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Protokoll nr 273, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 6 februari 2004 på
Idrottshögskolan, Stockholm.
Närvarande:
Inger Båvner (ordf.), Malin Eggertz Forsmark,
Lars Andersson (- § 22), Ulf Andersson,
Margareta Ekesrydh, Christer Holmgren,
Lennart Nilsson (§ 3.6-) samt Gun Ståhl.
Förhindrad:
Kerstin Gustafsson och Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Anders Fritzsche (- § 10), Irene Samuelsson (- § 20.1),
Birgitta Rittner (§ 6-10), Thomas Widlund (GS)
samt Carl-Åke Myrsell.
§1
Mötet öppnas
Inger Båvner hälsar styrelsen varmt välkomna till årets första sammanträde och vänder sig då
speciellt till Anders Fritzsche från valberedningen.
§2
Protokollsjustering
2.1 Protokoll nr 272
Protokoll nr 272 från styrelsens sammanträde den 5-6 december av ordförande Inger Båvner och
Malin Eggertz Forsmark och därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokoll nr 272 till handlingarna.
§3
Förbundsmötet den 5-6 juni 2004, Clarion Hotel, Skanstull, Stockholm
3.1 Tidsplan fram till Förbundsmötet
Vid föregående möte beslutade styrelsen om tidsplan fram till Förbundsmötet den 5-6 juni. Inget
har framkommit sedan dess som föranleder någon förändring i tidsplanen:
31 jan Sista dag för inlämnade av motioner (medlem, förening, distrikt) - stadgebundet
6 feb Styrelsemöte – beslut om fördelning av svar på motioner, beslut om propositioner samt Gymnastiken Vill
29 feb Samtliga motioner, styrelsens svar på motioner, propositioner samt Gymnastiken Vill 2004-2006 ska vara
utlagda på hemsidan www.gymnastik.se
29 feb Röstlängden fastställs - stadgebundet
29 feb Inbjudan till Förbundsmötet skickas ut till samtliga föreningar och distrikt
26 mars Styrelsemöte
31 mars Sista datum för distriktsårsmöte – möjlighet för distrikten att utse föreningsombud för de föreningar som ej själv
avser att utnyttja sin rösträtt på Förbundsmötet
15 april Sista datum för anmälan till Förbundsmötet (ombud –kost och logi)
30 april Utskick av samtliga handlingar till ombuden
(förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan
(Gymnastiken Vill 2004-2006) och förbundsstyrelsens förslag (propositioner) samt inkomna motioner till
Förbundsmötet - vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande).
7-8 maj Styrelsemöte
4 juni Styrelsemöte – mottagning (Svenska Gymnastikförbundet 100 år) samt utdelning av utmärkelser.
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Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
3.2 Inkomna motioner
Enligt stadgarna ska förslag till ärende att behandlas vid Förbundsmötet vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast den 31 januari samma år som Förbundsmötet äger rum. I stadgarna finns även
reglerat att styrelsen ska lämna sitt svar på dessa motioner.
Sex motioner är inlämnade i stadgeenlig tid (se bilaga):
Motion angående:

Förslagsställare:

• Tydligare beskrivning av distriktens roll i GF Södermanland
organisationen.
GF Södermanland
• Centralt anställda konsulenter.

Uppdrag att formulera svar:

