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PROTOKOLL  fört vid Svenska Gymnastikförbundets  
 FÖRBUNDSMÖTE 2006 
 lördag-söndag 10-11 maj 2008 på 
 Hotell Skogshöjd, Södertälje. 

Röstberättigade ombud: 
105 röstberättigade ombud från 53 föreningar tillhörande samtliga 17 distrikt  
 se bifogad röstlängd, bilaga 1 ./. 
De röstberättigande ombuden fördelade sig enligt följande: 
• 75 kvinnliga i åldersspannet 22-82 år med snittåldern 47 år 
• 30 manliga i åldersspannet 23-77 år med snittåldern 52 år 

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

§ 1 Öppnande - inledning av Förbundsmötet 
Förbundsmötet inleds med en uppvisning i kvinnlig AG och ett bollfristående utfört av gymnaster från 
Eskilstuna GF och GF Stockholmsflickorna.  

Ordförandena i värddistrikten Anders Caspár (GF Mälardalen) och Birgitta Persson (GF Stockholm) 
välkomnar alla deltagare till Södertälje och hoppas att samtliga ska få trevliga och innehållsrika dagar. 
Helgen har planerats och genomförs i samverkan mellan distrikten i Mälardalen och Stockholm. 
Anders och Birgitta gör en kort presentation av respektive distriktsförbunds verksamhet och 
organisation. 
Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga ombud, gäster och 
medarbetare varmt välkomna till Förbundsmötet 2008 och vänder sig speciellt till hedersledamoten 
Bertil Sjöstrand och tidigare förbundsordförande Inger Båvner. Malin framför en önskan om att alla 
föreningsombud aktivt ska delta i debatten och känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Hon önskar 
vidare att diskussionerna ska ha ”högt i tak” och påminner om det förtroende som 
medlemsföreningarna har gett till ombuden om att fatta kloka beslut under mötet. Malin gör även en 
reflektion över den positiva åldersspridningen bland ombuden. 
Malin avslutar med att förklara Förbundsmötet 2008 för öppnat. 

§ 2 Parentation 
Gun Ståhl, förbundsstyrelsen, håller parentation över de avlidna (sedan föregående Förbundsmöte) 
gymnastikkamraterna som gjort speciella insatser för Svenska Gymnastikförbundet: 
• Lennart ”Kalle” Malmlin 
• Tryggve Stumle 
• Gunnar ”Kallinge” Karlsson 
Mötet hedrar de avlidna med en tyst minut. 

§ 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. Föreningsombud utsedda vid respektive distrikts årsmöte representerar med 
automatik de föreningar som ej har utsett eget ombud till Förbundsmötet.  

Ombud kan ha högst 25 röster. Maximalt antal röster som kan fördelas detta möte är 1 417 röster. 
Carl-Åke Myrsell, förbundskansliet, presenterar inlämnade fullmakter som bildar underlaget för 
röstlängden till Förbundsmötet och genomför upprop av de röstberättigade närvarande ombuden. 
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa röstlängden för Förbundsmötet 2008 till 105 röstberättigande ombud med totalt 

1 349 röster enligt presenterad ombudsförteckning (se bilaga 1). ./. 
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§ 4 Fastställande av föredragningslistan 
Malin Eggertz Forsmark redovisar den utskickade föredragningslistan för Förbundsmötet och hon 
presenterar förbundsstyrelsens förslag till att bordlägga fastställandet av Gymnastikförbundets 
verksamhetsplan för 2009-2010 med tillhörande budgetramar, till dess att samtliga motioner och 
propositioner har behandlats. 
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa föredragningslistan enligt förbundsstyrelsens förslag. 

§ 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. 

Stefan Bengtsson, generalsekreterare, redovisar att Förbundsmötet har tillkännagetts i Svensk Idrott i 
december 2007, samt i föreningsutskick ”Aktuellt från Gymnastikförbundet” nr 2 september 2007 och 
nr 3 november 2007. Dessutom har information om Förbundsmötet funnits att läsa på hemsidan sedan 
februari 2008. Kallelse och handlingar till ombuden avsändes från kansliet den 23 april. 
Förbundsmötet beslutar 
att  mötet är behörigt utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 6 Val av ordförande och vice ordförande för mötet 
Valberedningens ordförande Kjell Adolfsson förslår Ulf Lönnqvist, Tyresö till ordförande för mötet 
och Inger Båvner, Stockholm till vice ordförande. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Ulf Lönnqvist till ordförande och Inger Båvner till vice ordförande för mötet. 

§ 7 Val av sekreterare för mötet 
Kjell Adolfsson 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 
Kjell Adolfsson förslår Aina Gustafsson, Rättvik och Tor-Åke Bengtsson, Norrköping till 
protokollsjusterare för mötet. 
Förbundsmötet beslutar 
att  utse Aina Gustafsson och Tor-Åke Bengtsson till protokollsjusterare för mötet. 

§ 9 Val av erforderligt antal rösträknare för mötet 
I stadgarna står det att mötet ska utse erforderligt antal rösträknare.  
Valberedningen har gjort bedömningen att fem stycken rösträknare är ett lämpligt antal vid årets möte. 

Kjell Adolfsson förslår Peter Lindholm, Farsta, Ingrid Fänjemo, Sandviken, Maud Welin-Johansson, 
Kristinehamn, Siw Grantelius, Sköndal samt Åsa Carlsson, Tyresö till rösträknare för mötet. 
Förbundsmötet beslutar 
att på förslag från valberedningen utse fem rösträknare, samt 
att utse Peter Lindholm, Ingrid Fänjemo, Maud Welin-Johansson, Siw Grantelius samt Åsa Carlsson 

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

10.1 Redovisning 
Malin Eggertz Forsmark inleder föredragningen med att konstatera att verksamhetsberättelsen 2006-
2007 är utskickad till samtliga ombud i enlighet med stadgarna och att ombuden därmed har haft 
möjlighet att läsa igenom verksamhetsberättelsen.  
Malin ger en kortfattad sammanfattning av de två verksamhetsåren och kommenterar speciellt följande 
områden: 
• det ökade antalet medlemmar i förbundet 
• åtgärderna för att synliggöra verksamheten 
• det ökade antalet ledare och utbildningstillfällen 
• samverkan med Lillsved 
• Idrottslyftets möjligheter för utveckling av barn/ungdomsverksamheten hos föreningarna 
• arbetet med Ny regional organisation i syfte att ge förbättrat stöd, hjälp och service till föreningarna 
• Gymnaestradan 2007 i Dornbirn med 1 000 svenska deltagare 
Malin avslutar med att yrka på godkännande av verksamhetsberättelsen 2006-2007 
Ulf Lönnqvist går igenom verksamhetsberättelsen ”sida för sida” och ombuden ges möjlighet att 
lämna kommentarer och/eller frågor. 
Malin Eggertz Forsmark kommenterar förvaltningsberättelserna för år 2006 och 2007. 

10.2 Inlägg – diskussion 
Inga inlägg från ombuden eller diskussioner sker i samband med föredragningen av verksamhetsberättelsen. 
Hans Gunnarsson, Linköpings GS, frågar ”Vilka är redovisade som ”övriga medlemmar” i statistiken?”. 
Malin Eggertz Forsmark, svarar att alla föreningsmedlemmar som ej aktivt deltar i gymnastik-
verksamheten, t.ex. genom familjemedlemskap, tillhör kategorin ”övriga medlemmar”. 
Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna verksamhetsberättelsen 2006-2007. 

§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse 
Revisorn Olle Svedman läser upp revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2006 och 2007 (sid 31 
och sid 35 i verksamhetsberättelsen). 
Förbundsmötet beslutar 
att  lägga revisionsberättelserna för 2006 och 2007 till handlingarna. 

§ 12 Fråga om fastställande av balansräkningarna 
Förbundsmötet beslutar 
att  fastställa balansräkningarna för år 2006 och 2007 (sid. 29 och sid 33 i verksamhetsberättelsen), 

i enlighet med revisorernas förslag. 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Förbundsmötet beslutar  
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden 2006-2007, i enlighet med 

revisorernas förslag. 

§ 14 Beslut med anledning av förbundets vinst eller förlust enligt balansräkningarna 
Styrelsen föreslår att förbundets vinst för verksamhetsåret 2006 uppgående till 168 000 kr, samt 
förbundets vinst för verksamhetsåret 2007 uppgående till 707 000 kr balanseras i ny räkning. 
Förbundsmötet beslutar 
att  balansera förbundets resultat för år 2006 och 2007 i ny räkning, i enlighet med revisorernas 

förslag. 
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§ 15 Anmälan av Svenska Cheerleaderförbundets verksamhetsberättelse 
Svenska Cheerleaderförbundet har samarbetsavtal med Gymnastikförbundet, där det finns reglerat 
att Cheerleaderförbundets verksamhetsberättelse ska anmälas vid Förbundsmötet. 
Ulf Lönnqvist meddelar att styrelsen för Svenska Cheerleaderförbundet har anmält att 
verksamhetsberättelserna för år 2006 samt 2007 har fastställts vid förbundets årsmöte respektive år. 
Verksamhetsberättelserna har varit utskickade till ombuden. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga Svenska Cheerleaderförbundets anmälan av sina verksamhetsberättelser 

för åren 2006 och 2007 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 Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved) för åren 2006 och 2007 har 
fastställts av föreningens årsmöte för respektive år. Verksamhetsberättelserna har varit utskickade till 
ombuden. 
Inger redovisar Lillsveds aktuella verksamhet och organisation samt uttrycker förhoppningar om ett 
förstärkt och utvecklat samarbete mellan Lillsved och Gymnastikförbundet. Inger avslutar med att 
välkomna alla till Lillsved. 
Förbundsmötet beslutar 
att  med godkännande lägga anmälningarna av verksamhetsberättelserna för åren 2006 och 2007 

för Föreningen för Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved) till handlingarna. 

§ 17 Fastställande av verksamhetsplan 2009-2010 - Gymnastiken Vill 
Ulf Lönnqvist inleder med att påminna om att förbundsstyrelsen har föreslagit att verksamhetsplanen 
för år 2009-2010 ska föredras nu i sin helhet, men att diskussion och det formella fastställandet av 
Gymnastiken Vill 2009-2010 inklusive tillhörande budgetramar, ska ske efter behandlingen av samtliga 
motioner och propositioner (se beslut i § 4). 

17.1 Förbundsstyrelsens förslag 
Malin Eggertz Forsmark, redovisar förbundsstyrelsens förslag till övergripande mål, strategier och 
riktlinjer för Gymnastikförbundets verksamhet - Gymnastiken Vill 2009-2010.  
Förbundsstyrelsens förslag till övergripande verksamhetsmål för perioden är att öka antalet ledare 
med 10 %, vilket motsvarar minst en ny ledare per förening.  
Vår verksamhet ska kännetecknas av glädje, utmaning och gemenskap. 
Verksamheten indelas i fyra samverkande delar; Barngymnastik, Ungdomsgymnastik, Gruppträning och 
Tävlingsgymnastik. ”Gruppträning” ersätter därmed den tidigare benämningen ”Motionsgymnastik”. 
Förbundsstyrelsen föreslår vidare att förbundet bör fortsätta på den inslagna vägen från tidigare 
versioner av Gymnastiken Vill, genom satsningar som möjliggör: 
• ökat antal ledare – ledarförsörjningen är den viktigaste uppgiften - ledarutbildning är vårt flaggskepp 
• kvalitetssäkring av ledarutbildningen 
• mentorsutbildning 
• ett samlat folkhälsoarbete – samarbete med Lillsved 
• Bamsegympa - barngymnastiken är grunden för vår verksamhet 
• samspel tillsammans med skolan och förskolan 
• fler ungdomar ska motiveras att stanna inom rörelsen genom anpassad verksamhet och 

mötesplatser 
• synas och höras 
• anläggningsfrågor, med anpassade gymnastiklokaler som stimulerar till motorisk grundträning 
• utveckling av gruppträning för vuxna, för att möta konkurrensen 
• relansering av Gymmix (gruppträning för vuxna) som begrepp framförallt när det gäller ledarutbildning 
• tävlingsgymnastiken – guld i sikte – genom att våga vilja satsa 
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Förbundsförnyelsearbetet föreslås fortsätta i dialogform med distrikt och föreningar, med 
målsättningen att utveckla en stark stödorganisation (framförallt ledarutbildning) till alla 
medlemsföreningar på likartade villkor i hela landet. 
Förbundsstyrelsen föreslår att Gymnastiken Vill även ska vara den gemensamma grunden för 
distriktens och gymnastikföreningarnas planering och målbeskrivning av verksamheten. 
Förbundsstyrelsens förhoppning är att Gymnastiken Vill kommer att användas och vara till nytta inom 
förbundets alla led och verksamhetsinriktningar. 

17.2 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att  bordlägga fastställandet av verksamhetsplanen för 2009-2010 med tillhörande budgetriktlinjer 

till dess att samtliga motioner och propositioner är behandlade. 

Pausgymnastik genomförs under ledning av Irene Samuelsson, förbundskansliet 

§ 18 Information om försäkringar från Pensum 
Håkan Nordlund, Pensum, försäkringsrådgivare åt Gymnastikförbundet, informerar om aktuella 
olycksfallsförsäkringar gällande för gymnaster och ledare i Gymnastikförbundets medlemsföreningar. 
Pensums uppgift är att administrera försäkringarna, vara rådgivare samt stödja skadeförebyggande 
arbete. Nuvarande försäkringsgivare åt Gymnastikförbundet är försäkringsbolaget Euro Accident.  
Håkan visar två olika modeller på sjukvårdsväskor som de har tagit fram för användning inom 
Gymnastikförbundets verksamhet. 

