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Röstlängd 2012 – Gymnastikförbundet 
Förbundsmötet 12-13 maj 2012, Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik 

Föreningsombud 
 Förening Ombud Antal röster 

1 IFK Arvidsjaur GK Marie Hedman Alainentalo 1 

2 Arvika GF Torbjörn Johansson 1 

3 Avestagymnasterna Hans Lundborg 1 

4 Axbergs IF Louise Nordenberg 1 

5 Barkåkra GF Arne Wedberg 1 

6 Bjursås IK Per-Olov Bäckström 1 

7 Bodens GK Marie Hedman Alainentalo 1 

8 Bofors GF Maud Welin-Johansson 2 

9 Borås GS Ann Zandén 2 

10 GF Brommagymnasterna Per Sjöstrand 3 

11 GF Brommagymnasterna Susanne Östberg 3 

12 Bygdeå GoIF Ann-Britt Andersson 1 

13 Bålsta GK Per-Olov Bäckström 2 

14 Enebybergsgymnasterna Mimmi Pareigis 2 

15 Flens GF Eva Sundmalm 1 

16 Forsmo IF Elaine Axelsson 1 

17 GF Fram Carina Lundh 1 

18 GF Fram Maj-Britt Cordua 1 

19 Gemini Gymnastics Ann-Britt Andersson 1 

20 Gymmix SC Eskilstuna Charlotte Nilsson 1 

21 Gymmix SC Eskilstuna Illugi Ljótsson 1 

22 GF Gymmix Tjörn Bodil Berntsson 1 

23 GF Gymmix Visby Detlef Gräser 1 

24 GF Gymnos Stefan Lernholt 1 

25 GF Gympalätt Gun Ståhl 1 

26 GF Göteborgsgymnasterna Vivika Raumanni 1 

27 Halmstad FG Sandra Bengtsson 1 

28 Hammarö GF Birgitta Kahn 1 

29 GK Hermes Kicki Dafgård 1 

30 GF Holmsundsgymnasterna Annika Eirell Olofsson 1 

31 Huddinge GF Lena Koivumäki 3 

32 Hägglunds IoFK Gunnar Haglund 1 

33 Hörnefors GF Ann-Britt Andersson 1 

34 Kalix GF Ann-Britt Andersson 1 

35 Kalmar GF Thomas Olsson 2 

36 Karlstad GF Torbjörn Johansson 2 

37 Katrineholms GF Eva Sundmalm 1 

38 GF Kennedy Margaretha Elfving 2 

39 KFUM Kristianstad GF Sissi Sturesson 1 

40 Kristinehamns GS Maud Welin-Johansson 2 

41 Leksands GF Lena Karls 1 

42 GF Ling Christer Sörliden 2 

43 Lingvallens GF Kajsa Wedberg 1 

44 Lulegymnasterna Ann-Britt Andersson 2 

45 Lycksele GF Ann-Britt Andersson 1 

46 GK Motus-Salto Stefan Green 2 

47 Nykvarns GF Louise Nordenberg 2 

48 GK Nordstjärnan Marie Hedman Alainentalo 1 

49 GK Norra Norden Ann-Britt Andersson 1 
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50 Norrköpings GF Tor-Åke Bengtsson 1 

51 Nättraby AIS Åsa Åkesson 1 

52 Offerdals Friskvårdsförening Yvonne Stensson 1 

53 GK Pulsen (Sollefteå) Britt Jönsson 1 

54 GF Resårerna Tina Sahlén 1 

55 Rimbo GF Hans Lundborg 1 

56 GF Ryck In Ann-Britt Andersson 1 

57 SAGA Motion Hans Ohlon 6 

58 Sala GF Gunilla Pettersson 1 

59 Sala GF Veronica Forssberg 1 

60 Skönabäcks GF Ulf F Sjöberg 1 

61 Smedsta GF Charlotte Nilsson 2 

62 Sofiaflickorna Tina Sahlén 2 

63 SOL-flickornas GF Susanne Nibelius 2 

64 SOL-flickornas GF Ann-Christine Marcus 1 

65 GF Stockholmsflickorna Maria Lindgren 1 

66 Stockholm Top Gymnastics Patrik Tengwall 2 

67 Storumans GF Ann-Britt Andersson 1 

68 Strömsunds GF Gunnar Haglund 1 

69 GK Sturegnistan Hans Lundborg 1 

70 Sävar IK Ann-Britt Andersson 1 

71 Säffle GF Torbjörn Johansson 1 

72 Södertälje GoSF Eva Sundmalm 2 

73 Söderhamns GF Hans Lundborg 1 

74 GF Tempo Jessica Gustafsson 1 

75 Torpgärdan-Svartbyns FF Marie Hedman Alainentalo 1 

76 Tranås GS Linda Lindgren 2 

77 GF Trim Torbjörn Johansson 1 

78 Tvärålunds IF Ann-Britt Andersson 1 

79 Tärna IK Fjällvinden Ann-Britt Andersson 1 

80 Umeå GF Berit Sjögren 1 

81 Umeå GF Eva Marie Andersson 1 

82 Upplands Väsby GK Robert Paulson 1 

83 Uppsala GF Hans Lundborg 2 

84 GF Uppsalaflickorna Hans Lundborg 6 

85 Valbo GF Per-Olov Bäckström 1 

86 Vemdalens IF Yvonne Stensson 1 

87 Vendelsö GF Henrik Eller 1 

88 Vikingstad GF Tor-Åke Bengtsson 1 

89 Vingåkers GF Torbjörn Johansson 1 

90 Vittangi SK Ann-Britt Andersson 1 

91 Vännäs GF Ann-Britt Andersson 1 

92 Väse GF Maud Welin-Johansson 1 

93 Älvsbygymnasterna Ann-Britt Andersson 1 

94 Örebro GF KIF Eva Sundmalm 2 

95 GF Hässleholms-Örnen Sissi Sturesson 1 

96 Ölme GF Maud Welin-Johansson 1 

97 Österby GK Hans Lundborg 1 

98 Östersundsgymnasterna Jim Salvin 1 

99 Östersunds GF Ingrid Ek 1 

100 Östra Torp GF Sissi Sturesson 1 
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Regionombud 
 Region Ombud Antal röster 