Lars Andersson
Carl-Åke Myrsell
Lars Andersson
Carl-Åke Myrsell
Thomas Widlund

GF Södermanland
• Tidigare utbetalning till distrikten av
medlemsavgiften.
Leksands GF
Ulf Andersson
• Höjning av medlemsavgiften till
Malin Eggertz Forsmark
Gymnastikförbundet.
GF Östergötland
Lennart Nilsson
• Prioritering av föreningsfunktionärer i
Ledarsatsningen 2004-2008.
Linköpings GS
Lars Andersson
• Samhällsutvecklingen kräver ny
Carl-Åke
Myrsell
organisation för friskvård.
Styrelsen diskuterar motionerna och fördelar ansvaret till dem som får styrelsens uppdrag att
formulera styrelsens svar (se ovan).
Styrelsen beslutar
att utse ovanstående styrelseledamot/tjänsteman med uppgift att förbereda styrelsens svar på
motionerna i enlighet med de diskussioner som förts vid dagens sammanträde,
att förslaget till svar på motionerna ska vara klart för beslut vid styrelsens extra
telefonsammanträde söndagen den 22 februari kl. 21.00, samt
att uppdra åt GS att se till att motionerna och styrelsens svar ska vara utlagda på hemsidan
www.gymnastik.se senast den 29 februari.
3.3 Propositioner (styrelsens egna förslag till Förbundsmötet)
GS har uppmärksammat följande ärenden att ta upp som propositioner till Förbundsmötet:
• Stadgerevision (allmän översyn och korrigeringar).
• Ekonomiutredning (en ordentlig utredning över de penningströmmar som finns inom
Gymnastikförbundets olika organisationsled och kopplingen av dessa till distriktsanslaget).
• UC (tävlingsverksamhetens Utvecklings Centra, utvärdering av verksamheten/finansieringen).
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Carl-Åke Myrsell att lämna förslag på skrivning på Stadgerevision,
att uppdra åt GS att lämna förslag på skrivning på Ekonomiutredning,
att uppdra åt Ulf Andersson att lämna förslag på skrivning på Tävlingsverksamhetens
Utvecklingscentra,
att besluta om propositionerna vid extra telefonsammanträde söndag den 22 februari kl. 21.00.
3.4 Verksamhetsberättelsen 2002-2003
Verksamhetsberättelsen 2002-2003 är under produktion och följer i stort sett den uppgjorda
tidsplanen. GS avsikt är att verksamhetsberättelsen ska vara klar för godkännande vid styrelsens
sammanträde i marsmånad.
Styrelsen beslutar
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att
att

verksamhetsberättelsen ska finnas klar för godkännande vid nästa ordinarie sammanträde –
fredagen den 26 mars, samt
uppdra åt Lars Andersson och Carl-Åke Myrsell att redovisa Förbundsförnyelsen som en
speciell punkt i samband med föredragningen av verksamhetsberättelsen vid
Förbundsmötet.