Motioner 

§ 19 Gymnastikförbundet Mälardalens motion - Demokrati 

19.1 Motionen 
Sedan ett par år tillbaka är Gymnastikförbundet inne i processen förbundsförnyelse. I detta arbete 
ingår även ett arbete som syftar till att stärka demokratin i förbundet. Detta är utmärkt. Dock kan vi 
notera att arbetet går alldeles för långsamt och i all väsentlighet lämnar efter sig spår av det förflutna. 
Spår som till sin natur kraftigt avviker från vad vi nu för tiden förknippar med demokratiska 
organisationer. 
Den ordning som råder när det gäller ombudsrepresentation vid förbundsmöte behöver ses över. 
Varje förening är en unik medlem i Gymnastikförbundet. Det borde därför vara självklart att 
föreningen som sådan tillvaratar sina intressen vid förbundsmötet. Naturligtvis kan det vara så att alla 
medlemmar i förbundet (föreningarna) inte har möjlighet att närvara. Därför är vårt system med 
fullmakter en bra lösning. Dock behöver den ses över och göras till en aktiv handling. Inte som idag 
att de föreningar som är passiva automatiskt överlåter sina mandat till sitt distrikt. 
Med anledning av ovanstående uppmanar vi förbundsmötet att besluta 
-  att föreningar som inte genom aktiv handling (fullmakt) uppdrar åt annan person, förening eller 

distrikt att företräda dem på förbundsmötet automatiskt stryks ur vallängden. 

19.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Den form av direktdemokrati som Gymnastikförbundet i dag använder vid sina Förbundsmöten 
beslutades vid Förbundsmötet 2002 i Gävle. Vi kan konstatera att antalet ombud har ökat sedan 
direktdemokratin infördes. Vi har fått en vitalare och mer verklighetsnära debatt vid 
Förbundsmötena, med fler aktörer i talarstolen. Tittar man på de föreningar som aktivt skickat 
ombud, så dominerar de stora föreningarna samt de föreningar som har nära till orten för 
Förbundsmötet. De föreningar som ej aktivt utsett ombud har representerats (nästan till 100 %) av 
föreningsombud som utsetts vid respektive distrikts årsmöte.  
GF Mälardalen motionerar om att förändra gällande ordning till att föreningar som vill utöva sin 
rösträtt måste göra en aktiv handling genom att skriva en fullmakt för den som ska representera 
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föreningen vid Förbundsmötet. Till skillnad mot i dag, då rösträtten övergår med automatik till det 
ombud som utses vid det egna distriktets årsmöte, om föreningen ej avser att utnyttja sin egen 
rösträtt vid Förbundsmötet eller aktivt överlåtit rösträtten till annat ombud. I praktiken innebär 
motionärens förslag framförallt en förändring för alla mindre föreningar som ej är så starkt 
engagerade i Gymnastikförbundets verksamhet.  
Förbundsstyrelsen anser att konsekvenserna av motionärens förslag måste utredas innan beslut i 
frågan kan fattas. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att återkomma till 

Förbundsmötet 2010 med en konsekvensanalys av den föreslagna åtgärden från motionären och 
därmed anse att motionen ska vara besvarad. 

19.3 Inlägg - diskussion 
Andreas Getzman, GF Mälardalen, förtydligar att syftet med motionen är att öka medlems-
föreningarnas makt och inflytande vid Förbundsmötet. Andreas yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
Roland Ekstrand, GF Värmdö Skärgårdsgymnaster, tycker ej att rösträtten ska övergå med automatik 
till ombud enlig nuvarande regler. Hur kan ombuden göra sig till tolk för dessa föreningar när man 
inte har haft kontakt med dem? Ombud bör ha fullmakt (genom aktiv handling) direkt från de 
föreningar som man representerar. Detta är en principiell viktig demokratifråga. Roland yrkar bifall 
till motionen. 
Ann-Britt Andersson, GF Västerbotten, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Ann Carlsson, Kämpinge GF, menar att distrikten har en stor och viktig funktion att fylla genom att 
representera alla mindre föreningar, men hon är positiv till att det ska ske genom en aktiv handling 
(aktiv fullmakt), men hon anser att detta behöver konsekvensutredas. Ann yrkar bifall till 
förbundsstyrelsens förslag. 
Thomas Olsson, GF Småland, är bekymrad över att så få medlemmar kommer på våra årsmöten. Vi 
behöver se över detta inom organisationen. Thomas yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Andreas Getzman, konstaterar att det är föreningarna som är medlemmar i förbundet och det är de 
som ska ha rösträtten. Andreas anser att det är en självklarhet att det är genom en aktiv handling till 
ett utsett ombud som man ska utöva sin rösträtt vid Förbundsmötet.  
Eva Aveholt, GF Uppland, argumenterar att distrikten har en viktig funktion inom organisationen och 
hon yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Roland Ekstrand, tycker att det är jättebra om distriktsrepresentanterna har en bra kontakt med sina 
föreningar, men rösträtten bör trots det ske genom en aktiv handling från föreningarna. Då kommer 
vi att få en förstärkt och förbättrad demokrati inom förbundet. 
Kerstin Gustafsson, förbundsstyrelsen, redovisar att förbundsstyrelsen är måna om att förstärka 
direktdemokratin inom förbundet. Men förbundsstyrelsen önskar utreda frågan som en viktig del i 
det pågående förbundsförnyelsearbetet. Kerstin yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Anders Caspár, GF Mälardalen, ifrågasätter om är det demokrati när det kommer så få medlemmar 
på våra årsmöten? Genom förslaget i motionen tvingas distrikten att ha en aktiv dialog med sina 
föreningar. Anders yrkar bifall till motionen. 

19.4 Beslut 
Motionen är förslag till stadgeändring vilken innebär att det krävs kvalificerad majoritet (2/3-delar). 
Beslutsprocessen genomförs genom handuppräckning och rösträkning.  
Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att återkomma till 

Förbundsmötet 2010 med en konsekvensanalys av den föreslagna åtgärden från motionären. 

19.5 Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande till detta beslut inlämnas på initiativ av Roland Ekstrand GF Värmdö Skärgårdsgymnaster. 
Yttrandet är påskrivet av 12 ombud representerade 188 röster (se bilaga 3) ./. 
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§ 20 Gymnastikförbundet Mälardalens motion - Kostnader för demokratin 

20.1 Motionen 
En av orsakerna till att många föreningar inte finns representerade vid vårt högsta beslutande organ är 
med stor sannolikhet ekonomiska skäl. Naturligtvis är det så att arrangemanget av förbundsmötet är av 
sådan natur att övernattning, resa och mat antagligen inte går att undvika. Denna kostnad skall så klart 
inte belasta arrangören eller förbundet. Däremot måste alla andra kostnader som uppstår i 
upprätthållandet av vår förbundsdemokrati så klart belasta förbundet och inte föreningarna. Att utöva 
sin demokratiska rättighet, dvs. avlägga röst vid förbundsmötet, får inte kosta pengar. 
Med anledning av ovanstående uppmanar vi förbundsmötet att besluta 
att  finna möjlighet att delta enbart på förbundsmötet utan kostnad.  

20.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Att genomföra ett Förbundsmöte medför gemensamma kostnader i form av möteslokaler, teknik, 
möteshandlingar mm, förutom de personliga kostnader som kan relateras till respektive deltagande 
person i form av övernattning, resa och förtäring.  
Att endast utöva sin demokratiska rätt att delta på mötet och utöva sin rösträtt bör inte kosta pengar 
för de röstberättigande ombuden. Konsekvensen av detta är att gemensamma kostnader för 
Förbundsmötet bör tas av Gymnastikförbundet och arrangören (värddistriktet). I praktiken tillämpas 
denna princip redan för de ombud som enbart deltar under mötesförhandlingarna vid Förbundsmötet. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att GF Mälardalens motion om kostnader för demokrati ska anses som besvarad. 

20.3 Inlägg - diskussion 
Anders Caspár, GF Mälardalen anser att den demokratiska rättigheten att utnyttja rösträtten vid 
Förbundsmötet ska inte kosta pengar för de röstberättigande ombuden. Anders yrkar bifall till 
motionen och önskar att förbundsstyrelsen ändrar sitt yttrande så att ordet bör ändras till ska i 
första meningen andra stycket. 
Christer Holmgren, förbundsstyrelsen, instämmer med Anders synpunkter och förbundsstyrelsens 
yttrande korrigeras i första meningen andra stycket till: 
Att endast utöva sin demokratiska rätt att delta på mötet och utöva sin rösträtt ska inte kosta pengar 
för de röstberättigande ombuden.  
Anders Caspár, yrkar bifall till det korrigerade förslaget från förbundsstyrelsen. 

20.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att motionen ska anses som besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens justerade förslag (se ovan). 

§ 21 Gymnastikförbundet Mälardalens motion - Operativ organisation 

21.1 Motionen 
Idag pågår runt om i distrikten diskussioner om utökat samarbete. Gemensamt för samtliga 
diskussioner är så klart ökade samordningsfördelar och minskade kostnader. Ledare och gymnaster 
ute i landet skall kunna förvänta sig mesta möjliga service för sin medlemsavgift. Beroende på hur 
aktivt distriktet är i form av kursverksamhet så avgörs frågan huruvida man har råd att hålla sig med 
konsulent eller ej. Denna ordning gör att servicen till medlemmarna i Gymnastikförbundet kraftigt 
varierar i landet. Vi talar alltid om att verksamheten i Gymnastikförbundet bedrivs i föreningarna, ute 
i landet. Detta förhållningssätt bör också prägla servicefunktionen. Stora delar av det medlemmar 
efterfrågar i form av service handlar om utbildning. Därför ter det sig kontraproduktivt att samla 
stora resurser för detta centralt.  
Vi uppmanar därför förbundsmötet att besluta 
-  att konsulenter i distrikten är en central resurs med lokal förankring. Dvs med 

Gymnastikförbundet som arbetsgivare och med distrikten som uppdragsgivare. 
-  att minska antalet resurser på centrala kansliet till förmån för konsulenter i regionerna. 
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21.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
GF Mälardalens motion innehåller två huvuddelar: 
dels att konsulenter i de nya distrikten ska ha Gymnastikförbundet som arbetsgivare och med 

distrikten som uppdragsgivare,  
dels att minska antalet resurser på centrala kansliet till förmån för konsulenter i de nya distrikten. 
När det gäller arbetsgivartillhörigheten så finns den med i förbundsstyrelsens egen proposition om 
förslag till Ny regional organisation. Där föreslår förbundsstyrelsen att arbetsgivaransvaret ska kunna 
vara antingen hos Svenska Gymnastikförbundet eller respektive distriktsstyrelse. Redan idag finns tre 
anställda konsulenter i Mälardalen, Småland och Dalarna/Gävleborg/Värmland med 
Gymnastikförbundet som arbetsgivare och distrikten som arbetsledare. 
När det gäller antalet resurser på det centrala kansliet i förhållande till antalet konsulenter i distrikten 
tangeras även denna fråga förbundsstyrelsens proposition om Ny regional organisation.  
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att Gymnastikförbundets totala personalresurs ska 
användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket innebär att resurserna bör erbjudas där det 
bäst behövs. Vilka konsekvenser detta får i antalet resurser på det centrala kansliet kontra ute på de 
lokala kanslierna kan förbundsstyrelse ej ge något definitivt svar på innan förutsättningarna är kända.  
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  GF Mälardalens motion om anställningsförhållande i de nya distrikten ska anses som besvarad 

med hänvisning till förbundsstyrelsens proposition om Ny regional organisation, samt  
att  avslå motionen, vad gäller förslaget att minska antalet resurser på centrala kansliet till förmån för 

konsulenter i de nya distrikten, med hänvisning till att den antagna verksamhetsplanen 
(Gymnastiken Vill) styr resursfördelningen av personal.  

21.3 Inlägg - diskussion 
Anders Caspár, GF Mälardalen understryker vikten av att resurser tilldelas distrikten och dess 
verksamhet. Anders yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag i den första att-satsen och bifall till 
motionen i den andra att-satsen (att minska antalet resurser på centrala kansliet till förmån för 
konsulenter i regionerna). 
Gärmund Sandberg, förbundsstyrelsen, inleder med att redogöra för generalsekreterarens roll samt 
Gymnastiken Vill som styrdokument för de arbetsuppgifter som ska utföras. Förbundsstyrelsen delar 
motionärens uppfattning att Gymnastikförbundets totala personalresurs ska användas på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt, vilket innebär att resurserna bör erbjudas där det bäst behövs. Vilka 
konsekvenser detta får i antalet resurser på det centrala kansliet kontra ute på de lokala kanslierna 
kan förbundsstyrelse ej ge något definitivt svar på innan förutsättningarna är kända. Gärmund yrkar 
bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Andreas Getzman, GF Mälardalen, yrkar bifall till motionen. 
Anders Caspár, yrkar på bordläggning av beslut till dess att propositionen om Ny regional 
organisation har behandlas. 
Malin Ögren, GF Västernorrland, yrkar på att förbundsstyrelsens får i uppdrag att utreda förslagen i 
motionen. 

21.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att bordlägga motionen och behandla den i samband med propositionen om Ny regional organisation. 