1 Gymnastikförbundet Norr Ann-Britt Andersson 5 
2 Gymnastikförbundet Norr Marie Hedman Alainentalo 5 
3 Gymnastikförbundet Mitt Gunnar Haglund 4 
4 Gymnastikförbundet Mitt Malin Westman 3 
5 Gymnastikförbundet Mitt Yvonne Stensson 3 
6 Gymnastikförbundet Övre Mellansverige Per-Olov Bäckström 5 
7 Gymnastikförbundet Övre Mellansverige Hans Lundborg 5 
8 Gymnastikförbundet Öst Annika Gunnarsson 5 
9 Gymnastikförbundet Öst Roland Strömbäck 5 

10 Gymnastikförbundet Mellansvenska Eva Sundmalm 5 
11 Gymnastikförbundet Mellansvenska Torbjörn Johansson 5 
12 Gymnastikförbundet Väst Anders Larsson 2 
13 Gymnastikförbundet Väst Margaretha Elfving 2 
14 Gymnastikförbundet Väst Bodil Berntsson 2 
15 Gymnastikförbundet Väst Vivika Raumanni 2 
16 Gymnastikförbundet Väst Jessica Gustafsson 2 
17 Gymnastikförbundet Sydost Mimmi Alburg 3 
18 Gymnastikförbundet Sydost Linda Lindgren 2 
19 Gymnastikförbundet Sydost Åsa Åkesson 2 
20 Gymnastikförbundet Sydost Gun Ståhl 3 
21 Gymnastikförbundet Syd Kajsa Wedberg 10 

 

 

94 föreningar och 8 regioner (62 personer) 

med totalt 216 röster (136 förenings- och 80 regionröster) 



Förbundsmötet 2012

övriga ej röstberättigade deltagare
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Namn Förening/förbund

1 Anders Caspár Gymnastikförbundet  styrelsen

2 Anders Schieche Gymnastikförbundet  Öst

3 Andreas Getzman Gymnastikförbundet  Valberedningen

4 Anna Häggblad Gymnastikförbundet  Mitt 

5 Anna-Maria Sandén Brommagymnasterna

6 Anneli Nilsson Gymnastikförbundet  Mitt 

7 Annika Hernmo Gymnastikförbundet  Ungdomskommittén

8 Bertil Sjöstrand Gymnastikförbundet  Hedersledamot

9 Birgitta Rittner Gymnastikförbundet  personal

10 Britt Eriksson Gymnastikförbundet  Övre Mellansverige

11 Carl-Åke Myrsell Gymnastikförbundet  personal

12 Carina Forslund Gymnastikförbundet  Öst

13 Carina Watson Herteus Gymnastikförbundet  personal

14 Christer Holmgren Gymnastikförbundet  styrelsen

15 Christina Stångberg Kalmar GF

16 Elsie-Britt Benkarcik Gymnastikförbundet  Sydost 

17 Emelie Olsson Kalmar GF

18 Emilia Lindblom Kristinehamns GS

19 Evalena Lindvall Östersunds GF

20 Gunilla Letell Gymnastikförbundet  Sydost

21 Gärmund Sandberg Gymnastikförbundet  styrelsen

22 Hok-Gwan Au Gymnastikförbundet  Öst

23 Ingela Nilsson Valberedningens förslag

24 Inger Båvner Gymnastikförbundet  Hedersledamot

25 Ingrid Bergström Gymnastikförbundet  styrelsen

26 Irene Samuelsson Gymnastikförbundet  personal

27 Jensine Andersson Gymnastikförbundet  Väst

28 Jill Zachrisson Gymnastikförbundet  Ungdomskommittén

29 Jonas Juhl Christiansen Gymnastikförbundet  personal

30 Karolina Nilsson Gymnastikförbundet  Ungdomskommittén

Sida 1 av 2
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31 Kjell Adolfsson Gymnastikförbundet  Valberedningen

32 Kristian Gunnarsson Gymnastikförbundet  Öst

33 Lars Bryntesson Lillsved

34 Lars Mörk Valberedningens förslag

35 Lena Fridlund Gymnastikförbundet  Gymmix

36 Lena Grönberg Gymnastikförbundet  Valberedningen

37 Lena Karls Leksands GF

38 Lena Lindahl Gymnastikförbundet  personal

39 Liliane Ziakris Clevestam GK Hermes

40 Linde Röhr Kristinehamns GS

41 Louise Nordenberg Gymnastikförbundet  Mellansvenska

42 Magnus Erstrand Lillsved

43 Malin Eggertz Forsmark Gymnastikförbundet  styrelsen

44 Maria Petersson Gymnastikförbundet  revisor

45 Maria Ståhl Gymnastikförbundet  personal

46 Marianne Nyström Gymnastikförbundet  Valberedningen

47 Mats Nydesjö Gymnastikförbundet  Sydost

48 Mymsan Gallen Martinsson Huddinge GF

49 Per Malmborg Gymnastikförbundet  styrelsen

50 Pernilla Eriksson Gymnastikförbundet  styrelsen

51 Peter Lindholm SOL-flickornas GF

52 Robert Bredberg Lillsved

53 Sanna Sjögren Tengwall Stockholms Top Gymnastics

54 Siw Johansson Gymnastikförbundet  personal

55 Stefan Bengtsson Gymnastikförbundet  personal

56 Susanne Landin Gymnastikförbundet  personal

57 Suzanne Lundvall Gymnastikförbundet  styrelsen

58 Therese Flemström Gymnastikförbundet  personal

59 Ulf Andersson Gymnastikförbundet  personal

60 Ulf Lönnqvist Gymnastikförbundet  Mötesordförande

61 Åsa Balstadsveen Gymnastikförbundet  Ungdomskommittén

Sida 2 av 2
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Förbundsstyrelsens proposition till 
Förbundsmötet 2012 