3.5 Gymnastiken Vill 2004-2006
Gymnastiken Vill 2004-2006 är i stort sett klar, men ännu återstår några redaktionella
justeringar. Styrelsen går igenom verksamhetsplanen rubrik för rubrik och lämnar kommentarer
på innehållet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att göra de redaktionella ändringarna som har framkommit under mötet, samt
att besluta om förslaget till Gymnastiken Vill 2004-2006 vid det extra telefonsammanträdet
söndagen den 22 februari kl. 21.00.
3.6 Styrelsemötet fredagen den 4 juni
Styrelsen har sedan tidigare inplanerat sitt styrelsemöte fredagen den 4 juni före Förbundsmötet.
GS anser att styrelsen bör tidsplanera sammanträdet så att det harmoniserar med övriga
aktiviteter som kommer att genomföras i samband med Förbundsmötet
Styrelsen beslutar
att styrelsemötet fredagen den 4 juni ska genomföras på Clarion Hotel mellan kl. 10.00-15.00.
3.7 Mottagning 100 års jubileum – utdelning av förtjänsttecken
När man ”fyller jämna år” är det brukligt att man har mottagning. Förbundet har egentligen sin
”födelsedag” den 27 november, då även vissa aktiviteter är planerade att äga rum i Helsingborg.
GS ser det som en fördel om förbundet kunde arrangera en mottagning i samband med
Förbundsmötet och de festligheter som är planerade denna helg.
I samband med förbundets 100-års jubileum finns det anledning att särskilt uppmärksamma
välförtjänta personer inom gymnastikrörelsen. Flera av de personer som under den senaste tiden
ansökt om att få bli tilldelade Lingmedaljen har önskat att medaljen ska tilldelas dem i samband
med Förbundsmötet och 100-års festligheterna.
GS förslag är att mottagning och utdelning av utmärkelser genomförs fredagen den 4 juni enligt
nedanstående preliminära tidsplan:
kl. 15.00-17.00 mottagning Gymnastikförbundet 100 år, med enkel förtäring
kl. 18.00-19.00 utdelning av utmärkelser (Lingmedaljer)
kl. 19.00
middag med styrelsen för dem som erhållit utmärkelser (till självkostnadspris)
Styrelsen beslutar
att genomföra mottagning och utdelning av utmärkelser fredagen den 4 juni på Clarion Hotel i
enlighet med GS förslag.
3.8 Tidsprogram för Förbundsmötet 5-6 juni
Styrelsen diskuterar tidsprogrammet för genomförandet av Förbundsmötet inklusive
Jubileumsshowen och Jubileumsmiddagen. Följande preliminära tidsplan presenteras:
Lördag 5 juni
12.00
Lunch, Clarion Hotel
13.00-15.30 Förbundsmötes förhandlingar
15.30
Fika - frukt
16.00
Buss för ombuden till Jubileumsshowen, Solnahallen
17.00-18.30 Jubileumsshow, Solnahallen. Buss transporterar tillbaks ombuden till Clarion Hotel.
20.30-01.00 Jubileumsmiddag med dans, Clarion Hotel
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Söndag 6 juni
08.00
Frukost, Clarion Hotel
09.00-10.30 Förbundsmötes förhandlingar
10.30
Fika – frukt
11.00-12.30 Förbundsmötes förhandlingar
12.30
Lunch
13.30-15.00 Förbundsmötes förhandlingar – avslutning
Styrelsen beslutar
att godkänna den prel. tidsplanen för Förbundsmötets genomförande enligt presenterat förslag.
3.9 Samarbetsavtal med Trippus – resor och logi till Förbundsmötet
Kansliet har tagit en inledande kontakt med Trippus - www.trippus.se - (ett företag som
specialiserats sig på gruppresor/arrangemang med hjälp av dataadministration) angående
administrationen av anmälningar, resor och logi i samband med Förbundsmöteshelgen. Trippus
har ansvarat för flera av RF:s och SISU:s större arrangemang på senare år (bland annat RFstämman). Om vi ger Trippus uppdraget kommer samtliga anmälningar och bokningar till
Förbundsmöteshelgen att ske via dator på hemsidan www.gymnastik.se, för samtliga deltagare,
med hjälp av det administratörsverktyg som Trippus utvecklat.
Styrelsen beslutar
att anlita Trippus för uppdraget att administrera anmälningarna till Förbundsmötet.
3.10 Röstningsförfarandet under Förbundsmötet.
Kansliet har tagit en inledande kontakt med företaget Sport Ident angående de tekniska
möjligheterna att genomföra röstningsförfarandet under Förbundsmötet (när det blir aktuellt
med sluten omröstning/votering). Utmaningen är att finna den smidigaste och säkraste lösningen
till det faktum att ombuden som kommer till mötet kan sitta på olika många röster (1-25 röster).
Sport Ident ansvarade för dessa funktioner under RF-stämman 2003 och de har därefter fått
förfrågan om att bland annat svara för de tekniska lösningarna på Socialdemokraternas
partistämma nu i april. Sport Ident har den tekniska lösningen för vår situation, men vi vet ännu
inte vad kostnaden på deras förslag på lösning kommer att bli. GS avser att hålla styrelsen
fortlöpande underrättad i denna fråga.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§4
Aktuell statistik antal medlemmar – föreningar
Den aktuella statistiken för verksamhetsåret 2002-2003 grundat på den av föreningarna
inskickade Årsrapporten 2003 håller på att sammanställas på kansliet, men är ännu inte
färdigställd.
Styrelsen beslutar
att bordlägga statistikrapporten till nästa sammanträde (26 mars).
§5
Kriterier för projektbidrag till distrikten nästa år (2004)
Vid föregående sammanträde beslutade styrelsen om följande inriktning
projektbidraget till GDF:en för innevarande år (2004).
• Ledarsatsningen (rekrytering, ledarvård, synas och höras, strategiska allianser)
• Ungdomsprojekt (nätverk, handslags stöd, utveckling)
• Barnprojekt (Jag vägrar sitta still, handslags stöd, utveckling)