§ 22 Gymnastikförbundet Mälardalens motion - Ökade intäkter 

22.1 Motionen 
Vid tidigare förbundsmöten har diskuterats hur förbundet skall kunna balansera sina intäkter mot 
utgifter. Önskemålen i verksamheterna är stora vilket avspeglar höga ambitioner. Oavsett hur 
framgångar mäts kostar resan dit pengar. Pengar är dessvärre något vi får allt mindre av. Att öka 
medlemsavgiften till nivåer som skulle täcka behoven i de olika verksamheterna är förmodligen inte 
möjligt. 
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Ett känt sätt att se till att intäkterna till verksamheten ökar är genom olika former av sponsring. 
Gymnastikförbundet har med sina 240 000 medlemmar en unik databas att erbjuda på marknaden. 
Dessvärre finns det inga möjligheter för Gymnastikförbundet att låta kommersiella samarbetspartners 
komma i direkt kontakt med de enskilda medlemmarna vilka är de framtida kunderna. 
Gymnastikförbundets kommersiella värde skulle däremot väsentligen öka om förbundsledningen i 
upphandlingar kunde påvisa att man hade ett register på ett par hundra tusen personer (omyndiga 
oräknade). 
Vi föreslår därför förbundsmötet att besluta: 
–  att den enskilde (myndige) medlemmen och inte föreningen är medlem i förbundet. Omyndiga 

medlemmar kan fortsättningsvis anslutas kollektivt och anonymt via sin förening. 

22.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen är överens med motionären om målet när det gäller behovet av ett gemensamt 
register över Gymnastikförbundets samtliga medlemmar (gymnaster/ledare) inom förbundets 
medlemsföreningar. Däremot är ej förbundsstyrelsen överens med motionären om metoden att nå 
till det förväntade målet.  
Att gå den vägen som motionären föreslår innebär att stadgarna för både Riksidrottsförbundet och 
Gymnastikförbundet måste skrivas om. Idag är det endast ideella föreningar som har möjlighet att 
vara medlemmar i något av Riksidrottsförbundets specialförbund (SF). Enskilda personer kan ej vara 
medlemmar i ett förbund. Riktlinjerna för medlemskap är att minst tre personer bildar en förening 
som i sin tur blir medlem i Gymnastikförbundet. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå GF Mälardalens motion om ökade intäkter med hänvisning till förbundsstyrelsens egen 

proposition om ”Medlemsregistrering – medlemsförmåner”. 

22.3 Inlägg - diskussion 

Andreas Getzman, GF Mälardalen, anser att Gymnastikförbundet behöver mer ekonomiska resurser, 
motionen ger en unik möjlighet att kommunicera med medlemmarna. Andreas yrkar på bifall till 
motionen. 
Ann Carlsson, Kämpinge GF, ser svårigheter i administrationen om alla skulle vara medlemmar i 
förbundet. Ann yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Andreas Getzman, yrkar bifall till motionen. 
Kerstin Gustafsson, förbundsstyrelsen, redogör för förbundsstyrelsens uppfattning och kopplingen till 
propositionen om ”Medlemsregistrering och medlemsförmåner”. Kerstin yrkar på avslag till 
motionen när det gäller medlemskapsfrågan, skilj på var man är medlem och varifrån man kan få sina 
medlemsförmåner. Kerstin yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Andreas Getzman, yrkar åter bifall till motionen. 

22.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå GF Mälardalens motion om ökade intäkter med hänvisning till propositionen 

”Medlemsregistrering – medlemsförmåner”. 

§ 23 Gymnastikförbundet Mälardalens motion -  
Motioner till föreningars och distrikts årsmöten 

23.1 Motionen 
I stadgarna för Gymnastikförbundet går det att läsa följande under § 6 Förslag till ärenden att 
behandlas vid Förbundsmötet:  
”Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt 
distriktsorganen.” Då Gymnastikförbundet har sitt förbundsmöte vartannat år samtidigt som 
föreningar och distrikt har årsmöte årligen kan detta skapa en tröghet för nödvändiga förändringar 
inom förbundet. 
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För att skapa en möjlighet att snabbare genomföra förändringar inom förbundet borde ovan vara 
dubbelriktat. Med andra ord, Gymnastikförbundets styrelse borde ha möjlighet att lägga motioner till 
föreningars och distrikts årsmöten. I och med att det är en motion till ett årsmöte så fungerar 
fortfarande den demokratiska processen då föreningar och distrikt har möjlighet att avslå en sådan 
motion på sitt respektive årsmöte. 
Därför yrkas 
1)  Att nya föreningar och distrikt (eller sådana som går samman) i sina nya stadgar rekommenderas 

att tillåta Gymnastikförbundets styrelse att lägga motioner till respektive årsmöte. 
2)  Att förbundsstyrelsen aktivt verkar för och rekommenderar existerande föreningar och distrikt 

att göra en stadgeförändring som tillåter Gymnastikförbundets styrelse att kunna lägga motioner 
till respektive årsmöte. 

23.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag av motionen med hänvisning till den vedertagna demokratiska 
ordningen att det är medlemmarna inom respektive förbund som innehar beslutsrätt och förslagsrätt 
till respektive årsmöte/förbundsmöte.  
Därutöver förutser förbundsstyrelsen att det kan bli stora praktiska problem om förbundsstyrelsen 
ska motionera till 1 300 föreningars årsmöten och följa upp var och ett av dessa årsmötesbeslut. 
Förbundsstyrelsen påpekar dock att i praktiken kan beslut, som fattas av föreningsombuden på 
Förbundsmötet, vara bindande för både distrikt och föreningar, och därmed vara fullt jämförbar med 
den föreslagna möjligheten att motionera ”nedåt inom organisationen”. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå motionen om möjligheten för förbundsstyrelsen att motionera till föreningars och distrikts 

årsmöten.  

23.3 Inlägg - diskussion 
Anders Caspár, GF Mälardalen, ser att stora möjligheter öppnas för förbundsstyrelsen att driva 
angelägna frågor gentemot medlemsföreningarna om motionen blir verklighet. Anders yrkar bifall till 
motionen. 
Christer Holmgren, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Andreas Getzman, GF Mälardalen, ser en unik chans att utöva aktivt ledarskap från förbundet till 
föreningarna. Andreas yrkar bifall till motionen. 
Roland Ekstrand, GF Värmdö Skärgårdsgymnaster, föreslår att ordet ”motion” ska utbytas mot 
”förslag från förbundsstyrelsen till föreningarna” Då har förbundsstyrelsen möjlighet att följa upp vad 
föreningarna tycker. Roland uppmanar ombuden att se möjligheterna med intentionerna i motionen. 
Christer Holmgren, redovisar att möjligheten att skicka ut förslag och förfrågningar till distrikt och 
föreningar redan finns idag, bland annat genom att följa upp de beslut som fattas på Förbundsmöten 
och distriktens årsmöten, utan att det behöver formaliseras i den anda som motionen beskriver. 
Thomas Olsson, GF Småland, har förhoppningar om att förslaget till ”Ny regional organisation” 
kommer att ge förutsättningar som skapar ett Gymnastikförbund där kommunikationen ökar i allt 
högre grad i den anda som motionen beskriver. Thomas yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Magnus Malmström, Gymmix Sports Club Eskilstuna, stödjer intentionerna i motionen. 

23.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen om möjligheten för förbundsstyrelsen att motionera till föreningars och 

distrikts årsmöten. 

§ 24 Gymnastikförbundet Mälardalens motion - 
Motion om att GF Mälardalen benämns som region istället för distrikt 

24.1 Motionen 
GF Mälardalen har från 2005 gått från 4 mindre distrikt till ett gemensamt stort distrikt. Det 
geografiska området är stort och spänner från Fagersta i norr till Boxholm i söder och från 
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Askersund till Trosa i öst/västlig riktning. Distriktet omfattar numera ca 180 föreningar och ca 35 000 
medlemmar. GF Mälardalen är kopplad till 4 lokala idrottsförbund.  
Samtidigt har Svenska Gymnastikförbundet långt framgångna diskussioner att gå från distrikt till 
regioner med större upptagningsområden. Förbundsstyrelsen har ett uppdrag att i dialog med 
distrikten och medlemsföreningarna fortsätta driva processen med att utveckla 
distriktsorganisationen i riktning mot en regional organisation, samt att återkomma till 
Förbundsmötet 2008 med förslag till en regional organisation. 
GF Mälardalen stödjer den vision som finns att Gymnastikförbundet ska uppfattas som ett modernt 
förbund som arbetar och utvecklar verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, allt i syfte 
att ge likartat och efterfrågat föreningsstöd oavsett läge i landet.  
GF Mälardalen anser att vi redan nu kan ses som en region tack vare det omfattande geografiska 
området samt till antal medlemmar. 
Därför yrkas att 
1)  GF Mälardalen skall omnämnas i alla sammanhang som en region istället för distrikt. 
2)  Att all nödvändig dokumentation uppdateras med denna ändring (ex förbundets stadgar). 

24.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar ännu inte GF Mälardalens uppfattning och förslag till beslut när det gäller 
benämningen av distrikt och regioner. Under processen har benämningen region använts, men för att 
inte låsa fast ett begrepp för tidigt är förbundsstyrelsens förslag att avvakta med ny benämning till 
Förbundsmötet 2010.  
Inom Riksidrottsförbundets olika organisations led finns ingen nedskriven definition på vad en region 
respektive ett distrikt exakt omfattar eller innebär. Förbundsstyrelsen uppfattning är att vi bör ha 
enhetliga benämningar på Gymnastikförbundets organisatoriska mellanled (mellan förening och 
Svenska Gymnastikförbundet). Om Förbundsmötet beslutar att genomföra propositionen om ”Ny 
regional organisation” är det förbundsstyrelsens uppfattning att det organisatoriska mellanledet 
konsekvent ska benämnas enhetligt. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att avslå motionen, samt 
att hänskjuta frågan om benämning för delarna i den nya regionala organisationen till Förbundsmötet 2010. 

24.3 Inlägg - diskussion 
Inga inlägg eller diskussioner förkommer i denna fråga. 

24.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen, samt 
att hänskjuta frågan om benämning för delarna i den nya regionala organisationen till Förbundsmötet 2010. 

§ 25 Gymnastikförbundet Mälardalens motion -  
Gällande förändring av stadgarna (valberedningen) 

25.1 Motionen 
Valberedningen, som är ett föreningsorgan valt av medlemmarna på årsmötet, är fristående från 
styrelsen. Av nuvarande stadgar framgår att styrelseledamot kan ingå i valberedningen vilket i 
praktiken kan innebära att styrelsen kan utse sig själv. 
Gymnastikförbundet Mälardalen yrkar därför att: 
-  förbundsmötet beslutar om stadgeändring som innebär att styrelseledamot ej kan väljas till 

valberedningen. 
-  uppdra styrelsen att uppmuntra föreningar och distrikt att genomföra detsamma i respektive 

stadgar. 

25.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att valberedningen (i likhet med revisorerna) är en 
fristående enhet som självständigt ska utföra sin uppgift klart skiljd från styrelsens uppdrag. Därav bör 
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ej ledamöter i styrelsen vara valbara för uppdrag i valberedningen. Denna regel är vedertagen praxis 
som redan följs inom förbundet och förbundsstyrelsen delar uppfattningen att detta bör vara reglerat 
i stadgarna. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  bifalla GF Mälardalens motion om förändring i Gymnastikförbundets stadgar att styrelseledamot 

ej ska vara valbar till den egna organisationens valberedning, samt 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att uppmana Gymnastikförbundets distrikt och medlemsföreningar 

att göra motsvarande stadgeförändring i sina respektive stadgar. 

25.3 Inlägg - diskussion 

Anders Caspár, GF Mälardalen, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

25.4 Beslut 
Motionen är förslag till stadgeändring vilken innebär att det krävs kvalificerad majoritet (2/3-delar). 
Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att bifalla GF Mälardalens motion om förändring i Gymnastikförbundets stadgar att styrelseledamot 

ej ska vara valbar till den egna organisationens valberedning, samt 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att uppmana Gymnastikförbundets distrikt och medlemsföreningar 

att göra motsvarande stadgeförändring i sina respektive stadgar. 

§ 26 Gymnastikförbundet Mälardalens motion - 
Gällande förändring av stadgarna (suppleanter) 

26.1 Motionen 
Vid senaste förbundsmötet (2006) valdes enligt stadgarna en ny styrelse. Flera av ledamöterna valdes 
för perioden 2006-2010. Efter en kort tid avgick en av dessa ledamöter för anställning på kansliet. 
Platsen blir då tom, åtminstone fram till förbundsmötet 2008 då ett fyllnadsval kan göras. Detta på 
grund av att suppleanter ej väljs på förbundsmötet. 
Därför föreslår GF Mälardalen att 
1)  Förbundets stadgar ändras så att två opersonliga suppleanter väljs in. 
2)  Suppleanterna väljs fram till nästkommande förbundsmöte 
3)  Suppleanterna har närvarorätt och yttranderätt på förbundsstyrelsen sammanträden 
4)  Suppleanterna inträder temporärt eller permanent i en ledamots plats då sådan saknas vid 

styrelsesammanträdet (ex vid tillfällig eller permanent frånvaro av ledamot) 
5)  Detta gäller från 2008 förbundsmöte 

26.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Så sent som vid Förbundsmötet 2002 i Gävle beslutade ombuden att minska antalet i 
förbundsstyrelsen från 11 personer till nuvarande 9 personer, med följande motivering: 
”Styrelsen har mot bakgrund av förbundets ekonomiska situation diskuterat på vilket sätt även styrelsen kan 
bidra till att minska förbundets kostnader. En av de åtgärder som diskussionen då kommit att handla om är 
antalet styrelseledamöter i Förbundsstyrelsen. En trend som styrelsen tyckts sig märka är att flera förbund 
redan minskat antalet styrelseledamöter, eller i likhet med styrelsen, diskuterar frågan idag. 
Styrelsen föreslår att Förbundsmötet 2002 fattar beslut om  
att  från och med Förbundsmötet 2004 antalet ledamöter i Förbundsstyrelsen minskar med två personer till 

nio ledamöter.” 

