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PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Öst 96:e årsmöte 
Söndagen den 13 mars 2016 – Quality Hotell Globen 
  
 
Närvarande: Cirka 40 representanter från föreningar, styrelse, kommittéer och 
kansli.  
 
Mötets öppnande 
Regionsordförande Gärmund Sandberg öppnar det 96:e årsmötet för 
Gymnastikförbundet Öst. 

§ 1            Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för 
mötet på grundval av den röstlängd som Gymnastikförbundet har 
upprättat 

Styrelseledamot Carina Forslund genomförde upprop och 
fullmaktsgranskning av närvarande röstberättigade ombud. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa röstlängden till totalt 34 röster, representerade av totalt 17 
föreningar. 

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 

Årsmötet beslutar 
att fastställa föredragningslistan för årsmötet.  
 

§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Information om årsmötet har skickats ut i laga tid. Årsmöteshandlingar har 
skickats ut till samtliga föreningar 2 veckor innan årsmötet. Kallelsen har 
även funnits tillgänglig på förbundets hemsida. 
 
Årsmötet beslutar 
att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslår Birgitta Persson till mötesordförande. 

Årsmötet beslutar 
att utse Birgitta Persson till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 

Årsmötet beslutar 
att utse Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 
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§ 6  Val av två protokolljusterare och rösträknare 

Valberedningen föreslår, Jessica Petterson och Peter Norman till 
protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 
årsmötesprotokollet. 
 
Årsmötet beslutar 
att utse Jessica Pettersson och Peter Norman till protokolljusterare, tillika 
rösträknare. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och årsredovisning för tiden 1 januari – 
31 december 2015 

a)               GF Öst – Verksamhetsberättelse 2015 

Gärmund Sandberg ger en inledande presentation av året som gått och 
vilka insatser som har gjorts i regionen. Birgitta Persson går därefter 
igenom verksamhetsberättelsen sida för sida. 
 
Notering om att svenska mästare och prestationer ska finnas med för 
framtida verksamhetsberättelser. Vilket fattades under Kvinnlig AG i årets 
verksamhetsberättelse. 
  
Årsmötet beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och lägga denna till 
handlingarna. 

b)         GF Öst – Årsredovisning/årsbokslut 2015 

Gärmund Sandberg föredrar bakgrunden till det ekonomiska resultatet och 
dess tillhörande satsningar. Birgitta Persson går igenom styrelsens 
årsredovisning/årsbokslut sida för sida.  
 
Medskick att antal utövare/statistik kopplat till respektive disciplin regionalt 
skulle vara önskvärt till kommande år om det går att få fram detaljerade 
siffror. 
 

                 Årsmötet beslutar 
att godkänna årsredovisningen/årsbokslutet för 2015 och lägga 
densamma till handlingarna. 

c)         GF Östs revisorers berättelse för samma tid 

Förtroendevald revisor Susanne Östberg föredrar revisorns (PWC) 
revisionsberättelse för 2015.  

 
Årsmötet beslutar 
att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna. 
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§ 8            Fråga om ansvarsfrihet för GF Öst - styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutar 
att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den 
gångna mandatperioden. 

§ 9          Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som 
anges i 2 kap. 6§ 
Birgitta Persson föredrar nedan inkomna motioner tillsammans med 
regionstyrelsens svar som fanns bifogat i årsmöteshandlingarna. 

A. Initiera hallgrupp för diskussioner med Stockholms stad – 
Brommagymnasterna 
Gärmund Sandberg ger styrelsens kommentar till inkommen motion 
och att styrelsen framöver kommer att utifrån olika aktiviteter ta hand 
om frågeställningen i olika former som anses lämpliga. Motionären vill 
förtydliga att det krävs ett större grepp kopplat till Stockholms stad och 
den innerstadsproblematik som råder i dagsläget. Regionen behöver bli 
starkare på politisk nivå och inte bara på tjänstemannanivå. 
 

B. Centerlösning för Manlig artistisk gymnastik i Stockholms län – 
Brommagymnasterna 
Styrelsen lovordar framlagt förslag och vill utreda förutsättningarna och 
möjligheterna för en sådan lösning framöver. 
 