 
Revidering av Gymnastikförbundets stadgar  
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Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 

 

1 Kap. Grundläggande bestämmelser 

1 § Ändamål 
Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till 
uppgift att utveckla och stödja gymnastiken i Sverige på sådant sätt att den står i 
överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap. Sveriges Riksidrottsförbunds 
(RF) stadgar samt att företräda gymnastiken i utlandet. 

Gymnastikförbundet, dess Gymnastikregionförbund (GRF) och föreningar ska verka för att 
styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att 
jämställdhet mellan kvinnor, män och ungdomar samt större kulturell mångfald nås. 

Gymnastikförbundets verksamhetsidé  ”Svensk Gymnastik – rörelse hela livet” innebär;  Svensk 
Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former för alla. 
Tävlingsutmaningar för de som vill lite mer. Olika och ändå lika – den egna kroppens rörelse är i 
centrum. God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling – det 
är Svensk Gymnastik. Hos oss är alla välkomna. 

Gymnastikförbundet vill därför utveckla ett urval av gymnastikformer med hög kvalitet 
anpassade till människors olika behov. 

Gymnastikförbundet vill verka för att så många som möjligt bereds tillfälle att delta i aktivt 
gymnastikutövande. 

Gymnastikförbundet vill verka för ett personligt engagemang för gymnastikrörelsen hos 
medlemmar och ledare. 

Gymnastikförbundet vill verka för utbildning av kunniga ledare samt för tilldelning av medel från 
bl.a. stat, landsting och kommuner. 

Gymnastikförbundet och dess regionförbund och föreningar ska aktivt verka för en drog- och 
dopingfri gymnastikrörelse. 

 

2 Kap. Allmänna bestämmelser 

3 § Valbarhet inom Gymnastikförbundets organisationer 
För samtliga val som företas av årsmöten inom Gymnastikförbundets organisationer krävs att 
den nominerade är medlem i förening ansluten till RF. Den nominerade ska vara permanent 
bosatt i Sverige. 

Ledamot av förbundsstyrelsen är inte samtidigt valbar till valberedningen samt som revisor eller 
revisorssuppleant. 

Arbetstagare inom Gymnastikförbundet, gymnastikregionförbund eller Lillsved (SvGF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a.) får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller GRF-
styrelsen samt Gymnastikförbundets eller GRF:s valberedning. 

Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund.  

Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse, valberedning eller 
till revisor i föreningen.  

Borttaget: vill genom

Borttaget: gymnastik åt alla medverka 
till ett ökat fysiskt, psykiskt, socialt och 
kulturellt välbefinnande.

Borttaget: Gymnastik åt alla innebär att 
alla som vill ska kunna vara med utifrån 
sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, 
ålder, kön eller sexuell läggning samt 
fysiska och psykiska förutsättningar, får 
vara med.¶
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3 Kap. Förbundsmöte 

2 § Röstlängdsunderlag 
Varje röstberättigad förening har en röst, samt därutöver en röst för varje under föregående 
verksamhetsår rapporterat 500-tal medlemmar. 

Varje gymnastikregionförbund har tio egna röster. 

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet (se 7 Kap. 5 §). 
Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess ny röstlängd har upprättats.  

3 § Beslutmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 
Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning 
deltar i mötets beslut. 

Yttrande- och förslagsrätt vid Förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden – 
förbundsstyrelsens ledamöter, ledamöter i Gymnastikförbundets kommittéer, 
generalsekreteraren och motionär i vad avser egen motion samt revisorerna i vad avser deras 
granskningsuppdrag samt valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens 
arbete. 

Yttranderätt tillkommer RF:s representant, Gymnastikförbundets arbetstagare och annan 
närvarande person om mötet enhälligt samtycker. 

Vid Förbundsmöte får representanter för Gymnastikförbundets medlemsföreningar närvara.  

4 § Tidpunkt och kallelse till Förbundsmötet 
Förbundsmöte hålls varje jämnt år före april månads utgång på ort som förbundsstyrelsen 
bestämmer. Förbundsstyrelsen ska meddela datum och plats samt värdregion för nästa 
Förbundsmöte vid avslutningen av Förbundsmötet (se punkt 20, 3 Kap. § 5). 

Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen, dels genom kungörelse i Gymnastikförbundets 
officiella organ senast tre månader före mötet, dels genom kallelse till röstberättigade anmälda 
ombud senast två veckor före mötet. Den senare kallelsen ska innehålla:  

 förslag till föredragningslista för mötet,  
 verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelser, 
 verksamhetsplan med tillhörande budgetriktlinjer för kommande år,  
 förbundsstyrelsens förslag (propositioner), 
 inkomna motioner till Förbundsmötet - vilka ska vara åtföljda av förbundsstyrelsens yttrande, samt 
 valberedningens förslag 

Borttaget: aktiva gymnaster

Borttaget: maj
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5 § Ärenden vid Förbundsmötet 
Vid Förbundsmötet ska följande ärenden förekomma: 

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 
det av förbundsstyrelsen upprättade röstlängdsunderlaget, 

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 

3. fråga om mötets behöriga utlysande, 

4. val av ordförande för mötet, 

5. val av sekreterare för mötet, 

6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt 
erforderligt antal rösträknare, 

7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december avseende två år, 

b) förbundsstyrelsens årsredovisning för samma tid, 

c) revisorernas berättelse för samma tid, 

8. fastställande av balansräkning, 

9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 

10. fastställande av verksamhetsplan samt riktlinjer för Gymnastikförbundets budgetarbete för 
de kommande två verksamhetsåren, 

11. valberedningens förslag om arvode för förbundsstyrelsens valda ledamöter, 

12. inkomna motioner, 

13. styrelsens propositioner, 

14. fastställande av föreningarnas årsavgift till Gymnastikförbundet avseende de två 
nästkommande verksamhetsåren, 

15. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år, 

16. val av fyra övriga ledamöter för en tid av fyra år samt vid behov fyllnadsval av ledamöter, 

17. val av en revisor och en personlig suppleant för denne med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom Gymnastikförbundet för en tid av två år. 
Gymnastikförbundets revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserad revisor eller godkänd 
revisor med revisorsexamen, 

18. val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen samt en suppleant för dessa för en 
tid av två år, 

19. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande ombuden, samt 

20. förbundsstyrelsen meddelar datum och plats samt värdregion för nästa Förbundsmöte. 

Kommentarer: 
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till årsmötet. 

Valbarheten regleras i 2 Kap. 3 §. 

8 § Rikskonferenser/forum och regionala konferenser/forum 
Förbundsstyrelsen och regionförbundens styrelse ansvarar för att genomföra minst en 
rikskonferens och minst en regional konferens/region och år. Detta för att informera i aktuella 
frågor och främja samarbetet mellan Gymnastikförbundet och regioner och föreningar. Till 
dessa konferenser kallas representanter för samtliga regioner och föreningar. 



Förbundsmötesprotokoll 2012, § 24, bilaga 3 

Sidan 5 av 8 

  

 

4 Kap. Förbundsstyrelsen 

3 § Bestraffningsärenden 
Med stöd av 14 kap. 8 § första stycket RF:s stadgar utgör GRF första instans och förbundsstyrelsen 
andra instans vid i ärenden om förseelse. 

Enskild person kan enligt 14 kap. 5 § RF:s stadgar åläggas böter med högst ….. kronor. 

 

4 § Prövningsrätt 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 15 kap. RF:s stadgar. 

 

Bilaga 1 

 

Regioner - GRF:s namn och regionens gränser 
1 Kap. 5 § samt 6 Kap. 1 § och 2 § 

 Region Geografisk indelning 

Gymnastikförbundet Uppsvenska Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län, samt 
kommunerna Norrtälje och Sigtuna i Stockholms län. 

  

  

  

  

  

 

Borttaget: 3

Borttaget: Med stöd av 14 kap. 8 § 
första stycket RF:s stadgar förbehålles 
styrelsen bestraffningsrätten i ärenden om 
förseelse.¶

Borttaget: Övre Mellansverige
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 Bilaga 2 

Stadgemall för 

Gymnastikförbundet XXX (region) 
 

Gymnastikregionförbund (GRF) 
 

med stadgeändringar antagna av årsmötet 20xx 

1 Kap. Allmänna bestämmelser 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår 
GRF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med 
den 31 december. GRF-styrelsens arbetsår omfattar en yyy-årsperiod* från GRF-årsmötet till 
och med nästkommande GRF-årsmöte. 

*) Ersätt yyy med två eller ett år 

 

2 Kap. GRF-årsmötet 

1 § Sammansättning och beslutmässighet 
GRF-årsmötet och extra GRF-årsmöte är GRF:s högsta beslutande organ. 

GRF-årsmötet består av ombud för föreningar, som är verksamma inom GRF:s 
verksamhetsområde. Förening får utse ombud, vilka ska vara röstberättigade medlemmar i 
föreningen 

Ombud får representera flera föreningar  men får inte vara ledamot av GRF-styrelsen eller 
arbetstagare inom GRF. Överlämnande av rösträtt till röstberättigat ombud ska bekräftas genom 
aktiv handling (fullmakt). 

GRF-årsmöte är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning 
deltar i mötets beslut. 

3 § Kallelse, tidpunkt och mandatperiodens längd 
GRF-årsmöte ska avhållas årligen alternativt vartannat år (företrädesvis på år som förbundsmöte 
ej genomförs). Om GRF väljer att genomföra årsmöte vartannat år ska regionala 
forum/konferenser genomföras under det mellanliggande året.  

Om GRF väljer att hålla årsmöte vartannat år står det respektive GRF-årsmöte fritt att bestämma 
mandatperiodens längd för de ledamöter som väljs (se 2 Kap. 5 § punkterna 13-14). 

GRF-årsmötet hålls före den 15 mars på dag som GRF-styrelsen bestämmer  
(se även punkt 20, 2 Kap. 5 §). Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår. 

Kallelse till årsmötet innehållande datum, tid och plats utfärdas av GRF-styrelsen senast tre 
månader före mötet genom kungörelse på Gymnastikförbundet xxx*:s hemsida.  

Kallelse med årsmöteshandlingar görs tillgängliga/översänds till röstberättigade ombud/ 
föreningar senast två veckor före mötet. Denna kallelse ska innehålla:  

 förslag till föredragningslista för mötet,  

                                                           

* Ersätt xxx med Gymnastikregionförbundets namn. 