Det är självklart olyckligt när någon lämnar styrelsen under pågående mandatperiod, men 
förbundsstyrelsen har inte vid något styrelsemöte haft problem med att vara beslutsmässig med minst 
fem ledamöter närvarande. Förbundsstyrelsen har möjlighet att till sig adjungera ledamot, vilket också 
har skett, när det har funnits behov att täcka ett visst kompetensområde. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå GF Mälardalens motion om förändring av stadgarna gällande suppleanter. 
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26.3 Inlägg - diskussion 
Andreas Getzman, GF Mälardalen, yrkar bifall till motionen.  
Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen, redovisar att förbundsstyrelsen har sin fulla rätt att adjungera 
ledamöter till styrelsen om detta krävs, samt att förbundsstyrelsen ej känner något behov av att ha 
suppleanter utöver detta. Lennart yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå motionen. 
Anders Caspár, GF Mälardalen, yrkar bifall till motionen. 

26.4 Beslut 
Motionen är förslag till stadgeändring vilken innebär att det krävs kvalificerad majoritet (2/3-delar). 
Beslutsprocessen genomförs genom handuppräckning och rösträkning av ombudens röstkort.  
Anders Caspár ställer ordningsfråga på hur röstkorten har används av ombuden under omröstningen, 
men han gör inget yrkande i samband med detta. 
Ulf Lönnqvist besvarar Anders på hans fråga om röstkorten. 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå GF Mälardalens motion om förändring av stadgarna gällande suppleanter. 

§ 27 Gymnastikförbundet Västerbottens motion - 
Valberedningssamordnare till Förbundsmötet 

27.1 Motionen 
Val av kontaktperson vid förbundsmötet inför valet av valberedning till nästkommande förbundsmöte. 
För att underlätta valet av valberedning vid förbundsmötet föreslår vi att man vid mötet även väljer 
en person som har till uppdrag att till nästa förbundsmöte bereda val av valberedning.  
Alla val förbereds till förbundsmötet. Detta är valberedningens uppgift. Den kan emellertid inte 
förebereda sin egen sammansättning och val. 
Om man väljer en samordnare skulle alla inom gymnastikförbundet ha möjlighet att föreslå 
kandidater till valberedningsuppdrag och det under hela mandatperioden. Tidigare har någon från 
valberedningen, oftast ordförande, själv tagit kontakt med en lämplig person för att förbereda valet. 
Vi föreslår därför att man väljer en valberedningssamordnare vid förbundsmöte. 

27.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen har samma uppfattning som motionären, att det är en fördel om en valberednings-
samordnare valdes vid Förbundsmötet med uppgift att samordna valet av ny valberedning till nästa 
Förbundsmöte. I praktiken sker denna samordning redan idag vid genomförandet av Förbundsmötet, 
och förbundsstyrelsen anser att det är bra om den vedertagna praxisen även skrevs in i stadgarna. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  bifalla GF Västerbottens motion om val av en valberedningssamordnare vid Förbundsmötet och 

att denna punkt skrivs in stadgarna i 3:e kapitlet 5 § ”Ärenden vid Förbundsmötet” som punkt på 
dagordningen efter ”Val av valberedning”, samt 

att den föreslagna valberedningssamordnaren väljs vid Förbundsmötet bland de närvarande 
röstberättigande ombuden. 

27.3 Inlägg - diskussion 
Inga inlägg eller diskussioner förkommer i denna fråga. 

27.4 Beslut 
Motionen är förslag till stadgeändring vilken innebär att det krävs kvalificerad majoritet (2/3-delar). 
Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att  bifalla GF Västerbottens motion om val av en valberedningssamordnare vid Förbundsmötet och 

att denna punkt skrivs in stadgarna i 3:e kapitlet 5 § ”Ärenden vid Förbundsmötet” som punkt 
på dagordningen efter ”Val av valberedning”, samt 

att den föreslagna valberedningssamordnaren väljs vid Förbundsmötet bland de närvarande 
röstberättigande ombuden. 
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§ 28 Linköpings Gymnastiksällskaps motion - Idrotten, organisationssättet och verkligheten 

28.1 Motionen 
Idrottssverige är sedan länge genomorganiserat, troligen överorganiserat. Det regleras i stadgar som 
är väldigt enade för alla idrotter och för hela landet. Men med tiden och samhällets förändringar har 
det blivit så, att organisationen och tankarna bakom den till stor del inte motsvarar verkligheten. En 
sådan organisation är eller riskerar att bli ett hinder för utveckling och nytänkande. 
Vår uppfattning är att människor idag och ännu mindre i framtiden deltar i de demokratiska 
processerna eller tar uppdrag på nivåer som inte ligger närmast föreningen. Den form för 
demokratiska beslut som nu tillämpats, genom att lägga motioner till årsmötet är föråldrad och 
fungerar bristfälligt, i vissa fall inte alls. Vi vill hävda, att på alla nivåer deltar medlemmar i så liten 
omfattning att den formen har spelat ut sin roll. Att låta en fråga avgöras genom att väckas några 
månader innan ett årsmöte och sedan avgöras med ett klubbslag på ett årsmöte är olämpligt. 
De flesta frågor av vikt är processer som pågår under mer eller mindre lång tid. Frågan om 
regionbildning är ett typexempel på en fråga som inte går att lösa genom ett klubbslag på ett årsmöte.  
I vår förening är vi helt övertygade om att arbetssättet och organisationen måste ändras. Därför 
lägger Linköpings Gymnastiksällskap följande motion till årsmötet: 
Gymnastikförbundet startar omgående en förändringsprocess för att åstadkomma ett nytt arbetssätt, 
som gör att organisationen kan fungera i dagens verklighet. En arbetsgrupp tillsätts. 
Vår motion är en utgångspunkt för en förändringsprocess, som ska vara klar samtidigt med att 
regionerna är klara. Det väsentligaste är att nuvarande modell med årsmöten, val, motioner och 
förslag samlade till viss tid vart eller vartannat år ersätts med betydligt effektivare arbetssätt. 
Organisationen måste bli sådan att den förmår ta fram det antal personer, som är villiga att ingå på de 
poster som behövs för att organisationen ska fungera och utvecklas. 

28.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Linköpings GS motionerar om en helt ny organisation för Gymnastikförbundet som inte finns 
tillämpat inom någon del inom Riksidrottsförbundets organisation eller verksamhet.  
I förbundsstyrelsens proposition ”Ny regional organisation” föreslår styrelsen att den pågående 
processen inom Gymnastikförbundet där distrikt söker samverkan mellan varandra genom 
sammanslagning och/eller utvecklad samverkan ska fullföljas och vara klar senast den 1 januari 2010. 
Linköpings GS förslag till organisatorisk struktur av Gymnastikförbundets verksamhet 
överensstämmer inte med styrelsens proposition om framtida regional uppbyggnad inom förbundet. 
Med hänvisning till propositionen om ”Ny regional organisation” föreslår styrelsen avslag på 
motionen. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå motionen.  

28.3 Inlägg - diskussion 
Hans Gunnarsson, Linköpings GS, förtydligar innebörden av motionen. Han önskar att 
Gymnastikförbundet omgående startar en förändringsprocess för att åstadkomma ett nytt arbetssätt, 
som gör att organisationen kan fungera i dagens verklighet och att en arbetsgrupp tillsätts. Hans yrkar 
bifall till motionen. 
Gun Ståhl, förbundsstyrelsen, yrkar avslag till motionen, men föreslår att intentionerna i motionen 
bör beaktas i behandlingen av propositionen ”Ny regional organisationen”. 

28.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
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§ 29 GF Värmdö Skärgårdsgymnasters motion - Folkrörelseanknytning 

29.1 Motionen 

Gymnastikförbundet är ett stort förbund med över 200 000 medlemmar och folkrörelseanknytningen 
manifesterades tidigare genom att 1 krona av den medlemsavgift som alla föreningar betalar går till 
gymnastikrörelsens egen folkhögskola Lillsved, 
På senaste förbundsstämman beslutades att ta bort Lillsvedskronan. Företrädare för förbundsstyrelsen 
argumenterade för att Lillsved skulle kompenseras på ett annat sätt. 
Tyvärr finns inga synliga bevis på denna kompensation. Men det är kanske inte pengarna i första hand 
som är avgörande utan detta är i fösta hand en symbolfråga. 

Jag var med på 1970 talet när man på Lillsved utbildade 1 100 gymnastikledare i veckokurser varje 
sommar. På den tiden var utbildning ett av de mest prioriterade områden inom rörelsen och Lillsved 
utgjorde den främsta resursen i ledarutbildningen. Tiderna förändras och synen på vad skall Lillsved roll 
vara inom gymnastikrörelsen Det finns fortfarande en stor kompetens på skolan som rörelsen skulle 
kunna nyttja. Återinför man Lillsvedskronan eller ett högre belopp så skulle man på ett helt annat sätt 
kunna nyttja skolans resurser för att stärka ledarutbildningen inom gymnastikrörelsen. För en 
folkrörelse med egen folkhögskola borde det vara en självklarhet att nyttja den stora pedagogiska 
resurs som finns där. Satsar man resurser på skolan så uppstår automatiskt kravet att få något tillbaka 
och jag är övertygad om att ett stärkt samarbete mellan gymnastikrörelsen och Lillsved skulle kunna 
innebära en nytändning för bägge parter. 
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att förbundsmötet beslutar 
att återinföra att en del av medlemsavgiften går till rörelsens egen folkhögskola, 
att ett konkret samarbetsavtal mellan gymnastikförbundet och Lillsved utarbetas  

29.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Svenska Gymnastikförbundet är huvudman för Lillsveds Idrottsfolkhögskola, som förvaltas av en 
Ekonomisk förening enligt den gamla lagstiftningen om ”Ekonomiska föreningar upa”. 
Vid föregående Förbundsmöte 2006 beslöts att avskaffa Lillsvedskronan. Beslutet baserades på 
Ekonomiutredningens (2006) konstaterande att ”Lillsvedskronan hade en liten ekonomisk betydelse 
för dagens Lillsved och att konstruktionen var omodern”. Den infördes 1966 för att möjliggöra en 
större upprustning på Lillsved och i mitten på 1980-talet, då ett nytt avgiftssystem togs fram, blev 
Lillsvedskronan en del av det nya systemet. Gymnastikförbundets styrelse föreslog förbundsmötet 
2006 att Lillsvedskronan 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 skulle tas upp.  
Efter beslutet 2006 har också ett närmare samarbete initierats. Ambitionen är att i högre 
utsträckning än tidigare se Lillsved som en resurs i Gymnastikförbundets utvecklingsarbete. 
En Utvecklingsgrupp har regelbundet träffats och diskuterat lämpliga samarbetsområden och initierat 
gemensamma projekt. Bland annat kommer Lillsved att tillsammans med Gymnastikförbundet ta fram 
ett utbildningskoncept som innehåller såväl teori som praktik kring Fysisk Aktivitet på Recept (FAR) 
för barn, ungdom och vuxna. Diskussioner förs med ett redskapsföretag om att göra Lillsved till en 
arena för utveckling och exponering av framtida gymnastikredskap och lokalutveckling. Under 2008 
kommer också Gymnastikförbundet bekosta en del nya gymnastikredskap, främst avsett för 
truppgymnastik.  
Under våren 2008 kommer också en internationell utbildning för bredd och motionsledare 
genomföras på Lillsved tillsammans med det internationella gymnastikförbundet (FIG).  
Utvecklingsgruppen har också fört fram förslag till Lillsveds- och Gymnastikförbundets styrelse om 
hur kompetensen och resurserna på Lillsved på ett bättre sätt ska komma hela Gymnastik-Sverige 
tillgodo. 
Gymnastikförbundet styrelse föreslår också en stadgeändring där Lillsveds roll inom 
gymnastikrörelsen tydliggörs. 
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Med hänvisning till Förbundsmötesbeslut från 2006 vill inte styrelsen gå tillbaka till det gamla systemet 
med Lillsvedskronan och anser inte att avtal som skrivs mellan parterna ska vara föremål för 
förbundsmötesbeslut. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå motionen.  

29.3 Inlägg - diskussion 
Roland Ekstrand, GF Värmdö Skärgårdsgymnaster, yrkar bifall till motionen. 
Anders Caspár, GF Mälardalen, stödjer intentionerna i motionen vad gäller samordning och 
utnyttjandet av de resurser som finns på Lillsved, men ej på det sätt som motionen är skriven i första 
att-satsen. Anders yrkar på avslag på första att-satsen i motionen, men bifall till andra att-satsen (att 
ett konkret samarbetsavtal mellan gymnastikförbundet och Lillsved utarbetas). 
Pernilla Eriksson, förbundsstyrelsen, redovisar att förbundsstyrelsen är positiv till ett förbättrat och 
utvecklat samarbete med Lillsved. Lillsved en naturlig arena för våra ledare och gymnaster. Men 
förbundsstyrelsen är ej för att återinföra Lillsvedskronan och anser att avtalsfrågor ej är en fråga för 
Förbundsmötet att besluta om. Pernilla yrkar avslag på motionen. 
Roland Ekstrand, drar tillbaks yrkandet i den första att-satsen i motionen, men yrkar bifall till andra 
att-satsen. 
Anders Caspár, anser att var och en aktivt kan stödja samarbetet med Lillsved genom att delta vid de 
kurser och läger som planeras och genomförs där. 
Malin Eggertz Forsmark, förbundsstyrelsen, uppmanar alla att använda Lillsved för utbildning, läger 
och träffar utan att vi för den skull behöver formalisera detta på det sätt som motionen föreslår. 
Malin yrkar avslag på motionen. 

29.4 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att avslå motionen. 

Ulf Lönnqvist ajournerar förbundsmötet för dag 1 och välkomnar ombuden tillbaks till fortsatta 
förhandlingar under morgondagen. 
Patrik Eriksson, ordförande i Södertälje GoSF, lämnar praktisk information om Skogshöjd och 
området närmast hotellet. 