C. Utbildningserbjudandet – Brommagymnasterna 
Gärmund Sandberg föredrar att styrelsen förstår att 
utbildningsverksamheten är kostsam för föreningar. I regionens 
organisationsstruktur och i dess expansionsfas behövs kapital för att 
kunna driva utvecklingsinsatser regionalt. Övriga att-satser hänvisas 
vidare till Svenska Gymnastikförbundet i samband med dess pågående 
utbildningsöversyn och deras arbetsgivaransvar gentemot utbildare. 
Det finns regionala planer att lyfta frågor som medför att effektivisera 
kostnader, utbud och tillgänglighet framöver. Det förtydligas att det blir 
viktigt att fylla en kvalitetsfunktion i förbundets utbildningar och inte 
bara kvantitativt. Det finns en önskan om ett större krafttag från 
styrelsen gällande utbildningsekonomi och utformning. 
 
Respektive att-sats separeras och lyfts ut för att klargöra yrkanden.  
 
Prissättning av kurser. 
Styrelsen välkomnar en gruppering och öppnar upp för insyn och 
översyn av prissättningen av kurser. Det medvetandegörs också att 
eventuella prissänkningar kan få påverkan på det totala 
utvecklingsarbetet där investeringarna läggs i förhållande till överskott. 
Hur ska pengarna regionalt prioriteras är en fråga som lyfts från 
föreningarna. Geografiska placeringen av kurser behöver också ses 
över i förhållande till antalet kurser. 
 



 Årsmötesprotokoll Gymnastikförbundet Öst 2016-03-13 

 4 (7) 

Mötet ajourneras i tio minuter med anledning av uppkommen 
diskussion och förslag som framkom från årsmötet. Mötet återupptas.  
 
Följande reviderade svar formuleras av styrelsen kopplat till motionen: 
- att göra en översyn för att tydliggöra kostnadsberäkning samt 
ansvarsfördelning kring utbildningshanteringen före den 1 juni 2016. 
- att GF Öst redovisar för Svenska Gymnastikförbundet den strategiska 
plan för utbildning och antalet utbildare detta kräver samt framföra och 
aktivt arbeta för årsmötets synpunkter till Gymnastikförbundets 
utbildningsavdelning. 
 

Årsmötet beslutar 
Att bifalla regionstyrelsens förslag till svar avseende motionen ”Initiera 
och starta hallgrupp för diskussioner med Stockholms stad”. 
 
– att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att skapa en organisation inom 
regionen där motionärens förslag avseende anläggningsfrågan i 
Stockholms stad beaktas och utgör en del av uppdraget. 
 
Att bifalla regionstyrelsens förslag till svar avseende motionen ” MAG-
Center i Stockholms län”. 
 
– att regionstyrelsen ställer sig positiva till framlagt förslag om en 
utredning kring en centerlösning för manlig artistisk gymnastik i GF Öst. 
Utredningen bör ta ställning till det regionala föreningsbehovet samt 
undersöka lämpliga ekonomiska modeller kopplad till en eventuell 
satsning. 
 
Att bifalla regionstyrelsens reviderade förslag till svar avseende motionen 
”Utbildningserbjudandet”. 
 
– att1 göra en översyn för att tydliggöra kostnadsberäkning samt 
ansvarsfördelning kring utbildningshanteringen före den 1 juni 2016, 
 
– att2 GF Öst redovisar för Svenska Gymnastikförbundet den strategiska 
plan för utbildning och antalet utbildare detta kräver samt framföra och 
aktivt arbeta för årsmötets synpunkter till Gymnastikförbundets 
utbildningsavdelning. 

 

§ 10          GF Öst – styrelsens förslag (propositioner).  
                 Punkten utgår då inga propositioner lämnats in. 

§ 11          Behandling av förslag till GF Östs verksamhetsplan och budget för 
                 kommande verksamhetsår.     
  Gärmund Sandberg ger en inledande presentation av verksamhetsplan 
  och det arbete som ligger bakom planen, samt vilka insatser som planeras 
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  under 2016 kopplat till budget och ekonomiskt resultat. 
  Birgitta Persson går därefter igenom verksamhetsplan 2016 sida för sida. 

Notera en önskan att få in ett förtydligande och procentuell fördelning av 
anställd personal i både verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 
framöver. 

Årsmötet beslutar 
att fastställa den framlagda verksamhetsplanen med tillhörande budget för 
år 2016. 
 

§ 12  Val av ordförande i GF Öst, tillika ordf. GF Öst – styrelse för en tid av 
  ett år. (se även 2 Kap. 3§) 
  Valberedningen presenterar sig och lägger fram sina förslag för årsmötet. 
   