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Förslag finns till fördelningskriterier till två av områdena (Barn resp. Ungdomsprojekt).
Fördelningskriterier till det tredje området ”Ledarsatsningen” behöver en ytterligare bearbetning
på kansliet innan den kan utsändas till styrelsen för beslut.
Styrelsen beslutar
att fastställa fördelningskriterier för projektbidrag till GDF:en under 2004 när det gäller
Ungdomsprojekt och Barnprojekt (se bilaga), samt
att bordlägga kriterier för Ledarsatsningen till det extra telefonsammanträdet söndagen den 22
februari kl. 21.00.
§6
Gymnastikförbundets 100 års jubileum år 2004
Planeringen av jubileumsåret 2004 pågår för fullt. Lennart Nilsson och Birgitta Rittner lämnar
aktuell rapport vid sammanträdet. Den aktuella informationen finns samlad i ”Gymnastik
Magasinet - Jubileums Bulletin” (dec 2003), som har utskickats till samtliga distrikt och föreningar.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Gymnastikförbundets nya Hemsida - www.gymnastik.se
Styrelsen beslöt vid förra sammanträdet att inleda samarbete med n3sport när det gäller
förbundets fortsatta datautveckling. Ett av de mer konkreta resultaten av detta samarbete
kommer att vara införandet av en ny Hemsida med ny layout. I och med förändringen är samtliga
administratörer av hemsidan i behov av att gå handledarutbildning. Denna utbildning genomförs
av n3sport på Bosön den 5 och 6 februari. Totalt sett kommer c:a 40 administratörer (samtliga
anställda inom Gymnastikförbundet centralt + distrikt alt. de som utför motsvarande
arbetsuppgifter i de distrikt som ej har anställd personal). Om tidsplanen för förändringen går i
lås kommer den nya hemsidan att börja fungera under våren 2004.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten
§8
Flytt av kansliet från Farsta till Lill Jans Huset - december 2003
Flyttlasset har gått och vi finns nu på vår nya adress i Lill Jans Huset, Fiskartorpsvägen 15 a. Innan
styrelsemötet kunde styrelsen själva bese de nya lokalerna. Det är lite mer ”intimt” (mindre
utrymme) i våra nya lokaler, men GS vågar påstå att vi alla trivs på vår nya arbetsplats. Allt har
inte riktigt kommit på plats ännu. Det som varit mest problematiskt är att datorerna legat nere.
Även telefonerna har haft kommunikationsproblem. Allmänt sett så har detta inneburit att vissa
arbetsuppgifter kommit på efterkälken och vi ligger efter i förhållande till vår planering.
Flytten har inneburit att vi har fått gå igenom massor av det material som vi under 25 år i Farsta
samlat på oss och som vi haft förvarade i olika arkiv och förråd. Mängder av papper, gammal
teknisk utrustning och gamla möbler har kastats eller givits bort. Olika föreningar och Lillsved
har erbjudits att ta över och i vissa fall köpa datorer och de möbler som vi inte tagit med oss till
det nya huset. Det var en strykande åtgång och det var inte många saker vi lämnade kvar i Farsta
när sista flyttlasset gick. Den 5 februari genomfördes Öppet hus i Gymnastikförbundets lokaler
mellan kl. 16.30-18.30. C:a 80 personer deltog på det trivsamma arrangemanget.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten
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§9
Inbjudan till att sända en observatör till OS i Aten - 13-24 augusti 2004
Sveriges Olympiska Kommitténs (SOK) styrelse har erbjudit de olympiska sommarförbund som
har kvalificerade deltagare till OS i Aten 2004, att sända en observatör. Får vår del är den
aktuella tidpunkten under gymnastiktävlingarna (13-24 augusti). Eftersom vi ännu inte har någon
kvalificerad gymnast får vi tillsvidare bara anmäla preliminärt.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt VU att utse vem som ska delta som observatör under OS i Aten.
§ 10
Försäkring för kursdeltagare som inte tillhör gymnastikrörelsen
Gymnastikförbundet, både centralt och i distrikten, genomför årligen utbildningar som mer eller
mindre vänder sig till deltagare som inte är medlemmar i gymnastikrörelsen. Skulle någon av
dessa deltagare skada sig finns det i dagsläget inget försäkringsskydd som Gymnastikförbundet
står för. Vi hade tidigare ett sådant försäkringsskydd, men i samband med att RF och Folksam
tecknade Idrottens samlingsförsäkring antogs denna kategori deltagare omfattas av den nya
försäkringen och vår försäkring togs bort. Genom ett olycksfall under hösten i ett av våra distrikt
kom den nu gällande försäkringstexten att tolkas, varvid GS uppmärksammades på att denna
kategori kursdeltagare inte har något försäkringsskydd genom vår försorg. Den skada som
uppkom hos kursdeltagaren reglerades trots avsaknaden av försäkring genom Folksams välvilliga
inställning. GS har inhämtat en offert, vad det skulle kosta att teckna en försäkring för denna
kategori kursdeltagare. Försäkringen är en så kallad avropsförsäkring, vilket innebär att
Gymnastikförbundet anmäler uppskattat antal deltagare i vår kursverksamhet som inte är
medlemmar i någon av våra föreningar och betalar fastställd premie.
Styrelsen beslutar
att Gymnastikförbundet tar ansvar för att teckna en olycksfallsförsäkring som täcker in
deltagare som inte är medlemmar av gymnastikrörelsen t.ex. förskolelärare, oaktat om
kursen arrangeras av Gymnastikförbundet centralt eller av något av våra distriktsförbund,
samt
att uppdra åt GS att teckna försäkring enligt föreliggande offert (se bilaga).