§ 30 Justering av röstlängden – inledning av dag 2 
Carl-Åke Myrsell, förbundskansliet, redovisar två inlämnade fullmakter som justerar röstlängden (se § 3) 
till Förbundsmötet under söndagens förhandlingar. Justeringarna gäller: 
• Gymmix Sports Club Eskilstuna, Magnus Malmström, 1 röst 
• Gymmix Sports Club Eskilstuna, Charlotte Nilsson, 1 röst (hon hade föreningens 2 röster under lör.) 
• Gymnastikförbundet Småland, Martin René, 25 röster  
Förbundsmötet beslutar 
att justera den fastställa röstlängden för Förbundsmötet 2008 till 107 röstberättigande ombud 

med totalt 1 374 röster enligt reviderad ombudsförteckning (se bilaga 1). ./. 

§ 31 Information om Gymnaestradan år 2011 i Lausanne, Schweiz 
Christer Holmgren inleder förbundsmötets andra dag med att ge en allmän och översiktlig 
information om Gymnaestradan år 2011 (den 10-16 juli) i Lausanne, Schweiz, där förbundsstyrelsen 
har förhoppningar om många svenska deltagare. Planeringen av förberedelsearbetet är redan i gång. 
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§ 32 GK Motus-Salto motion - Höjning av medlemsavgiften,  
samt 
Gymnastikförbundet Mälardalens motion -  
Satsning på friskvårdsverksamhet (barn/ungdom/vuxen) 

Ulf Lönnqvist inleder behandlingen av dessa motioner med att påminna om att förbundsstyrelsens 
förslag är att GK Motus-Saltos motion och GF Mälardalens motion, som båda yrkar på en höjning av 
medlemsavgiften, ska behandlas i ett sammanhang.  

32.1 Motionen ”Höjning av medlemsavgiften” GK Salto 

Vid 2004 års förbundsmöte motionerade Leksands GF om en omfattande höjning, 30 kr/år, av 
medlemsavgiften till SvGF. Syftet med motionen var att öka intäkterna för förbundet med målet att 
möjliggöra en kvalitetshöjning för hela gymnastikrörelsen. Motionen resulterade i en 
ekonomiutredning vilken fram till förbundsmötet 2006 bl.a. kommit fram till att en kraftig höjning av 
medlemsavgiften kanske kunde resultera i att vi skulle tappa medlemsföreningar. Förbundsstyrelsen 
föreslog utifrån detta ändå en höjning på ca. 4 kr vilket förbundsmötet fattade beslut om. Detta var i 
förhållande till tidigare en ganska stor höjning men som ansågs nödvändig för att kunna uppfylla de 
verksamhetsmål som beskrivs i Gymnastiken Vill.  
Vad vi sett efter detta är att förbundet faktiskt kunnat påbörja en del framtidsprojekt bl.a. Guld i sikte 
där målen är högt satta men inte orealistiska om de rätta förutsättningarna finns. Dessa satsningar ger 
även en signal om att vi är ett förbund som vill mer, vilket i sig genererar merkraft. Det vi inte sett 
efter höjningen är ett lägre medlemsantal!!! Efter många år med en negativ trend vad gäller 
medlemsantalet ser vi nu en liten men ändå mätbar ökning.  
Varför då inte fortsätta utvecklingsarbetet av vår fantastiska verksamhet när vi nu äntligen vågat ta ett 
litet steg vilket redan gett resultat? Det sjuder av kunskap, engagemang och vilja ute i föreningarna 
och det vi behöver nu är bl.a. en ökad ekonomisk plattform för att kunna möta konkurrensen på 
motionssidan och på sikt nå internationella framgångar inom fler av våra tävlingsdiscipliner. På sikt 
kommer framgångarna att generera ökade sponsorintäkter men det är först när vi kan visa vinnare. 
Fram till dess måste vi finna lösningarna på andra sätt. 

GK Motus-Salto föreslår därför en höjning av medlemsavgiften till SvGF om 15 kr/år och medlem. 
Denna, för den enskilde individens del, ganska blygsamma höjning skulle ge en intäktsökning för 
förbundet på ca 3,5 Mkr/år. Denna ökning är däremot ett tämligen stort tillskott för en verksamhet 
med en total omsättning på runt 27 Mkr. Gymnastiken i Sverige skulle med andra ord kunna få den 
ekonomiska vitamininjektion vi behöver för att kunna utvecklas och nå de mål vi satt upp för såväl 
bredd och motion som inom våra tävlingsdiscipliners yttersta elit.  

32.2 Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen hänvisar sitt yttrande till nästa motion ”Satsning på friskvårdsverksamhet”. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå GK Motus-Saltos motion om höjning av medlemsavgiften med 15 kronor och hänvisar till 

svaret på nästa motion ”Satsning på friskvårdsverksamhet”. 
32.3 Motionen ”Satsning på friskvårdsverksamhet” GF Mälardalen 

Den större delen av den verksamhet som bedrivs inom Förbundet är kopplad till 
friskvårdsverksamhet i form av barn/ungdom/vuxen utövandet, ex gympa, aerobics, senior, yoga etc. 
Det är även denna verksamhet som är mest utsatt för konkurrens. Dessutom är friskvårdsdelen 
genom sina många medlemmar en av barn/ungdom/tävlings största sponsorer.  
Vi bör organisera förbundet så att den verksamhet som är konkurrensutsatt får möjlighet att klara 
konkurrensen. Samtidigt så kan friskvårdsdelen faktiskt vara självförsörjande vilket 
barn/ungdom/tävling inte kan. Inte till alla delar i alla fall. 
Förbundets resurser bör ökas så att en omfördelning till förmån för friskvårdsdelen kan ske, fler 
resurser, både ekonomiskt och personellt, bör läggas på detta. Dessa resurser bör då läggas för att 
aktivt utveckla verksamheten och utbildningar, innefatta utåtriktad verksamhet, samordning av 
aktiviteter, marknadsföring etc. 
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För att få mer resurser till friskvårdsdelen så bör det ske utan att ta från någon annan verksamhet. 
Således återstår att göra ”kakan” större. Dvs en medlemsavgiftshöjning eller ökning av antal 
medlemmar. Vad är det som säger att medlemsavgiften skall vara lika stor för alla?  
En medlemsavgiftshöjning skulle väl kunna vara olika för olika verksamheter. Resurskrävande 
discipliner får en högre höjning än mindre resurskrävande discipliner. 
En medlemsökning på vuxensidan är något som kommer hela Gymnastikförbundet till godo vilket 
skulle kunna leda till ”Gympa för alla”. 
Därför yrkas 
1)  Att uppdra åt styrelsen att ta fram en plan för att öka satsningen på friskvårdsdelen med ökade 

marknadsföringsaktiviteter, utåtriktad verksamhet etc enligt motionens intentioner. 
2)  Att finansiera denna omfördelning av resurser till denna verksamhet genom ökade 

differentierade medlemsavgifter alternativt ökade medlemsavgifter. 
3)  Att uppdra åt styrelsen att ta fram en plan gällande ökande av marknadsandelar inom 

friskvårdsområdet. 

32.4 Förbundsstyrelsens yttrande 
GF Mälardalen motion angående satsning på friskvårdsverksamheten innehåller två huvuddelar:  
dels omfördelning av resurser genom differentierade medlemsavgifter alternativt ökade medlemsavgifter, 
dels  att ta fram planer för ökad satsning och ökade marknadsandelar inom friskvårdsområdet. 

Vid 2004 års förbundsmöte motionerade Leksands GF om en omfattande höjning, 30 kr/år, av 
medlemsavgiften. Syftet med motionen var att öka intäkterna för förbundet med målet att möjliggöra 
en kvalitetshöjning för hela gymnastikrörelsen. Förbundsstyrelsen ansåg då att en alltför kraftig 
höjning av medlemsavgiften skulle kunna resultera i ett stort medlemstapp och istället tillsattes en 
utredning - Ekonomiutredningen.  
Ekonomiutredningen, som presenterades på Förbundsmötet 2006, undersökte bland annat 
betydelsen av medlemskapet i Svenska Gymnastikförbundet. Behovet av stöd och resurser från 
förbundet visade sig variera kraftigt mellan medlemsföreningarna. En differentierad medlemsavgift har 
sedan dess diskuterats.  
Förbundsstyrelsen föreslår i sin egen proposition en stadgeändring vad gäller medlemsregistrering. 
Syftet är att kunna utveckla och erbjuda medlemsförmåner som möjliggör en eventuell differentierad 
medlemsavgift.  
Medlemsavgiftens storlek är precis som motionären framhåller, beroende av det resursbehov som 
framgår av verksamhetsplan och budget som förbundsmötet antar.  
Under 2007 har utvecklingsplaner tagits fram och de sjösätts delvis under 2008. Flera av dem följer 
motionärens inriktning och förslag. Det gäller dels konceptutveckling av barngymnastiken 
”Bamsegympa” och satsning på ungdomsgympa dels utvecklingsplanen för vuxenmotionsgympa som 
innefattar bland annat en större marknadsundersökning, utökade marknadsaktiviteter samt 
produktutveckling inom ramen för varumärket Gymmix.  
På förbundsmötet 2006 höjdes medlemsavgiften med hänvisning till det utvecklingsarbete som 
förbundsstyrelsen initierat och det behov av resurser som förelåg. Det var en nödvändig höjning för 
att kunna uppfylla de verksamhetsmål som beskrevs i Gymnastiken Vill. Styrelsen kan konstatera att 
det inte inneburit något medlemstapp på grund av avgiftshöjningen. 
Det finns i verksamhetsplanen för 2008-09 flera aktiviteter som följer motionärens önskan om att 
utveckla verksamheten och utbildningar för ”friskvårdsverksamheten”, utöka samordning av 
aktiviteter och mer utåtriktad marknadsföring. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  avslå GF Mälardalens motion om differentierad medlemsavgift med hänvisning till styrelsens 

proposition om ”Medlemsregistrering – medlemsförmåner”,  
att  avslå GF Mälardalens och GF Motus Saltos motion om höjning av medlemsavgiften, samt  
att motionen ska anses som besvarad när det gäller förslaget till att ta fram en plan för att öka 

satsningen på friskvårdsdelen med ökade marknadsföringsaktiviteter, utåtriktad verksamhet etc., 
samt förslaget till att ta fram en plan gällande ökande av marknadsandelar inom 
friskvårdsområdet. 
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32.5 Inlägg - diskussion 
Christian Bjärntoft, GF Motus-Salto, yrkar bordläggning av motionerna så att de kommer att 
behandlas tillsammans med propositionen om ”Medlemsregistrering – medlemsförmåner”. 

32.6 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att bordlägga motionerna från GK Motus-Salto och GF Mälardalen angående förslag till höjning av 

medlemsavgiften till behandlingen av propositionen ”Medlemsregister – medlemsförmåner”. 

Propositioner 

§ 33 Ny regional organisation, samt  
den bordlagda motionen Operativ organisation (GF Mälardalen) 

Förbundsmötet beslutade i § 21 att motionen ”Operativ organisation” (GF Mälardalen) ska behandlas 
tillsammans med förbundsstyrelsens proposition ”Ny regional organisation”. 

33.1 Förbundsstyrelsens proposition 
Uppdrag från Förbundsmötet 2006: 
att  uppdra åt styrelsen att i dialog med distrikten och medlemsföreningarna fortsätta driva processen 

med att utveckla distriktsorganisationen i riktning mot en ny regional organisation, samt  
att  uppdra åt styrelsen att återkomma till Förbundsmötet 2008 med förslag till en ny regional 

organisation. 
Den utsedda arbetsgruppen har under 2007 genomfört dialogträffar med distriktens ordföranden den 
12 maj i Uppsala, 4 september i Stockholm, under Gymnastikforum 20-21 oktober Arlanda samt den 
10 januari 2008 i Stockholm. Diskussionerna har förts i positiv och konstruktiv anda. 

Däremellan har en remiss utskickats till samtliga 1 300 medlemsföreningar, där alla har haft möjlighet 
att ta ställning till den inriktning och de förslag som framkom vid den första dialogträffen. 50 svar är 
inlämnade på remissen och vid dialogträffen den 4 september tolkade distriktsordförandena 
gemensamt svaren som att vi har fått acceptans från föreningarna att fortsätta på den inslagna vägen.  
Förslaget bygger på att vår regionala organisation behöver ekonomiska förutsättningar för att 
rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal till den nya organisationens heltidsbemannade 
kontor. För att finna ekonomiska förutsättningar att finansiera kommande behov har respektive 
distrikt sökt vilken lösning och geografiskt område som skulle passa dem bäst. I grunden måste 
intäkterna komma från utbildningsverksamhet, landstingsbidrag, ekonomiskt stöd från Svenska 
Gymnastikförbundet samt övriga intäkter (läger och annan inkomstbringande verksamhet). Med 
anledning av det har arbetsgruppen tagit fram olika typer av nyckeltal som grund i beräkningarna för 
de ekonomiska förutsättningarna. För den nordligaste organisationen som troligen ej kan vara 
ekonomiskt bärkraftig på egna grunder/egna intäkter inkl bidrag från förbundet kan speciella 
förutsättningar komma att gälla.  
När det gäller förtroendemannaorganisationen och arbetsgivaransvaret så är det förbundsstyrelsens 
uppfattning att varje nytt distrikt bör ledas av styrelser som även har arbetsledaransvaret för den 
anställda personalen. Däremot finns det olika uppfattningar om vem som ska ha arbetsgivaransvaret 
för personalen. Dels finns de distrikt som önskar att Svenska Gymnastikförbundet är arbetsgivare 
dels finns det de som vill ha arbetsgivaransvaret hos den nya styrelsen. Av den anledningen föreslår 
förbundsstyrelsen att respektive styrelse själv får välja om de önskar vara arbetsgivare eller ej. 
Den gemensamma administrationen av likartad och löpande karaktär (exempelvis ekonomi, 
adressregister, distribution, årsrapporter mm) ska kunna samordnas mellan regionerna och ej 
ansvarsmässigt belasta konsulent med utvecklingsansvar. 
Vision: 
Gymnastikförbundet ska uppfattas som ett modernt förbund som arbetar och utvecklar 
verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, allt i syfte att ge likartat och efterfrågat 
föreningsstöd oavsett geografiskt läge i landet. 
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Genom att skapa ekonomiska förutsättningar för: 
att utveckla verksamheten utifrån Förbundets verksamhetsplan – Gymnastiken Vill 
att utbilda fler ledare 
att ge likvärdig service/föreningsstöd oavsett var i landet föreningen finns. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att de nya distrikten ska fortsätta vara egna juridiska organisationer med egen styrelse och stadgar, 
att det nya geografiska området ska indelas i 7 eller 8 nya områden enligt följande: 

- Skåne, kvarstår i nuvarande omfattning. 
- Småland, Blekinge och Gotland, bildar ny organisation. 
- Halland, Göteborg Bohuslän Dal och Västergötland, bildar ny organisation. 
- Mälardalen och Östergötland, bildar ny organisation. 
- Stockholm, kvarstår i nuvarande omfattning. 
- Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppland, bildar ny organisation. 
- Jämtland/Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, bildar en alternativt två 
  nya organisationer, 

att  de nya distrikten fortsätter att utveckla samarbetet mellan varandra, 
att arbetsgivaransvaret för personalen kan vara antingen Svenska Gymnastikförbundet eller 

respektive styrelse,  
att  den nya regionala organisationen successivt ska byggas upp och vara i full drift den 1 januari 2010, 

samt 
att Gymnastikförbundet under kommande mandatperiod ger aktivt stöd för genomförande av ny 

regional organisation. 