Borttaget: endast en förening samt

Borttaget: utgången av mars månad 
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 verksamhetsberättelse och årsredovisning, inklusive revisionsberättelse,  
 verksamhetsplan med tillhörande budget för kommande år,  
 styrelsens förslag (propositioner),  
 inkomna motioner till årsmötet - vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande, samt 
 valberedningens förslag 

4 § Rösträtt 
Rösträtten vid GRF-årsmöte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av 
förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1 januari - 31 december. 

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december föregående år har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet samt de förpliktelser mot GRF 
som kan ha bestämts av GRF-årsmötet. Röstlängdsunderlaget gäller oförändrad till dess ny 
röstlängd har tillställts GRF.  

Varje röstberättigad förening har en röst samt därutöver en röst för varje under föregående 
verksamhetsår rapporterat 500-tal medlemmar, dock högst sex röster. Ingen förenings röstetal 
får dock överstiga 1/5-del av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet. 

Förening ska inge fullmakt för sitt ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens 
rösträtt anges. 

5 § Ärenden vid GRF-årsmötet 
Vid GRF-årsmöte ska följande ärenden förekomma 

1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av 
det röstlängdsunderlag som förbundsstyrelsen har upprättat för GRF, 

2. fastställande av föredragningslista för mötet, 

3. fråga om mötets behöriga utlysande, 

4. val av ordförande för mötet, 

5. val av sekreterare för mötet, 

6. val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare, 

7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 
(kan vara avseende två år, se 2 Kap. 3 §): 
a) GRF -styrelsens verksamhetsberättelse 
b) GRF -styrelsens årsredovisning/årsbokslut  
c) GRF:s revisorers berättelse för samma tid, 

8. fastställande av balansräkningen, 

9. fråga om ansvarsfrihet för GRF-styrelsens förvaltning, 

10. behandling av förslag (motioner), som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 6 §, 

11. GRF -styrelsens förslag (propositioner), 

12. behandling av förslag till GRF:s verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, 

13. val av ordförande i GRF, tillika ordf. i GRF-styrelsen, för en tid av ett år (se även 2 Kap. 3 §), 

14. val av halva antalet ledamöter för en tid av två år (se även 2 Kap. 3 §) samt vid behov 
fyllnadsval av ledamöter,  

15. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper 
och förvaltning inom GRF för en tid av yyy år (se även 2 Kap. 3 §), 
ytterligare en revisor kan utses av xxx** Idrottsförbund, 

                                                           
 

Borttaget: aktiva gymnaster

Borttaget: ett
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16. val av ordförande och två ledamöter samt en personlig suppleant i valberedningen för en tid 
av ett år (se även 2 Kap. 3 §), 

17. val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande ombuden, 

18. val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gymnastikförbundets Förbundsmöte, 

19. val av ombud och erforderligt antal suppleanter till xxx** Idrottsförbunds årsmöte, samt 

20. styrelsen meddelar datum och plats samt värd förening för nästa årsmöte. 

Kommentarer: 
Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till årsmötet. 

Valbarheten regleras i 1 Kap. 12 §. 

 

                                                                                                                                                                             
**

 Ersätt xxx med distriktsidrottsförbundets namn. 
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GYMNASTIKEN VILL!

2013-2014
Antagen av Förbundsmötet 2012
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Svensk Gymnastik - rörelse hela livet

5 år0 år 10 år 15 år 20 år 30 år 40 år 100 år
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Svensk Gymnastik siktar på framgång.
Gymnastiken Vill ska leda oss dit. 

Gymnastiken Vill är Gymnastikförbundets gemensamma idédokument. Här 
sammanfattas den målsättning och verksamhetsinriktning som Förbundsmötet 
2012 fattat beslut om för perioden 2013 – 2014. Inom Gymnastikförbundets 
åtta regioner ska Gymnastiken Vill konkretiseras i åtgärder som följer förbunds-
mötets beslut och som varje medlemsförening kan ta del av utifrån den egna 
verksamhetens inriktning och behov. Målet är tydligt; framgångsrika medlems-
föreningar och fortsatt utveckling av Svensk Gymnastik i alla dess många 
varianter, med en gemensam nämnare:  rörelseglädje och gemenskap!

Med Gymnastiken Vill 2013 – 2014 tar förbundet också de första stegen mot 
Gymnastikförbundets Vision 2020, som presenteras på sidan 5. 

Förslaget till Vision 2020 är resultatet av en grundlig demokratisk process med 
dialoger i regionerna, enkäter till medlemsföreningar och regioner, bearbetning 
under Gymnastikforum 2011, och en slutremiss med  nya dialoger i regionerna.  
Många ledare har delat med sig av kunskap, idéer och synpunkter. 

Det är en väl förankrad  Vision 2020, som sammanfattar uppfattningen hos 
majoriteten av medlemsföreningar och regioner och uttrycker både framtidstro 
och framåtanda! 

Det första stora klivet mot 2020 tar vi med Gymnastiken Vill 2013 – 2014. 
Den målsättning och verksamhetsinriktning som Förbundsmötet 2012 fattar 
beslut om blir allas ansvar. Förbund, regioner, föreningar, ledare, tränare och 
motionärer/gymnaster.  Gemensamt och som ett enda Gymnastikförbund 
utvecklar vi Svensk Gymnastik, i takt med samhällets förändringar och behov 
hos dem vi vänder oss till. 

Resan har börjat. Du är väl med?

Förbundsstyrelsen i maj 2012 

Genom Malin Eggertz Forsmark, förbundsordförande
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Verksamhetsidé
Svensk Gymnastik – rörelse hela livet

Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former för alla. Tävlingsutmaningar för dem som vill mer. Olika men ändå lika – den egna 
kroppens rörelser är i centrum. God hälsa och välbefi nnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling – det är Svensk Gymnastik. Hos oss är alla välkomna.

