsföra 
Gymnastikförbundets motionsgymnastik för 13-åringar och uppåt. 

§ 34 Stadgerevision -  
Föreningars skyldighet att tillhandahålla uppgifter via årsrapporten 
34.1 Styrelsens proposition 

Styrelsen önskar ett förtydligande i stadgarna när det gäller föreningarnas skyldighet att avge 
årsrapport till förbundet. Styrelsen föreslår därför att punkt 3 i 7 kapitlet 5 § ska förtydligas: 
Förening ska årligen betala årsavgift samt avge föreskriven årsrapport enligt de anvisningar som 
styrelsen föreskriver, (ny text är kursiverad). 
Förbundsmötet beslutar 
att göra stadgerevidering i 7 kapitlet 5 § i enlighet med ovanstående förslag. 

§ 35 Stadgerevision - Förändring av datum för underlag till röstlängden 
35.1 Styrelsens proposition 

Vid föregående Förbundsmöte beslutades att distriktens årsmöten ska hållas före mars 
månads utgång. Någon revidering av datum för underlag till röstlängden gjordes ej vid 
förbundsmötet. Styrelsen anser att det datumet bör tidigareläggas till den 31 december som 
konsekvens av ändringen av distriktens årsmötes datum.  
Förbundsmötet beslutar 
att revidera datum för fastställandet av underlagen till röstlängden för både Förbundsmötet 

samt för respektive distrikts årsmöte till den 31 december. 

§ 36 Stadgerevision - Korrigering av anvisningar för valberedningen 
36.1 Styrelsens proposition 

3 kapitlet Förbundsmöte – 10 § Valberedningen  
På två ställen i 3 kap. 5 § finns hänvisningen ”punkterna 16-18, 20-21”. Den hänvisningen är 
tyvärr felaktig och ska vara ”punkterna 15-17, 19-20” på bägge ställena i paragrafen. 
Förbundsmötet beslutar 
att revidera i stadgarna i 3 kapitlet 5 § i enlighet med ovanstående förslag. 
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§ 37 Stadgerevision - Korrigering av antalet distriktsförbund och distriktsgränser 
37.1 Styrelsens proposition 

6 Kapitlet SF-distrikt Gymnastikdistriktsförbund (GDF) - 2 § GDF:s namn och distriktets gränser 
Enligt stadgarna ska ändringar av GDF:s geografiska område samt ändring av GDF:s namn 
beslutas av förbundsmötet. Under perioden sedan senaste Förbundsmötet 2004 har två 
sammanslagningar skett genom årsmötesbeslut inom respektive berört distrikt:  

• Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal bildades den 1 januari, 2005 genom 
sammanslagning av de tidigare distrikten GF Göteborg och GF Bohuslän Dal. 

• Gymnastikförbundet Mälardalen bildades den 1 januari, 2006 genom sammanslagning av 
de tidigare distrikten GF Södermanland, GF Västmanland samt GF Örebro län. 

Förbundsmötet beslutar 
att revidera bilaga 1 i stadgarna gällande distriktens namn och gränser i enlighet med 

ovanstående förslag (se bilaga 12). ./. 

Val 

§ 38 Val av ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2006-2008 

38.1 Valberedningens förslag 
Valberedningens ordförande Ann-Britt Andersson föreslår omval av Malin Eggertz Forsmark till 
ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2006-2008. 
Förbundsmötet beslutar 
att enhälligt omvälja Malin Eggertz Forsmark till ordförande i förbundsstyrelsens för 

perioden 2006-2008. 

§ 39 Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2006-2010 

39.1 Valberedningens förslag 
Ann-Britt Andersson föreslår följande ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2006-2010: 
• Ulf Andersson, Uppsala, omval 
• Kerstin Gustafsson, Torekov, omval 
• Lennart Nilsson, Lidingö, omval 
• Pernilla Eriksson, Umeå, nyval 
Förbundsmötet beslutar 
att enhälligt omvälja Ulf Andersson, Kerstin Gustafsson och Lennart Nilsson samt 

nyvälja Pernilla Eriksson till ledamöter i förbundsstyrelsens för perioden 2006-2010. 

§ 40 Fyllnadsval av en ledamot för perioden 2006-2008 
Eftersom styrelseledamoten Stefan Bengtsson kommer att tillträda den vakanta tjänsten som 
Generalsekreterare på Gymnastikförbundet den 1 augusti 2006 har han avsagt sig fortsatt 
styrelseuppdrag under sin pågående mandatperiod (2004-2008). 

40.1 Valberedningens förslag 

Ann-Britt Andersson föreslår nyval av Gärmund Sandberg, Täby till ledamot i förbundsstyrelsen 
för perioden 2006-2008. 
Laila Hjalmarsson, Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal föreslår Lena Fridlund, Göteborg 
som motkandidat till valberedningens förslag. 
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Eva Sundmalm, Gymnastikförbundet Mälardalen föreslår dessutom Anders Caspar, Eskilstuna 
som motkandidat till valberedningens förslag. 
Birgitta Persson, Gymnastikförbundet Stockholm, yrkar bifall till valberedningens förslag. 
Bernt Andersson, Gymnastikförbundet Halland, ställer en ordningsfråga till valberedningen om 
vad som står i stadgarna beträffande könsfördelningen i förbundsstyrelsen. 
Ann-Britt Andersson svarar Bernt Andersson att det ska eftersträvas en jämn könsfördelning i 
styrelsen enligt stadgarna. 
Förbundsmötet beslutar 
att nyvälja Gärmund Sandberg till ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 2006-2008. 