33.2 Förbundsstyrelsens föredragning 
Kerstin Gustafsson, förbundsstyrelsen, inleder med att ge en helhetsbild över det presenterade 
förslaget. Hon lämnar bakgrund till och beskriver hur förbundsstyrelsen har arbetat med sitt uppdrag 
som gavs vid föregående Förbundsmöte. 
Kerstin presenterar samtliga närvarande distriktsrepresentanter, som deltagit vid de dialogträffar som 
genomförts. Hon riktar ett varmt tack till alla som aktivt deltagit i framtagningen av propositionen. 
Propositionen bygger på den redovisade visionen som finns beskriven i Gymnastiken Vill 2007-2008: 
”Gymnastikförbundet ska uppfattas som ett modernt förbund som arbetar och utvecklar 
verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, allt i syfte att ge likartat och efterfrågat 
föreningsstöd oavsett geografiskt läge i landet”. 
Kerstin redovisar olika nyckeltal för storleken på en tilltänkt region. Dialogprocessen med distrikten 
kommer att fortsätta med start den 27-28 september 2008 med syfte att fortsätta processen med 
struktur och organisationsfrågor, under förutsättning att förbundsmötet beslutar om den inriktning 
som förbundsstyrelsen föreslår. Inför mötet i september planerar förbundsstyrelsen att via en enkät 
kartlägga medlemmarnas förväntningar på distrikts- och förbundsnivå om vilken service och stöd man 
efterfrågar. Sedan propositionen skrevs har Gotland framfört till förbundsstyrelsen att de föredrar att 
tillhöra Stockholm, något som förbundsstyrelsen inte har något emot. Av den anledningen yrkar 
Kerstin på en ändring i propositionen: att Gotland och Stockholm bildar ett geografiskt område. 
Kerstin kommenterar även de fyra nordligaste distrikten och den process om sammangående som 
pågår där. Kerstin avslutar sin föredragning med följande tänkvärda ord: 
Att tänka en gammal tanke går fort! Att tänka en ny tanke och agera utifrån den tar mycket längre tid! 
Kerstin avslutar med att yrka bifall till propositionen, inkluderat ändringsyrkandet: 
att - Stockholm och Gotland, bildar ny organisation. 

33.3 Inlägg - diskussion 
Torsten Sjöberg, GF Blekinge, yrkar på förändring i andra att-satsen i förbundsstyrelsens förslag: 
”GF Blekinge och GF Småland bildar en region där nuvarande distriktsstyrelser kvarstår, men med 
gemensamma utbildningar och tävlingar och eventuellt del av kanslitjänst”.  
Vår nuvarande ideella styrelse fungerar bra. Vi tror att en förändring där skulle skada kontakten med 
våra föreningar och ge ett stort medlemstapp. 
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Eva Aveholt, GF Uppland, är oroad över de stora geografiska områdena och negativa konsekvenser 
på den ideella kraften. GF Uppland önskar utvärdera, titta och se innan de går in i den nya 
organisationen.  
Eva yrkar på att förbundsmötet fattar beslut om ”ny distriktsorganisation för de distrikt som frivilligt 
vill bilda ny organisation”.  
Thomas Olsson, GF Småland, konstaterar att det ständigt sker organisationsförändringar med 
utredningar och konsekvensanalyser som följd. En positiv konsekvens under de senaste åren är att 
Gymnastikförbundet har blivit ETT förbund (inkluderat alla distrikt). Thomas anser att den 
genomförda dialogen har skett på ett bra sätt och att förslaget är väl genomarbetat och förankrat.  
Thomas yrkar bifall på förbundsstyrelsens förslag.  
Anders Getzman, GF Mälardalen, beskriver bakgrunden till GF Mälardalens motion ”Operativ 
organisation” och kommenterar speciellt förslaget till omfördelning av kansliresurser samt 
arbetsgivaransvaret och arbetsledaransvaret.  
Andreas yrkar på bifall till motionen ”Operativ organisation” i sin helhet. 
Anders Caspár, GF Mälardalen, tackar förbundsstyrelsen för ett gott jobb när det gäller förslaget till 
”Ny regional organisation”. Anders förvarnar om att den föreslagna förändringsprocessen kan bli 
jobbig och ta tid, men den är nödvändig.  
Anders yrkar bifall till propositionen samt motionen ”Operativ organisation”. 
Malin Ögren, GF Västernorrland, kommenterar dialogen mellan distrikten i Norrland, som förts i en 
positiv anda. Det ett välkänt faktum att det är de stora geografiska avstånden som skapar problem, 
något som ännu inte är löst. En lösning kan vara att omfördela kansliresurser till Norrland, i enlighet 
med de intentioner som finns i motionen ”Operativ organisation”.  
Malin yrkar på att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda detta förslag på omdisponering av 
Gymnastikförbundets kansliresurser. 
Hans Lundborg, GF Uppland, anser inte att den genomförda processen har bedrivits i dialogform. 
Dialog förutsätter ett givande och tagande, vilket inte Hans känner att han varit delaktig i. 
GF Uppland har ett gott samarbete med närliggande distrikt och anser sig själva vara framåtsträvande. 
Hans är osäker på det egentliga syftet med organisationsförändringen.  
Hans ställer sig bakom Eva Aveholts tilläggsyrkande om att frivillighet ska gälla. 
Magnus Malmström, Gymmix Sports Club Eskilstuna, yrkar bifall till motionen ”Operativ organisation”. 
Ann-Britt Andersson, GF Västerbotten, vittnar om att hon talar för halva Sverige, norrlandsdistrikten. 
Ann-Britt håller med förbundsstyrelsen att något måste göras när det gäller den regionala 
organisationen.  
Ann-Britt yrkar bifall till den befintliga propositionen, men med följande tilläggsyrkande som inledning: 
att  genom att skapa ekonomiska förutsättningar för att leverera likvärdig service och stöd till alla i 

hela landet, 
att  utveckla verksamheten utifrån Förbundets verksamhetsplan – Gymnastiken Vill, 
att  utbilda fler ledare, 
Anders Caspár, redovisar att organisationen och arbetssituationen betydligt har förbättrats sedan 
GF Mälardalen bildades, jämfört med den tidigare organisationen med fyra separata distrikt. Det är 
dock ej säkert att detta kommer att gälla med automatik i andra delar av landet. Helt nya och 
förbättrade resurser har skapats genom sammanslagningen. 
Anders yrkar bifall till propositionen inklusive tilläggsyrkandet från Ann-Britt Andersson. 
Eva Aveholt, yrkar åter på att förbundsmötet fattar beslut om ny distriktsorganisation för de distrikt 
som frivilligt vill bilda ny organisation. Eva känner en ovan känsla då ombuden från Uppland ej känner 
sig ”med på tåget” i denna fråga ännu. Ge oss tid att finna vår lösning. 
Patrik Eriksson, GF Mälardalen, konstaterar att den praktiska verksamheten bedrivs i föreningarna. 
Ska föreningarna kunna utvecklas måste föreningarna ha draghjälp och stöd från distrikten. Alltså 
behövs kunnigt och tillgängligt distriktsstöd.  
Patrik yrkar bifall till propositionen. 
Andreas Getzman, anser att organisationen i GF Mälardalen fungerar mycket bättre i ”den nya 
fyrklövern” inom den nya regionen, än den tidigare situationen med fyra distrikt. GF Mälardalen 
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agerar mycket mer kraftfullt idag än tidigare. Ideella krafter ska förädlas, ej brännas. Men det finns 
inget självändamål med att bli stora.  
Andreas yrkar bifall till propositionen inklusive Ann-Britt Anderssons tilläggsyrkande. 
Kerstin Gustafsson, kommenterar till de olika yrkandena och synpunkterna som lämnats. Kerstin 
beskriver hur förslaget till de geografiska gränserna har vuxit fram i processform under de 
genomförda dialogträffarna, och beklagar att Uppland ej närvarande vid alla tillfällena.  
Kerstin yrkar avslag till tilläggsyrkandena från Torsten Sjöberg och Eva Aveholt, samt bifall till hela 
propositionen inklusive Ann-Britt Anderssons tilläggsyrkande, med följande ordalydelse i första att-
satsen (vilket Ann-Britt bekräftar som korrekt återgivet): 
att  skapa ekonomiska förutsättningar för att ge likvärdig service och föreningsstöd oavsett var i 

landet man finns. 
Gärmund Sandberg, förbundsstyrelsen, kommenterar motionen ”Operativ organisation” angående 
arbetsgivarrollen, som kan vara både centralt eller på distriktsnivå. Arbetsledarrollen måste vara på 
distriktsnivå nära verksamhetens genomförande. Det bör finnas aktivt stöd för distriktsstyrelserna i 
den operativa driften av verksamheten. Dialogen kommer att fortsätta i en ständigt pågående 
utvecklingsprocess där det gäller att skapa och ge ekonomiska förutsättningar för kvalificerad och 
kompetent personal inom Gymnastikförbundet.  
Gärmund yrkar bifall till propositionen och avslag på motionen ”Operativ organisation”. Han yrkar 
därefter bifall för Malin Ögrens förslag att uppdra åt förbundsstyrelsen att beakta motionens 
konsekvenser som en del i det fortsatta dialogarbetet inom ramen för förslaget till ”Ny regional 
organisation”.  
Malin Ögren ansluter sig till Gärmunds tolkning av hennes tilläggsyrkande. 
Ulf Lönnqvist frågar mötet om debatten kan anses avslutad, vilket mötet bifaller. 
Ulf Lönnqvist redovisar de lagda yrkandena och förbundsstyrelsens förslag med anledning av dessa. 

 Ann-Britt Andersson har yrkat bifall till förbundsstyrelsens förslag till regional organisation med 
tilläggsyttranden i form av tre att-satser. Förbundsstyrelsens föredragande, Kerstin Gustavsson har 
föreslagit att första att-satsen ska lyda; ”att skapa ekonomiska förutsättningar för att ge likvärdig 
service och föreningsstöd oavsett var i landet man finns”. I övrigt har Kerstin anslutit sig till Ann-Britt 
Anderssons att-satser två och tre. Ann-Britt Andersson har anslutit sig till förbundsstyrelsens förslag. 
Kerstin Gustafsson har yrkat bifall till förbundsstyrelsens förslag till regional organisation med 
förändringen att Gotland och Stockholm bildar ett geografiskt område. Till detta har Thomas Olsson, 
Anders Caspar, Ann-Britt Andersson, Patrik Eriksson och Andreas Getzman anslutit sig. 
Eva Aveholt och Hans Lundborg har yrkat att reformeringen av distriktsorganisationen ska bygga på 
frivillighet och gälla ”för de distrikt som frivilligt vill bilda ny organisation”. Till detta förslag har 
Kerstin Gustavsson, förbundsstyrelsen, yrkat avslag. 
Torsten Sjöberg har yrkat att i den region som Småland och Blekinge föreslås bilda ska de nuvarande 
distriktsstyrelserna kvarstå men med gemensamma utbildningar, tävlingar och kanslitjänst. Till detta 
förslag har förbundsstyrelsen yrkat avslag. 
Anders Caspar och Andreas Getzman har yrkat bifall till motionen, Operativ organisation, i dess 
helhet. Till detta förslag har förbundsstyrelsen yrkat avslag. 
Malin Ögren har yrkat att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda fråga om fördelningen av 
kansliresurser till Norrland. Förbundsstyrelsen har yrkat bifall till detta. 
På ordförandens fråga förklarar årsmötet att förslagen är rätt uppfattade. 