Värdegrund
Ett personligt engagemang hela livet.
Vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med.

Nyfi kenhet och öppenhet.
Vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och bjuder på oss själva.

Glädje och utveckling.
Vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet. 
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Vision 2020

Bra – bättre – bäst inom alla former av gymnastik

Mål
• 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet

• 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening

• 2020 tränar minst 100 000 medlemmar gruppträning i en certifi erad Gymmixförening

• Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS

• 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer

• 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik
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Verksamhetsmål  2013 – 2014 

BARN
För fl ickor och pojkar 3 – 12 år. Grundläggande motorikträning.  Barngymnastik ska vara allsidig, varierande, lekfull och utgå från barnens individuella förutsättningar.

VERKSAMHETER

❱❱ Vi ska bli BRA på att nå nya målgrupper

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på att ge förutsättningar för föreningen att växa

❱❱ Vi ska fortsatt vara BÄST på barngymnastik

AKTIVITETER

• Marknadsföra GympaKidz och Bamsegympa

• Ge föreningarna stöd och inspiration i arbetet att behålla och rekrytera 
ledare och att nå nya målgrupper

ORGANISATION

• Stöd i frågan om lokaler och utrustning för barngymnastik på olika nivåer 

• Idrottslyftet som stöd för föreningarnas utvecklingsarbete för att nå fl er

• Arbeta mer effektivt mot gemensamma mål

GYMNASTIKUTBILDARNA

• Paketering och anpassning av utbildningar för nya externa målgrupper

• Utveckla alternativa utbildningsformer

• Erbjuda och motivera till kontinuerlig vidareutbildning

GYMNASTIKBUTIKEN

• Material för förskola/skola anpassat efter nya läroplanen

• Marknadsföring av Bamsegympa- och GympaKidz-material 
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Verksamhetsmål  2013 – 2014  

UNGDOM
För tjejer och killar, 13 – 20 år

VERKSAMHETER

❱❱ Vi ska bli BRA på att nå nya målgrupper

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på att få killar att stanna längre inom 
gymnastiken och på att utveckla uppvisnings- och showgymnastiken

❱❱ Vi ska fortsatt vara BÄST på allsidig fysisk träning för unga

AKTIVITET

• Inspirationshelger med nya verksamhetsformer

• Regionala träningssamlingar för killar

• Regionala och nationella uppvisningsevenemang

• Marknadsföringsstöd till föreningarna  

ORGANISATION

• Underlätta för nya ungdomsföreningar att bli medlemmar 

• Göra tydliga och enkla övergångar från barn- till ungdomsgymnastik

• Använda Idrottslyftets möjligheter till utökad ungdomsverksamhet

• Marknadsföra alla aspekter av ungdomsgymnastiken

GYMNASTIKUTBILDARNA

• Kombinerade träningsläger/ledarinspirationskurser

• Utveckla förslag till mer fl exibla arbets- och projektformer för ungdomar 

GYMNASTIKBUTIKEN

• Utökat sortiment av livsstilsprodukter för unga gymnaster och ledare
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Verksamhetsmål 2013 – 2014 

GYMMIX GRUPPTRÄNING
För kvinnor och män i vuxen ålder. Gymnastikförbundets utbud av varierande former av gruppträning ska vara anpassad till olika behov och förutsättningar, 
hålla hög kvalitet och vara lättillgänglig.

❱❱ Vi ska vara BRA på att öka antalet Gymmix-föreningar 

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på att synas med Gymmix på en 
konkurrensutsatt gruppträningsmarknad

❱❱ Vi ska vara BÄST på att säkerställa kvalitén i Gymmix-
verksamheten i certifi erade föreningar

AKTIVITET

• Utvecklings- och marknadsföringsstöd till förbundets gruppträningsföreningar

• Synliggöra Gymmix som varumärke på regionala convent

• Gymmix-certifi ering av fl er gruppträningsföreningar

ORGANISATION

• Stöd till regionala föreningsbesök 

• Stöd till Gymmix-nätverk i regionerna

• Stöd till regionkommittéer – ’ett enda Gymnastikförbund’

GYMNASTIKUTBILDARNA

• Marknadsföring av Gymmix/gruppträningsutbildningarna

• Fånga upp nya träningsformer/trender

• Utveckla samarbete med högskolor och universitet om gruppträningskurser 
med högskolepoäng

GYMNASTIKBUTIKEN

• Erbjuda gruppträningsredskap via samarbetspartners

• Erbjuda en bra Gymmix-kollektion via samarbetspartners

VERKSAMHETER
Förbundsmötesprotokoll 2012, § 26, bilaga 4
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Verksamhetsmål 2013 - 2014 

TÄVLINGSGYMNASTIK
Tävlingsgymnastik ska fi nnas tillgängligt för alla fl ickor och pojkar från skolålder som vill tävla, oavsett ambitionsnivå och oavsett disciplin: manlig artistisk gymnastik, kvinnlig 
artistisk gymnastik, truppgymnastik, trampolin, rytmisk gymnastik, aerobic gymnastics eller hopprep. Verksamheten ska bedrivas på ett kvalitetssäkrat vis, under trygga 
och säkra förhållanden för gymnasterna, samt vara inriktad på prestationsförbättring och goda resultat. Tränings- och tävlingsverksamheten ska följa Gymnastikförbundets 
värdegrund, policies och riktlinjer.  

Den av förbundsstyrelsen beslutade särskilda satsningen på artistisk gymnastik och truppgymnastik fortsätter, men samtidigt ska utvecklingstakten ökas i trampolin och 
rytmisk gymnastik. Målet är att ta framstående placeringar på internationella tävlingar och mästerskap, ytterst medaljer. 