§ 41 Val av revisor och revisorsuppleant för perioden 2006-2008 

41.1 Valberedningens förslag 

Ann-Britt Andersson föreslår följande revisor och revisorssuppleant för perioden 2006-2008: 
• Olle Swedman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisor, omval 
• Claes Göran Rapp, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisorsuppleant, omval. 
Förbundsmötet beslutar 
att omvälja Olle Swedman till revisor för perioden 2006-2008, samt 
att omvälja Claes Göran Rapp till revisorssuppleant för perioden 2006-2008. 

§ 42 Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen samt en suppleant 
för dessa för perioden 2006-2008 

Valberedningen har under föregående mandatperiod (2004-2006) bestått av Ann-Britt Andersson, ordförande, 
Kjell Adolfsson, Anders Fritzsche, Pia Holm och Lena Grönberg med Per Malmborg som suppleant. 

42.1 Förslag till ny valberedning 

Thomas Olsson, Gymnastikförbundet Småland, föreslår följande sammansättning av 
valberedningen för perioden 2006-2008: 
Ordförande: 
• Kjell Adolfsson, Stockholm, omval (nyval som ordförande) 
Ledamöter: 
• Anders Fritzsche, Göteborg, omval 
• Lena Grönberg, Falun, omval 
• Per Malmborg, Malmö, omval (nyval som ledamot) 
• Annette Frisk, Malmbäck, nyval 
Suppleant: 
• Marianne Nyström, Kiruna, nyval 
Förbundsmötet beslutar 
att omvälja Kjell Adolfsson till ordförande i valberedningen för perioden 2006-2008, 
att omvälja Anders Fritzsche, Lena Grönberg och Per Malmborg samt nyvälja 

Annette Frisk till ledamöter i valberedningen för perioden 2006-2008, samt 
att nyvälja Marianne Nyström till suppleant i valberedningen för perioden 2006-2008. 

§ 43 Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2007 

43.1 Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår att Förbundsmötet överlåter till styrelsen att utse ombud och 
suppleanter till nästa Riksidrottsmöte den 11-13 maj 2007 i Örebro. 
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Förbundsmötet beslutar 
att  uppdra åt styrelsen att utse ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2007. 

§ 44 Val av sex ombud och två suppleanter till årsmötet för Föreningen för 
Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved) 

44.1 Valberedningens förslag 

Kjell Adolfsson, valberedningen föreslår följande ombud och suppleanter till årsmötet för 
Föreningen för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved): 
• Ingrid Bergström, Nacka, omval 
• Kicki Dafgård, Stockholm, omval 
• Per Lilja, Malmö, omval 
• Per Sjöstrand, Stockholm, nyval 
• Lennart Nilsson, Lidingö, nyval 
• Ann-Britt Andersson, Umeå, nyval 
Suppleanter: 
• Ulla Leile, omval 
• Margareta Frykman Järlefelt, nyval 
Förbundsmötet beslutar 
att  omvälja Ingrid Bergström, Kicki Dafgård och Per Lilja samt nyvälja  

Per Sjöstrand, Lennart Nilsson och Ann-Britt Andersson till ombud vid 
årsmötet med Föreningen för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved), 
samt 

att omvälja Ulla Leile och nyvälja Margareta Frykman Järlefelt som suppleanter. 

§ 45 Nästa Förbundsmöte 2008 – datum och plats/värddistrikt 
Enligt stadgarna ska styrelsen meddela datum och plats/värddistrikt för nästa Förbundsmöte.  
Malin Eggertz Forsmark meddelar att styrelsen vid sitt sammanträde den 4 juni har beslutat  
att  utse Gymnastikförbundet Stockholm till värddistrikt för Förbundsmötet 2008, 

som planeras att genomföras den 10-11 maj 2008 i Stockholm. 

§ 46 Mötets avslutning – avtackningar 

46.1 Mötesordförandes avslutning 

Mötesordföranden Ingela Tuvegran avslutar förbundsmötesförhandlingarna med att tacka för 
förtroendet att leda mötet och lämnar över ordförandeklubban till Malin Eggertz Forsmark. 
Ingela passar på att önska den nya styrelsen lycka till under den kommande mandatperioden. 

46.2 Avtackningar 

Malin Eggertz Forsmark inleder avslutningen med att tacka ombuden för förtroendet att få 
fortsätta sitt uppdrag samt att hon tycker att förbundsmötet har genomförts på ett bra sätt. 
Malin Eggertz Forsmark avtackar valberedningens tidigare ordförande Ann-Britt Andersson 
och valberedningsledamoten Pia Holm. Pia Holm och Ann-Britt Andersson tackar för sig. 
Malin Eggertz Forsmark avtackar mötesordförandena Ingela Tuvegran och Inger Båvner. 
Malin Eggertz Forsmark avtackar styrelseledamoten Stefan Bengtsson och presenterar 
honom samtidigt som den nye Generalsekreteraren för Gymnastikförbundet. 
Malin Eggertz Forsmark ger ett stort varmt tack till värddistriktet GF Göteborg Bohuslän Dal 
och vänder sig speciellt till ordförande Christer Holmgren och konsulenten Eva Kärnman. 
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Christer Holmgren avtackar i sin tur samtliga som varit delaktiga i värdskapet från 
Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal. 

46.3 Avslutning av Förbundsmötet 2006 

Christer Holmgren avslutar sin del av värdskapet genom att överlämna en ”stafettpinne” i form av 
en spårvagn till ordföranden i nästa värddistrikt Gärmund Sandberg, GF Stockholm. 
Gärmund Sandberg hälsar alla ombud varmt välkomna till 2008 års Förbundsmöte i Stockholm. 
Malin Eggertz Forsmark avslutar därefter Förbundsmötet 2006. 

Vid protokollet Mötesordförande 

 
Carl-Åke Myrsell Ingela Tuvegran 
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Per Lilja Ingrid Fänjemo 