Valberedningen föreslår omval av Gärmund Sandberg för en tid av ett 
år. 

 
Årsmötet beslutar 
att välja Gärmund Sandberg i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§ 13 Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år (se även 2 Kap. 3§)

  
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ia Giotis samt Roland 
Strömbeck för en tid av två år fram till 2018. Nyval av Anneli Isaksson 
som ledamot för en tid av två år fram till år 2018.  
 
Valberedningen föreslår även ett fyllnadsval på ett år av Maria Ling fram 
till år 2017, efter att Lars-Erik Rosby valt att lämna styrelsen i förtid.  
 
Årsmötet beslutar 
att välja Ia Giotis, Roland Strömbeck och Anneli Isaksson för en tid av 
två år fram till 2018 samt Maria Ling för en tid av ett år fram till 2017 i 
enlighet med valberedningens förslag. 

§ 14          Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom GF Öst för en tid av 
ett år (se även 2 Kap 3§), ytterligare en revisor kan utses av Gotlands 
Idrottsförbund och Stockholms Idrottsförbund 

Valberedningen föreslår att för den kommande verksamhetsperioden köpa 
revision från förtaget PWC i likhet med Svenska Gymnastikförbundet. 
 
Valberedningen föreslår därtill omval av Susanne Östberg som 
förtroendevald revisor för Gymnastikförbundet Öst på en tid av ett år. 
 
Valberedningen föreslår även nyval av Kicki Dafgård som suppleant för 
en tid av ett år.  
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Årsmötet beslutar 
att köpa revision från PWC i enlighet med valberedningens förslag på en 
tid av ett år samt utse Susanne Östberg till förtroendevald revisor och 
Kicki Dafgård som suppleant under samma period i enlighet med 
valberedningens förslag. 

§ 15 Val av ordförande och två ledamöter samt en personlig suppleant i 
valberedningen för en tid av ett år (se även 2 Kap. 3§) 

Årsmötet föreslår till ledamöter: 
omval av Per Sjöstrand, ordförande, samt omval av ledamöterna Detlef 
Gräser och Henrik Eller. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja ovanstående Per Sjöstrand som ordförande och Detlef Gräser 
och Henrik Eller som ledamöter för en period på ett år i enlighet med 
årsmötets förslag. 

§ 16 Val av valberedningssamordnare bland de närvarande 
röstberättigade ombuden. 
 
Ingen valberedningssamordnare har varit aktiv under året och dess 
funktion ifrågasätts av stämman. 

Årsmötet föreslår att GF Östs kansli genom kanslichef Kristian 
Gunnarsson agerar valberedningssamordnare inför nästa år. 
 
Årsmötet beslutar 
att utse GF Östs kanslichef till valberedningssamordnare på ett år. 

§ 17 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska 
Gymnastikförbundets förbundsmöte 
Årsmötet föreslår att styrelsen fördelar regionens röster. 

§ 18          Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gotlands 
  Idrottsförbunds och Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 

Styrelsen utser själva representanter till Idrottsförbundens årsmöten. 
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§ 19 Styrelsen meddelar datum och plats för nästa årsmöte.   
Gymnastikförbundet Öst uppmanar att nästa årsmöte skall ske före den 31 
mars 2017. Styrelsen återkommer med definitivt datum senast 3 månader 
innan årsmötet 2017.    

Mötets avslutande, uppvaktningar och avtackning 

Mötesordförande Birgitta Persson överräckte ordförandeklubban till den 
omvalde ordföranden Gärmund Sandberg för att avsluta mötet. Därefter 
följde avtackning av avgående ledamöter, kansli och förtroendevalda.  
 
Kicki Dafgård avtackas som ordförande i barnkommittén. GF Östs kansli 
avtackas för arbetet under året. Styrelseledamot Carina Forslund avtackas 
för sitt arbete i regionstyrelsen. Samtliga avtackas med blomma. 
 
Utmärkelsen årets förening 2015 tilldelas Hammarbygymnasterna som 
uppvaktas med diplom och blommor och tas emot av föreningens 
sportchef, Hans Goldring. Utmärkelsen årets ledare 2015 tilldelas 
Mälarögymnasternas, Jessica Wallblom som erhåller diplom samt 
blomma. 
 

 
 
 
 

 
Vid protokollet             Mötesordförande 

 
 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Birgitta Persson 
 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Jessica Pettersson      Peter Norman   
                                    


