
 

 
 

 

 

 

Minnesanteckningar trampolin 

Möte via Skype 15 september 2016 

 
Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors, Johan Ekenberg, Linnéa Ågren, 

Mats Göransson, Alex Frejemark och Jenny Söderlund (adjungerad; förbundskapten) – ingen saknades 

 

1. NM 2016 

 

 Arrangören svarar inte vid anmälan/frågor. Danska Gymnastikförbundet verkar inte helt 

inkopplade; de brukar sköta arrangemangen. Jenny levererar mailadressen till Trine, som är 

deras motsvarighet till tävlingskonsulent. 

 Elin från Gymnastikförbundet stämmer av med arrangören att samla de svenska domarna i en 

pott, d v s inte en domare/förening. Följ upp. 

 Ev kommer en buss gå från Sverige, besked kommer denna vecka. Följ upp. 

 

2. Justering av tidigare minnesanteckningar 

 

Då arbetsmötet – och därmed minnesanteckningarna - i augusti var mycket omfattande 

användes detta möte framförallt till att justera dem gemensamt; och också skruva i några beslut. 

Dessa punkter framgår i minnesanteckningarna från 26-27 augusti 2016.  

 

3. Uppföljning sedan förra mötet 

 

 Faktura för Idrottslyftsprojektet är skickad till Gymnastikförbundet från UVGK. 

 Thérèse behöver underlaget för att kunna bygga liknande tillfälle i Väst/Syd. 

Louise ser till att underlaget levereras. 

 Gymnastikförbundet vill träffa alla kommittéer, kopplat till omorganisationen, som minst alla 

kommittéordföranden. Diskussionsunderlag finns i inskickad skrivelse/tidigare 

minnesanteckningar från augusti 2016.  

Louise tar fram ett datum; tillsammans med Thérèse och ev Linnéa (beroende på jobb) + bjud 

in Johan som ibland är i Stockholm med jobbet. 

 Inför att prova Gymnastikförbundets rep-instruktionerna vid tävling; se över PM-mallen (t ex 

när detaljerat tidsschema kommer) + rutiner. Louise tar ett introducerande samtal med Anna 

på Gymnastikförbundet (vi kan fylla på under hösten). 

 Informationen om sena anmälningar på hemsidan är svårtolkade och stämmer inte riktigt 

överens med våra riktlinjer. Louise meddelar Anna på Gymnastikförbundet. 

 Enkäten för arrangörsansökan upplevs märklig? Louise läser igenom.  

 Komplettera arrangörsansökan för 2017 med en deadline; då vi kan börja med att ta beslut om 

de redan inkomna ansökningarna. Louise meddelar Anna på Gymnastikförbundet.  

 Steg 1-utbildningen i Uppsala är flyttad så den inte längre krockar med tävling. 

 Pernilla – via Johan – ska ha levererat allt underlag till regionsdomarutbildningen. Louise följer 

upp (via jobbet). 

 Johan har följt upp med Robert Paulsson; om förlängning av kontrakt för gemensamt sekretariat 

vid rikstävlingar – Robert ställer sig positiv till att fortsätta, vilket vi är mycket glada över. 

Utvärdering sker under hösten, med TRK och Robert. Vi kikar då också på möjligheten att 

säkerställa mer än ett år i taget. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Nästa möte 

 

Utöver en kort informationspunkt vid ledarmötet i samband med Levo Cup; är nästa möte 

tisdagen den 4 oktober – fokus är då att prata ihop oss inför det nordiska mötet i samband 

med NM.  