33.4 Beslutsprocessen 

Förbundsmötet beslutar utan omröstning anta Ann-Britt Anderssons, av förbundsstyrelsen tillstyrkta, 
tilläggsförslag. 
Ulf Lönnqvist konstaterar att i huvudfrågan om ”Ny regional organisation” har yrkats såväl bifall som 
avslag på förbundsstyrelsens förslag. Eftersom den regionala organisationen regleras i 
Gymnastikförbundets stadgar krävs kvalificerad majoritet för den förändring som förbundsstyrelsen 
föreslagit. I försöksvotering ställs bifall respektive avslag mot varandra.  
Ulf Lönnqvist konstaterar att det krävs rösträkning för att avgöra frågan.  
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Rösträknarna redovisar hur omröstningen ska genomföras. 
Efter genomförd omröstning har förbundsstyrelsens bifallsförslag fått 903 röster och Eva Aveholts 
m.fl. avslagsyrkande fått 443 röster. 28 nedlagda röster noteras. Eftersom förbundsstyrelsens förslag 
inte erhållit erforderliga 2/3-s majoritet har förslagen fallit (för detta hade det krävts 916 röster). 
På ordförandens fråga tar Torsten Sjöberg tillbaka sitt yrkande. 
Därmed har samtliga yrkanden i anslutning till förslaget om regional organisation behandlats. 
Förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark redovisar att förbundsstyrelsen kommer att fortsätta 
arbetet med den regionala organisationen enligt tidigare beslutade riktlinjer och att ett förslag ska 
presenteras för beslut vid förbundsmötet år 2010. Den 27-28 september 2008 kommer en s.k. 
dialogträff med distrikten att genomföras. 

33.5 Beslut – Ny regional organisation 
Förbundsmötet beslutar 
att  godkänna förbundsordförandens redovisning av det fortsatta arbetet med den regionala 

organisationen (uppdra åt förbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med den regionala 
organisationen enligt tidigare beslutade riktlinjer och att ett förslag ska presenteras för beslut 
vid förbundsmötet år 2010). 

33.6 Beslut – motionen ”Operativ organisation” 

Förbundsmötet har så att ta ställning till motionen ”Operativ organisation”. Under debatten har 
yrkats såväl bifall som avslag på motionen. Förbundsstyrelsen har yrkat avslag på motionens andra att-
sats och att första att-satsen ska anses besvarad. 
Förbundsmötet beslutar 
att  motionen ska anses som besvarad när det gäller anställningsförhållandena i de nya distrikten 

med hänvisning till att den arbetas in och beaktas inom ramen för ”Ny regional organisation”, 
samt  

att  avslå förslaget om att minska antalet resurser på centrala kansliet till förmån för konsulenter i 
regionerna. 

§ 34 Medlemsregistrering – medlemsförmåner samt de bordlagda motionerna 
GK Motus-Salto motion - Höjning av medlemsavgiften och 
Gymnastikförbundet Mälardalens motion - Satsning på friskvårdsverksamhet 
(barn/ungdom/vuxen) 

Förbundsmötet beslutade i § 32 att motionerna ”Höjning av medlemsavgiften” (GK Motus-Salto) samt ”Satsning 
på friskvårdsverksamhet” (GF Mälardalen) ska behandlas tillsammans med förbundsstyrelsens proposition 
”Medlemsregistrering – medlemsförmåner”. 

34.1 Förbundsstyrelsens proposition 
Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan om medlemskapet i förbundet och den där till kopplade 
medlemsavgiften sett ur perspektivet ”vilka förmåner är förknippat med medlemskapet i 
Gymnastikförbundet”. Förbundsstyrelsen anser att vi mycket tydligare än idag bör utveckla våra 
medlemsförmåner samt bli bättre på att kommunicera ut dessa till berörda. Av den anledningen är 
ett gemensamt medlemsregister för Gymnastikförbundet, inkluderat alla föreningarna och dess 
medlemmar, av största vikt. Först därefter kan vi ta oss an frågan om en eventuell förändring av 
medlemsavgiften från nuvarande nivå på 22 kronor per medlem.  
Frågan om medlemskap för andra bolag som bedriver gymnastik bör utredas vidare, och 
förbundsstyrelsen föreslår ett förlängt uppdrag under kommande mandatperiod.  
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att samtliga medlemsföreningar ska ha en skyldighet som regleras i stadgarna att registrera och 

uppdatera sina medlemslistor i det eller de medlemsregister som beslutas av förbundsstyrelsen, 
att utveckla medlemsförmånerna för föreningar, ledare och gymnaster på ett behovsrelaterat sätt 

och att dessa sedan kommuniceras tydligt ut till dessa målgrupper, samt 
att förtydliga definitionen på medlemskap i samband med utvecklandet av medlemsregistret. 
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34.2 Inlägg - diskussion 
Peter Lindholm, GF Sol-flickorna, inleder diskussionen med att konstatera att propositionen 
innehåller flera olika sammankopplade delar. Han anser att var och en av dessa delar bör behandlas 
var för sig. Det är bra att förbundsstyrelsen vill utveckla medlemsförmåner och att förbundsstyrelsen 
vill tillhandahålla anpassade medlemsregister, men om avsikten är att förbundet ska kunna skicka ut 
information och erbjudanden direkt till medlemmarna utan deras och föreningens medgivande är 
Peter kritisk. Han vill ej ge förbundet (eller någon annan) tillgång till föreningarnas medlemsregister 
för olika typer av utskick om ej medgivande finns. Det är bra att förbundet tar fram ett eller flera 
medlemsregister, men vi har många olika föreningar med olika behov av register.  
Peter yrkar på att propositionen ska behandlas i tre olika delar. Han yrkar avslag på första att-satsen 
genom att stryka de delar av förslaget som anger att Gymnastikförbundet via förändringar av 
stadgarna ger förbundsstyrelsen möjlighet att bestämma vilket/vilka medlemsregister som en förening 
måste använda sig av. 
Ann Carlsson, Kämpinge GF, klargör att föreningar är skyldig att ha ett medlemsregister. Behovet är 
olika i olika föreningar. Det är bra att förbundet driver frågan att ta fram ett idrottsanpassat register, 
för att tillhandahålla till de föreningar som har behov av det.  
Ann yrkar på att första att-satsen ändras till att samtliga medlemsföreningar ska ha en skyldighet som 
regleras i stadgarna att registrera och uppdatera sina medlemslistor, och att vi ska ha ett gemensamt 
system (anvisningar) för detta. Föreslår remissförförande för detta förslag. 
I andra att-satsen påpekar Ann vikten av att vi följer de lagar och riktlinjer som finns när det gäller 
kommunikation och information direkt till enskilda personer/medlemmar. Om medlemsförmånerna 
bygger på frivillighet och aktivt medgivande är Ann positiv till förslaget. 
I tredje att-satsen föreslår Ann att vi ska indela de aktiva i tre olika målgrupper; barn (ej licensierade), 
licensierade gymnaster (träning/tävling) samt motion/gruppträning/ungdomar bredd. Titta på de tre 
målgrupperna och koppla en differentierad medlemsavgift till förbundet till dem. Ann är inte beredd 
att yrka om en differentierad medlemsavgift idag, men hon föreslår att det kommer ett konkret 
förslag om detta vid nästa förbundsmöte. 
Lars G Wirdheim, Halmstad FG (ej röstberättigat ombud, mötet godkänner att han får yttranderätt) 
stödjer till motionen ”Höjning av medlemsavgiften” med en ökning av 15 kr/gymnast/år. 
Gymnastikförbundet skulle få ett välbehövligt tillskott på 3,5 miljoner kronor. För föreningarnas 
medlemmar innebär det en mycket måttlig kostnad. Lars stödjer även förbundsstyrelsens proposition. 
Sven Svensson, Halmstad FG, yrkar bifall till motionen ”Höjning av medlemsavgiften”. 
Per Malmborg, GK Motus-Salto, (ej röstberättigat ombud, men motionär) stödjer GK Motus-Saltos 
motion ”Höjning av medlemsavgiften”, samt Ann Carlssons förslag till differentierad medlemsavgift. 
Per anser att den föreslagna höjningen kommer att stärka förbundets förmåga att utveckla 
verksamheten, allt kostar pengar. Per stödjer förbundsstyrelsens förslag till medlemsregister, men 
snabba på, det är en angelägen fråga. 
Ann Carlsson, yrkar avslag till motionerna ”Höjning av medlemsavgiften” och ”Satsning på 
friskvårdsverksamheten”, samt bifall till förbundsstyrelsens förslag (med de förbihåll som hon tidigare 
redovisat). Ann uppmanar ombuden och förbundsstyrelsen att våga fatta beslut och sedan önskar hon 
snabba remisser till föreningarna på de konkreta förslag som utarbetas. 
Andreas Getzman, GF Mälardalen, anser att förbundet måste bli bättre på att visa vad vi får för 
pengarna kopplat till medlemsförmånerna. Innan detta blir tydligt är det svårt att argumentera för en 
medlemshöjning. Andreas yrkar bifall förbundsstyrelsens proposition med Ann Carlssons 
tilläggsyrkande och om den propositionen går igenom drar GF Mälardalen tillbaks sin motion 
”Satsning på friskvårdverksamheten”.  
Ulrika Stockhaus, Salemsgymnasterna, yrkar avslag till motionerna ”Höjning av medlemsavgiften” och 
”Satsning på friskvårdsverksamheten”, samt bifall till förbundsstyrelsens förslag. Ulrika är för en 
kostnadseffektiv stödorganisation, hon tror att det finns kostnadsbesparingar att göra. Satsa hellre på 
minskade kostnader än högre avgifter. 
Roland Ekstrand GF Värmdö Skärgårdsgymnaster, yrkar bifall till motionen ”Höjning av medlemsavgiften”. 
Han uppmanar alla att våga satsa. 
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Lars Wirdheim, argumenterar åter för förslaget till höjning av medlemsavgiften. 
Thomas Olsson, GF Småland, yrkar på att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett 
gymnastikanpassat medlemsregister och bifaller därmed propositionen med Ann Carlssons 
tilläggsyrkande. Thomas yrkar avslag till motionerna ”Höjning av medlemsavgiften” och ”Satsning på 
friskvårdsverksamheten”. 
Stefan Bengtsson, generalsekreterare, lämnar bakgrund till förbundsstyrelsens förslag och kopplingen 
mellan medlemsregister, medlemsförmåner, medlemsutveckling och medlemsavgiften. Stefan 
informerar om vad som är på gång inom Riksidrotten inom dessa områden.  
Stefan yrkar på bifall till propositionen samt Smålands tilläggsyrkande om ett gymnastikanpassat 
medlemsregister. När det gäller motionerna om medlemsavgiftshöjning anser förbundsstyrelsen att 
medlemsförmånerna bör utvecklas först, innan en ökning av avgiften kan bli aktuell. Stefan yrkar på 
bifall till förbundsstyrelsens yttrande till motionerna ”Höjning av medlemsavgiften” och ”Satsning på 
friskvårdsverksamheten” (se § 32.4). 
Ann Carlsson, lämnar en förtydligande kommentar angående stadgetexten om medlemsregister. 
Christian Bjärntoft, GK Motus-Salto, yrkar bifall till propositionen inklusive Ann Carlssons 
tilläggsyrkande, samt gör ett tilläggsyrkande på differentierad höjning av medlemsavgiften enligt 
följande; barn 30 kr, licensierade 40 kr, motion 35 kr, och som konsekvens av det tilläggsyrkandet 
meddelar Christian att GK Motus-Salto drar tillbaks sin motion ”Höjning av medlemsavgiften”. 
GF Mälardalen har anmält att de drar tillbaks sin motion ”Satsning på friskvårdsverksamhet” och 
därmed är bägge de ursprungliga motionerna tillbakadragna av motionärerna. 
Stefan Bengtsson, yrkar på avslag till Christian Bjärntofts tilläggsyrkande beträffande differentierad 
höjning av medlemsavgiften, men bifaller Ann Carlssons och Thomas Olssons tilläggsyrkande till 
propositionen. 

34.3 Beslut 
Detta är förslag till stadgeändring vilken innebär att det krävs kvalificerad majoritet (2/3-delar). 
Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att fastställa att samtliga medlemsföreningar har en skyldighet som ska regleras i stadgarna att 

registrera och uppdatera sina medlemslistor, 
att uppdra åt förbundsstyrelsen ta fram gymnastikanpassat medlemsregister,  
att utveckla medlemsförmånerna för föreningar, ledare och gymnaster på ett behovsrelaterat sätt 

och att dessa sedan kommuniceras tydligt ut till dessa målgrupper,  
att förtydliga definitionen på medlemskap i samband med utvecklingen av medlemsregister, samt 
att avslå förslaget till en differentierad höjning av medlemsavgiften. 

§ 35 Stadgeförändringar 
35.1 Förbundsstyrelsens proposition 

Förbundsstyrelsen föreslår följande stadgeändringar i Gymnastikförbundets stadgar: 
• komplettering av det internationella förbundet FISAC 
• ny regional organisation 
• nya revisionsrutiner beslutade av Riksidrottsmötet 2006 
• Generalsekreterarens roll i förbundsstyrelsen 
• val av ombud till Riksidrottsmötet och till årsmötet för SvGF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a 
• tillägg i Förbundsstyrelsens ålägganden (aktivt verka för utvecklingen på Lillsved) 
• tillägg i föreningars ålägganden (skyldighet att föra medlemsregister) 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet 
att  revidera stadgarna för Gymnastikförbundet enligt presenterat förslag. 

35.2 Inlägg - diskussion 
Stefan Bengtsson, generalsekreterare, föredrar propositionen och betonar dels de förändrade 
revisionsrutinerna som är en konsekvens av de beslut som fattades på RIM 2006, dels förslaget att 
förbundsstyrelsen får uppdraget att utse ombud till Riksidrottsmötet samt Lillsveds årsmöte. 
Stefan yrkar på bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
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Eva Aveholt, GF Uppland, frågar om distriktsindelningen, som finns reglerat i bilaga 1 i 
Gymnastikförbundets stadgar. 