VERKSAMHETER

❱❱ Vi ska vara BRA på att samverka mellan olika tävlingsdiscipliner 

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på samverkan centralt och regionalt inom 
tävlingsgymnastiken

❱❱ Vi ska bli BÄST på att arbeta med ett helhetstänkande från 
nybörjare till yppersta elit.

AKTIVITETER 

• Fortsatt implementering av kravprofi lerna med målet att fl er föreningar och 
gymnaster når elit- och landslagsnivå

• Stödja föreningar i arbetet med fl er anställda tränare 

• Öka antalet tävlingsgymnaster genom olika rekryteringsprojekt

ORGANISATION 

• Skapa en god stödorganisation för våra landslags- och toppgymnaster: 
medicinsk support, nutrition, idrottspsykologi och fysträning samt stödja 
våra föreningar inom samma områden

• Skapa bra stöd och möjligheter att kombinera träning och studier på grund-
skole-, gymnasie- och högskolenivå

• Fortsätta att arbeta aktivt för permanenta eller mobila träningscentra
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GYMNASTIKUTBILDARNA

• Slutföra Steg-utbildningar i samtliga tävlingsdiscipliner

• Utveckla nätbaserade utbildningar och forum för kompetensutveckling och 
examination av tränare

• Följa upp utbildningskrav kopplat till Utvecklingsplan Tävling och Guld i Sikte

• Säkerställa en mycket god utbildnings- och kunskapsnivå i landslagsledningar

• Öka deltagandet i FIGs och UEGs tränarkurser och andra topptränarutbild-
ningar

GYMNASTIKBUTIKEN

• Mer utbildningsmaterial ska fi nnas tillgängligt i Gymnastikbutiken för  täv-
lingsföreningar och tränare

VERKSAMHETER
Förbundsmötesprotokoll 2012, § 26, bilaga 4
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ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSSTÖD

Verksamhetsmål 2013 – 2014 

GYMNASTIKUTBILDARNA
Under namnet Gymnastikutbildarna sammanfattas och marknadsförs all utbildningsverksamhet inom Gymnastikförbundet. Utbildningsverksamheten ska i alla delar stå för 
kunskap, kvalité och kompetens och ska genomföras nära föreningarna, i närmaste region eller i den egna föreningen i samverkan med regionen. 

❱❱ Vi ska vara BRA på att stödja medlemsföreningarnas arbete med ledar-
rekrytering, ledarutveckling och värdegrundsfrågor

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på att erbjuda ett fl exibelt och tillgängligt utbildningsut-
bud

❱❱ Vi ska vara BÄST på att utveckla, följa upp och stärka den pedagogiska 
kvalitén i utvecklingsarbete och utbildningsutbud

ORGANISATION

• Genom arbetet med Gymnastikförbundets Pedagogiska Råd bredda om-
världsbevakningen och säkerställa hög pedagogisk kvalitét i våra utbildningar

• Utveckla kompetensutbytet med Lillsved och synliggöra gymnastikens 
möjligheter för Lillsveds elever

• Utveckla samarbetet med SISU Idrottsutbildarna

• Samarbeta med andra organisationer om alternativa utbildningsformer

AKTIVITETER

• Utveckla stödmaterial och mötesforum för föreningarnas ledarrekrytering, 
ledarutveckling och värdegrundsfrågor

• Utbilda styrelseledamöter i föreningskunskap, föreningslära och verksam-
hetsplanering i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

• Utveckla nätbaserad utbildning 
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FÖRENINGSSTÖD OCH FÖRBUNDSUTVECKLING 2013 – 2014
Gymnastikförbundets åtta regioner med bemannade regionkontor ska möjliggöra nära kontakt med och aktiv utveckling av medlemsföreningar efter deras behov och
förutsättningar. Målet är likvärdig service till medlemsföreningarna i hela landet. 

❱❱ Vi ska bli BRA på opinionsbildning för gymnastikens betydelse för grundmotorisk träning och på att hjälpa medlemsföreningar
 att få tillgång till välutrustade gymnastiklokaler

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på att synliggöra Svensk Gymnastik regionalt och centralt

❱❱ Vi ska bli BÄST på att stödja och hjälpa medlemsföreningarna med verksamhets- och organisationsutveckling

AKTIVITETER

• Planera och genomföra opinionspåverkande aktiviteter till stöd för gymnastikens behov av välutrustade gymnastiklokaler

• Utveckla webbaserade administrativa hjälpmedel för föreningarna

• Utveckla och underhålla effektiva kommunikationskanaler

• Söka sponsorer och andra samarbetspartners

• Kontinuerliga möten för att driva utvecklingen som ett enda Gymnastikförbund

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSSTÖD
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EXTERNA RELATIONER 2013 - 2014
Målet är att kunna påverka gymnastikens framtid där övergripande beslut fattas.

❱❱ Vi ska vara BRA på att representeras i viktiga idrottsorganisationer  i Sverige och internationellt

❱❱ Vi ska bli BÄTTRE på att framhålla vikten av motorisk träning och gymnastikutrustning i idrottsanläggningar

❱❱ Vi ska vara BÄST på att driva frågor som påverkar svensk gymnastiks framtid 

AKTIVITETER

• Ökad bevakning av relevant forskning och omvärldsutveckling

• Representation i FIG, UEG och FISAC/ERSO

• Delta i utredningsgrupper inom idrottens organisationer

• Delta i internationella tävlings- och breddevenemang

• Genomföra stora evenemang i Sverige och internationellt

• Genomföra Eurogym 2014

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSSTÖD
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Om Svensk Gymnastik
Vi är en av idrottens största kvinnoorganisationer. Fyra av fem medlemmar är kvinnor. De fl esta ägnar sig åt 
barngymnastik och gruppträning.

