
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar trampolin 

Skype 2016-11-01 

 
Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Alex Frejemark, Thérèse Nordfors, Johan 

Ekenberg, Linnéa Ågren och Mats Göransson 

 

  

1. Gemensam sekretariatslösning 

 

En helt ny aktör vore för oss en chansning. Dessutom gjordes 2016 en stor investering i hårdvara. 

Utöver ovanstående är nya regler på gång för horizental displacement – och då behövs backup med såväl 

kameror som rutin.  

 

Beslut att fortsätta Gymnastikförbundets arbete med Robert Paulson även inför 2017; och om möjligt 

skriva ett längre kontrakt. Det arbete som Robert har lagt ner är ett mycket stort arbete som ska 

respekteras, vi liknar det vid ett ideellt uppdrag trots att det är arvoderat – omkostnaderna täcks men 

inte i närheten av all arbetstid. Thérèse och Linnéa deltog ej i röstningen, då de tillhör Upplands Väsby 

GK – Roberts hemmaförening, som kontraktet skrivs med.  

 

Om ToF-maskinerna byts ut till en mindre variant kan de ingå i sekretariatslösningen.  

 

 Johan tar ärendet vidare; utvärdering, kontraktsförslag och ToF. Kommittén läser igenom 

Johans underlag i Dopbox; är det något som ska justeras/tilläggas? Deadline decembermötet. 

 

2. Rikstävlingar 2017 

 

Endast en ansökan inkommen; Upplands Väsby GK för Svenska Cupen 1 den 25-26 mars (notering, 

krockar ej med högskoleprovet som går den 1 april). Beslut att godkänna ansökan.  

 

 Louise ber Anna G påminna föreningarna; deadline sista november för vårens tävlingar och sista 

februari för höstens tävlingar. Kommittén vill ta del av ansökningar allt eftersom de kommer in. 

Louise tillfrågar arrangörer som stöttning till Borås GS under SM-veckan separat.  

 

3. Övrigt 

 

 Rapport för Uppsala Cup in till Gymnastikförbundet via rep Johan 

 Vi får ta in hjälp för att uppdatera alla reglementen, då detta fallit mellan stolarna (tidigare det 

nationella kansliet; fr o m 2017 kommittén)  Louise tar vidare med Jenny Söderlund  

 Intresseanmälningar från föreningarna till den internationella domarutbildningen  Alex lägger 

fram ett förslag till kommittén 

 

4. Nästa möte 

 

9-11 december i Göteborg 

 

 

 