Stefan Bengtsson svarar, med hänvisning till de beslut som ombuden fattade tidigare i § 33.5 föreslår 
förbundsstyrelsen att bilagan om vår distriktsindelning ska vara oförändrad till dess att beslut om vår 
regionala organisation kommer upp på nästa Förbundsmöte 2010. 
Peter Lindholm, GF Sol-flickorna, yrkar på att texten i nuvarande stadgar ”och att föra 
medlemsregister” överförs i en egen mening, så att den inte påverkas av texten ”enligt de anvisningar 
som styrelsen föreskriver” i 7 kapitlet § 5 under punkten Föreningens åligganden. 
Ann Carlsson, Kämpinge GF, yrkar på att förbundsstyrelsen ska ge anvisningar om hur ett 
medlemsregister ska föras och bifaller förbundsstyrelsens förslag. 
Stefan Bengtsson yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Peter Lindholm yrkar åter bifall för sitt tilläggsyrkande ”och att föra medlemsregister” överförs i en 
egen mening. 

35.3 Beslut 
Detta är förslag till stadgeändring vilken innebär att det krävs kvalificerad majoritet (2/3-delar). 
Beslutsprocessen genomförs genom handuppräckning och rösträkning.  
Förbundsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att revidera stadgarna för Gymnastikförbundet i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 
 (se bilaga 4). ./. 

Verksamhetsplaner 

§ 36 Fastställande av verksamhetsplan - Gymnastiken Vill 2009-2010 
36.1 Förbundsstyrelsens proposition 

Ulf Lönnqvist inleder med att påminna ombuden om att föredragningen av verksamhetsplanen 
Gymnastiken Vill 2009-2010 är gjord i § 17. 

36.2 Inlägg - diskussion 
Malin Ögren, GF Västernorrland, yrkar på följande tillägg/justeringar i Gymnastiken Vill: 
• sid 5 Övergripande mål, första punkten: ”kunniga och nöjda ledare” ska förtydligas med att det gäller 

både organisations- och aktivitetsledare ”kunniga och nöjda organisations- och aktivitetsledare”. 
• sid 14 Förbundsutveckling, andra punkten: ”Distriktskontor med heltidsanställd personal” – ta bort 

ordet heltidsanställd, ersätt med texten: ”Distriktskontor med personal”. 
• sid 14 Utbildning, sjunde punkten: ”Samarbete med SISU Idrottsutbildarna (utvecklingsprojekt 

organisationsledare)”. Malin önskar tillägg med flera exempel inom parentesen (utvecklingsprojekt 
organisationsledare, se över grundutbildning för barn och ungdom)”. 

Malin Eggertz Forsmark, förbundsstyrelsen, yrkar på revidering i verksamhetsplanen med anledning av 
beslutet om Ny regional organisation (se § 33): 
• sid 6 Större distrikt, sista meningen: ”ska vara införd senast 1 januari 2010”, föreslås ersättas med 

”successivt ska byggas upp och presenteras till beslut på Förbundsmötet 2010”. 
Förbundsstyrelsen yrkar bifall till Malin Ögrens första och andra yrkande, men föreslår att parentesen 
helt tas bort i hennes tredje yrkande, eftersom det finns fler exempel att redovisa. 
Malin Ögren bekräftar att hon ställer sig bakom förbundsstyrelsens förslag till justering av texten i 
Gymnastiken Vill. 
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36.3 Beslut 
Förbundsmötet beslutar 
att  anta Gymnastiken Vill som förbundets verksamhetsplan för perioden 2009-2010 (se bilaga 5),  ./. 
 med följande fyra tillägg/förändringar: 
att (sid 5) Övergripande mål: ”kunniga och nöjda organisations- och aktivitetsledare”, 
att (sid 6) Större distrikt: ”successivt ska byggas upp och presenteras till beslut på Förbundsmötet 

2010”, 
att (sid 14) Förbundsutveckling: ”Distriktskontor med personal”, samt 
att (sid 14) Utbildning: ”Samarbete med SISU Idrottsutbildarna” – ta bort parentesen efter. 
och att med ovanstående beslut som grund: 
att  uppmana distrikten att anta Gymnastiken Vill som riktlinje vid fastställandet av respektive 

distrikts verksamhetsplaner under 2009-2010, samt 
att  rekommendera gymnastikförbundets medlemsföreningar att anta Gymnastiken Vill som 

riktlinje vid fastställande av respektive förenings verksamhetsplaner under 2009-2010. 

§ 37 Riktlinjer för budgetarbetet för de kommande två verksamhetsåren 
Förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk inriktning för de kommande två verksamhetsåren är 
utdelad och presenterad till alla ombud vid Förbundsmötet (se bilaga 6). ./. 
Förbundsmötet beslutar 
att anta de föreslagna riktlinjerna för budgetarbetet för de två kommande verksamhetsåren. 

§ 38 Fastställande av årsavgift till Gymnastikförbundet 
Frågan om årsavgiften till Gymnastikförbundet är redan behandlad i § 34 (propositionen ”Medlemsregistrering – 
medlemsförmåner” samt motionerna ”Höjning av medlemsavgiften” och ”Satsning på friskvårdsverksamhet”) .  

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad årsavgift till Gymnastikförbundet: 
(22 kronor/aktiv dock minst 500 kr – se beslut i § 29.3 i protokollet från Förbundsmötet 2006). 
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa oförändrad årsavgift till Gymnastikförbundet i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

Val 

§ 39 Val av ordförande i förbundsstyrelsen för perioden 2008-2010 
39.1 Valberedningens förslag 

Valberedningens ordförande Kjell Adolfsson föreslår omval av Malin Eggertz Forsmark till ordförande 
i förbundsstyrelsen för perioden 2008-2010. 
Förbundsmötet beslutar 
att enhälligt omvälja Malin Eggertz Forsmark till ordförande i förbundsstyrelsens för perioden 2008-2010. 

§ 40 Val av fyra ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2008-2012 
40.1 Valberedningens förslag 

Kjell Adolfsson föreslår följande ledamöter i förbundsstyrelsen för perioden 2008-2012: 
• Margareta Frykman Järlefelt, Sköndal omval 
• Christer Holmgren, Säve omval 
• Gärmund Sandberg, Täby omval 
• Ingrid Bergström, Nacka nyval (Gun Ståhl har avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag) 
Förbundsmötet beslutar 
att enhälligt omvälja Margareta Frykman Järlefelt, Christer Holmgren och Gärmund Sandberg samt 

nyvälja Ingrid Bergström till ledamöter i förbundsstyrelsens för perioden 2008-2012. 
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§ 41 Fyllnadsval av en ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 2008-2010 
Ulf Andersson, ledamot i styrelsen val för perioden 2006-2010, har avsagt sig uppdraget under pågående 
mandatperiod, pga. att han tillträtt tjänst på Gymnastikförbundets kansli fr.o.m. den 1 jan 2007. Ulfs plats som 
ledamot i styrelsen har varit vakant sedan dess. 

41.1 Valberedningens förslag 
Kjell Adolfsson föreslår nyval av Per Malmborg, Malmö till ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 
2008-2010. 
Anders Caspár, GF Mälardalen, frågar om lämpligheten att en ledamot i valberedningen föreslås. 
Kjell Adolfsson svarar att Per givetvis inte har deltagit i valberedningens diskussioner när de 
behandlat detta fyllnadsval. 
Förbundsmötet beslutar  
att nyvälja Per Malmborg till ledamot i förbundsstyrelsen för perioden 2008-2010. 

§ 42 Val av revisor och revisorsuppleant för perioden 2008-2010 
42.1 Valberedningens förslag 

Kjell Adolfsson föreslår följande revisor och revisorssuppleant för perioden 2008-2010: 
• Olle Swedman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisor, omval 
• Maria Petersson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, revisorsuppleant, nyval. 
Förbundsmötet beslutar 
att omvälja Olle Swedman till revisor för perioden 2008-2010, samt 
att nyvälja Maria Petersson till revisorssuppleant för perioden 2008-2010. 

§ 43 Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen samt en suppleant för dessa för 
perioden 2008-2010 

Valberedningen har under föregående mandatperiod (2006-2008) bestått av Kjell Adolfsson, ordförande, 
Anders Fritzsche, Per Malmborg, Lena Grönberg och Annette Frisk med Marianne Nyström som suppleant. 

43.1 Förslag till ny valberedning 
Thomas Olsson, GF Småland, föreslår följande sammansättning av valberedningen för perioden 2008-2010: 
Ordförande: Kjell Adolfsson, Stockholm,  omval 
Ledamöter: Anders Fritzsche, Göteborg,  omval 
 Lena Grönberg, Falun,  omval 
 Andreas Getzman, Örebro,  nyval 
 Gun Ståhl, Hovmantorp,  nyval 
Suppleant: Marianne Nyström, Kiruna,  omval 
Förbundsmötet beslutar 
att omvälja Kjell Adolfsson till ordförande, 
att omvälja Anders Fritzsche och Lena Grönberg samt  

nyvälja Andreas Getzman och Gun Ståhl till ledamöter, samt 
att omvälja Marianne Nyström till suppleant i valberedningen för perioden 2008-2010. 

§ 44 Val av valberedningssamordnare för perioden 2008-2010 
I § 27 beslutade ombuden att det ska väljas en valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigande 
ombuden vid Förbundsmötet. 

Thomas Olsson, Kalmar, föreslås till valberedningssamordnare. 
Förbundsmötet beslutar 
att välja Thomas Olsson till valberedningssamordnare för perioden 2008-2010. 
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§ 45 Val av ombud och suppleanter till Riksidrottsmötet 2009 

I § 35 beslutade ombuden om stadgeändring i Gymnastikförbundets stadgar med innebörden att det ingår i 
förbundsstyrelsens uppdrag att utse ombud till Riksidrottsmötet. 

Kjell Adolfsson konstaterar att i och med beslutet i § 35 har redan Förbundsmötet beslutat att 
uppdraget att utse ombud ligger på förbundsstyrelsen. 
Förbundsmötet beslutar 
att konfirmera uppdraget till förbundsstyrelsen att utse ombud till Riksidrottsmötet 2009,  

i enlighet med den stadgeändring som beslutades i § 35. 

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

I § 35 beslutade ombuden om stadgeändring i Gymnastikförbundets stadgar med innebörden att det ingår i 
förbundsstyrelsens uppdrag att utse ombud till årsmötet med Föreningen för Svenska GF:s 
Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved). 

Kjell Adolfsson konstaterar att i och med beslutet i § 35 har redan Förbundsmötet beslutat att 
uppdraget att utse ombud ligger på förbundsstyrelsen. 
Förbundsmötet beslutar 
att konfirmera uppdraget till förbundsstyrelsen att utse ombud till årsmötet med Föreningen för 

Svenska GF:s Gymnastikfolkhögskola u.p.a. (Lillsved), i enlighet med den stadgeändring som 
beslutades i § 35. 

Mötets avslutning 

§ 47 Nästa Förbundsmöte – 8-9 maj 2010 i Falun 
Enligt stadgarna ska förbundsstyrelsen meddela datum och plats/värddistrikt för nästa Förbundsmöte.  
Malin Eggertz Forsmark meddelar att styrelsen vid sitt sammanträde den 4-5 april beslutade att utse 
Gymnastikförbundet Dalarna till värddistrikt för Förbundsmötet 2010, som man planerar att 
genomföra den 8-9 maj 2010 i Falun. 
Carola Eriksson, GF Dalarna hälsar alla ombud varmt välkomna till 2010 års Förbundsmöte i Dalarna 
och visar ett bildspel från Falun. 

§ 48 Mötets avslutning – avtackningar 

48.1 Avslutning av Förbundsmötet 2008 
Malin Eggertz Forsmark inleder avslutningen av Förbundsmötet 2008 med att tacka ombuden för 
förtroendet att få fortsätta sitt uppdrag, samt att hon tycker att förbundsmötet har genomförts på ett 
bra sätt. Hon riktar ett stort och varmt tack till alla som bidragit till att skapa en fin och spännande 
helg med bra debatter, mycket ge och ta, kloka beslut samt den trevliga gemenskapen, inte minst vid 
lördagens middag. 

48.2 Förtjänsttecken 
Malin Eggertz Forsmark överlämnar Lingmedaljen till Maria Norberg, GF Hammarbygymnasterna. 

48.3 Avtackningar 

Malin Eggertz Forsmark börjar med att avtacka ombuden vid Lillsveds årsmöten 2007 och 2008:  
Ann-Britt Andersson, Kicki Dafgård, Ingrid Bergström, Lennart Nilsson, Margareta Frykman Järlefelt. 
Tacket riktas även till ombuden Per Lilja, Per Sjöstrand och Ulla Leile som tyvärr ej är närvarande. 
Malin avtackar ledamoten i valberedningen Per Malmborg. 
Malin avtackar styrelseledamöterna Ulf Andersson (vald 2002) samt Gun Ståhl (vald 2000). 
Malin avtackar mötesordförandena Ulf Lönnqvist och Inger Båvner. 
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Malin riktar ett varmt tack till värddistrikten GF Stockholm och GF Mälardalen som varit fantastiska 
värdar med ansvar för inledning och inramning, samt att tacket gäller alla som hjälpt till med ideella 
krafter före och under Förbundsmötet. 
Malin tackar därefter Gymnastikförbundets personal och riktar sig speciellt till generalsekreteraren 
Stefan Bengtsson. 

48.4 Mötesordförandes avslutning 
Ulf Lönnqvist avslutar förbundsmötesförhandlingarna med att tacka för förtroendet att leda mötet. 
Den aktivitet som skett med mycket debatt och många omröstningar, ska ses som ett bra uttryck för 
en levande och vital gymnastikrörelse som i demokratins tecken har fattat beslut och riktlinjer för 
den kommande verksamhetsperioden. Ulf avslutar med att önska den nya förbundsstyrelsen lycka till 
i sitt uppdrag under den kommande mandatperioden. 

Vid protokollet Mötesordförande 
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