29 000 är licensierade tävlingsgymnaster och återfi nns i någon av gymnastikens sju discipliner. Störst är 
truppgymnastik med 19 000 utövare. Fyra discipliner är olympiska: kvinnlig respektive manlig artistisk gym-
nastik, rytmisk gymnastik och trampolin. I Sverige tävlar man även i aerobic gymnastics och hopprep. 

2011 var 41 procent av medlemmarna under 13 år, 11 procent mellan 13 och 20 år, 19 procent 21 – 40 
år samt 29 procent 41 år eller äldre.

Av Gymnastikförbundets drygt 1100 medlemsföreningar har 15 föreningar (1 procent) över 1000 med-
lemmar, 84 föreningar (7 procent) mellan 500 och 999 medlemmar, 179 föreningar (16 procent) mellan 
200 och 499 medlemmar, 200 föreningar (18 procent) mellan 100 och 199 medlemmar, och 652 fören-
ingar (58 procent) högst 100 medlemmar. 

Stödorganisationen till medlemsföreningarna fi nns i åtta regioner från norr till söder, alla med lokala region-
styrelser och bemannade kanslier. Gymnastikförbundets centrala kontor fi nns i Stockholm. Gymnastikför-
bundets högsta organ är Förbundsmötet. Förbundsmötet utser Förbundsstyrelsen och fastställer verksam-
hetens inriktning för en kommande tvåårsperiod.      

(ALLA SIFFROR AVSER 2011) 

Norr

Mitt

Uppsvenska

Mellansvenska

Väst

Sydost

Syd

Öst
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Gymnastikförbundets varumärken och logotyper:      

Gympa  Kidz

GY
MN

ASTI
K

FLICKIS SE

Varumärken och logytyper är viktiga redskap för att synliggöra gymnastiken i dagens informationbrus.
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Idrottens Hus 114 73 Stockholm
Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15 A 

Tel 08-699 60 00 (växel) Fax 08-699 64 95
info@gymnastik.se, www.gymnastik.se
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Ekonomisk inriktning 2013–2014 - förslag till Förbundsmötet 2012 

 1(1)  

Vision 2020 är en tuff utmaning för Gymnastikförbundet och dess medlemsföreningar.  
Högt uppsatta mål som kräver att vi har de ekonomiska resurser som krävs för att nå dit.  

Gymnastiken Vill 2013–2014 bygger på Vision 2020 och vi tar de första stegen mot våra uppsatta 
mål. Likt Gymnastiken Vill 2011–2012 där föreningen och föreningsutveckling sattes i centrum så 
präglas vår organisation och verksamhet av samma fokus. Om Gymnastikförbundet skall växa och 
bli ett större förbund med ökat medlemsantal så sker detta i föreningarna. Förbundet arbetar med 
att ta fram koncept som stärker alla föreningar i såväl verksamheterna barn, ungdom, gruppträning 
och tävling som i utvecklingen av föreningen. 

Förbundsstyrelsen fördelar de ekonomiska resurserna utifrån verksamhetsinriktningen 
Gymnastiken Vill 2013–2014 där huvuddelen går till våra fyra verksamhetsområden barn, ungdom, 
gruppträning och tävling. Styrelsen arbetar också målmedvetet för att öka förbundets 
självfinansieringsgrad 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. 

Vid Riksidrottsmötet 2011 togs beslut om ny fördelningsmodell av SF-bidraget vilket innebär att vi 
får ett lägre stöd än tidigare. Vi måste nu aktivt arbeta för att bl.a. öka antalet LOK-timmar och 
antalet utbildningstillfällen för att återgå till den nivå vi tidigare haft. Vi vet idag att Idrottslyftet 
kommer att fortsätta, men att beräkningsgrunden bygger på SF-bidraget vilket gör att vi får en 
justering även där. 

Vi måste också lägga extra mycket fokus på att hitta andra intäktsmöjligheter, ett arbete som hela 
tiden pågår men som nu blir än mer betydelsefullt. Övriga intäkter för Gymnastikförbundet är 
medlemsavgifter, Gymnastik Butiken, projekt/aktiviteter, finansiella intäkter, försäkringar och 
licensmedel.  

Vid vårt förbundsmöte 2010 beslöts om regionaliseringen vilken nu har genomförts och vi har gått 
från 17 distrikt till åtta regioner. I enlighet med beslutet har vi anställt idrottskonsulenter i varje 
region med främsta uppgift att arbeta med föreningsutveckling. Antalet anställda inom 
Gymnastikförbundet som helhet har därmed ökat, men ökningen har skett i regionerna för att ge 
bättre stöd till våra medlemsföreningar. Förbundet och regionerna arbetar tillsammans för att 
åstadkomma en så effektiv och rationell organisation som möjligt. Under 2012 kommer förbundets 
arbetsordning att fastställas där bland annat ekonomihantering skall bli enhetlig.  
Verksamheten i regionerna skall i första hand vara utåtriktad mot föreningarna.  

I basverksamheten ingår att hålla ett kansli med kompetent personal som ger stöd och service till 
medlemsföreningarna och deras ledare, bland annat genom: 

 Stimulera och stödja utvecklingsarbetet för att nå Vision 2020 

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

 Ledarutbildning/utveckling 

 Vidmakthålla hög kvalité i utbildningssystemet 

 Ekonomi och administration 

 IT-utveckling 

 Riktad information på hemsidan 

 Omvärldsbevakning och media bearbetning 

 Aktiv aktör inom folkhälsoområdet bland annat genom samarbete med Lillsved 

 Samarbete med andra organisationer 

 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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