
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar trampolin 

Skype 2016-10-12 

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

Ekenberg, Linnéa Ågren, Mats Göransson och Jenny Söderlund (adjungerad; förbundskapten) 

 

1. Förbundsdomarutbildning 2017   

 

För underlag, se bilaga 1. Beslut att låta Jenny arbeta vidare med förbundsdomarutbildning i tre delar; 

stil, svårighet och huvuddomare samt loggbok för förbundsdomare. Jenny tar arbetet vidare tillsammans 

med Gymnastikförbundets utbildningsenhet. Thérèse ser till att regiontävlingen i Upplands Väsby HT16 

filmas – och sparas (i god kvalitet). Jenny ser till att Svenska Cupen i Uppsala filmas – och sparas (i god 

kvalitet).  

 

2. UEG:s inspirationsdagar 

 

För underlag, se bilaga 2 och 3. UEG har med mycket kort varsel bjudit in till inspirationsdagar första 

helgen i november. Beslut att försöka få till liknande i Sverige under VT17; gärna med samma 

instruktörer och liknande upplägg. Ev har Johan Ekenberg möjlighet att deltaga redan nu i november, för 

att kunna se vad vi vill kopiera rakt av och vad vi skulle vilja justera inför ett tillfälle på hemmaplan.  

 Bordläggs, diskussionen tas upp igen i november/december.  

 

3. Remissunderlag 

 

Totalt har åtta remissunderlag inkommit för premierande övningar. Kommitténs uppdrag är att läsa in 

sig på samtliga underlag – och leverera personliga reflektioner inom kommittén – inför extrainsatt möte 

onsdagen den 19 oktober.   

 

4. Budget 

 

Budgetunderlag för 2017 ska levereras – vi får inte ihop budget och utfall för 2016. Louise följer upp, gör 

ett budgetförslag och återkopplar till kommittén inför beslut och leverans.  

 

5. Övrigt 

 

Ingen påföljd för domare som ej närvarar hela tävlingen vid Uppsala Cup 2016 (avser synkronkvalet 

under fredagskvällen).  

 

 Bordläggs; vilka domare dömer vad? Ska föreningarna anmäla domare till trampolin och DMT 

separat eller ska föreningarna anmäla domare/förening (som det fungerar idag)? 

 Bordläggs; tydlighet vilken typ av uppdrag funktionärer som föreningarna står för skall ha. Olika 

för varje tävling eller ska vi besluta om att alltid ha dem funktionärerna som passare? Ska första 

året vara fritt, på samma vis som domare första året vid Svenska Cupen? Eller ska vi dra en 

gräns, vid en funktionär för föreningar som deltager med fler än 3-4 gymnaster?  

 

6. Nästa möte 

 

Extrainsatt möte onsdagen den 19 oktober, via Skype. Viktigt att samtliga är förberedda – och har 

kommunicerat denna vecka inför mötet – kring remissvaren, Årets Gymnast och Årets Prestation.  