./.

§ 11
Handslaget
Vid föregående sammanträde (nr 272, 2003.12.05-06, §6) diskuterade styrelsen de möjligheter till
lokal utveckling av barn- och ungdomsverksamheten som Handslaget kommer att innebära i form
av direkta bidrag till föreningarna. Styrelsen uppdrog till Malin Eggertz Forsmark och Gun Ståhl
tillsätta styrgrupp för projektet. Malin och Gun har tillsammans med Carl-Åke Myrsell och Maria
Ståhl tagit fram en plan för handläggningen under år 1 (verksamhet till och med november 2004).
Underlaget för denna plan fick styrgruppen vid RF:s informationsmöte fredagen den 9 januari.
Styrgruppen har engagerat 10 handslagspiloter som var och en har fått i uppdrag att aktivt söka
upp och stödja minst 10 föreningar var att ansöka om bidrag från Gymnastikförbundets tilldelade
pott för direkt föreningsstöd (1 530 000:-). Den interna målsättningen för vår del är att totalt
minst 100 gymnastikföreningar ska få del av denna pott under år 1.
Det finns två ansökningsdatum (1 mars och 1 april) för föreningarna att söka medel från
Gymnastikförbundet. All tillgänglig information finns på hemsidan www.gymnastik.se - klicka på
Handslaget. Som bilaga finns det senaste numret av Gymnastik Magasinet ”Handslaget Special”.
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Malin Eggertz Forsmark och Gun Ståhl lämnar kompletterande rapport angående organisationen
av projektet samt förslag på budget för de 407 000 kronor som Gymnastikförbundet tilldelats av
RF för SF-stöd till Handslaget.
Styrelsen beslutar
att godkänna den presenterade budgeten, samt
att i övrigt godkänna rapporten.
§ 12
Barnprojektet – Jag vägrar sitta still/Ungdomsprojektet - Ung, Kaxig, Framåt
Gun Ståhl rapporterar från barnprojektet ”Jag vägrar sitta still” samt ungdomsprojektet ”Ung,
kaxig, framåt”. Gun redogör även för planerade aktiviteter under 2004. I samband med den
redogörelsen diskuterar styrelsen behovet av att ta fram gemensamma ersättningsmallar till
författare vid program- och utbildningsproduktion.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt GS att upprätta mallar för program- och utbildningsproduktion (ersättningsnormer).
§ 13
RF:s pris Uppdrag Framtid till Gymnastikförbundet
Gun Ståhl och Camilla Eriksson från Ungdomsrådet fick stolta ta emot 50 000 kr för
barnprojektet ”Jag vägrar sitta still” under Idrottsgalan i Globen den 19 januari.
Gymnastikförbundet var en av tre pristagare i RF:s jubileumstävling Uppdrag Framtid.
Motiveringen löd: Svenska Gymnastikförbundet tilldelas 50 000 kr för sitt offensiva projekt Jag vägrar
sitta still, som stimulerar barns rörelseglädje och ger mer fysisk aktivitet i skolan.
Uppdrag framtid är en tävling för specialidrottsförbunden och en del av RF:s hundraårsjubileum.
Tävlingen handlar om förnyelse, framtidstankar och vidareutveckling av idrotten. De två övriga
pristagarna var Ishockeyförbundet och Badmintonförbundet. Projektet Jag vägrar sitta still
initierades av Gymnastikförbundet för fyra år sedan. Syftet har varit både att skapa opinion för
barns behov av rörelse, både hemma och i förskolor och skolor, och att ge inspiration och hjälp
för detta arbete i form av roligt, flexibelt material som passar alla och ett brett kursutbud för alla
som vill hjälpa till i detta arbete. Opinionsarbetet har drivits i samarbete med RF. Kravet på
trettio minuters fysisk aktivitet om dagen har ju vunnit gehör på senare tid och även resulterat i
att många skolor och förskolor infört planlagda rörelseaktiviteter under dagen. Många genomför
detta med hjälp av det populära materialet från Gymnastikförbundet. Inte minst har
Gymnastikförbundets endagars inspirationskurser ”Barnexpressen” varit uppskattade när de rest
landet runt. Hittills har drygt 6 000 ledare från föreningar, förskolor och skolor, utbildats i roliga,
lekfulla former för barngympa - temat har varit Tarzan, Cirkus, Gladiatorer, Bamse. Årets
upplaga är minst lika välbesökt som tidigare. Projektet fortsätter oförtrutet även under 2004.
Traditionsenligt kommer ”Jag vägrar sitta still”-veckan att firas i höst, vecka 39, naturligtvis med
rörelseaktiviteter i föreningar och på många skolor!
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt styrgruppen för Barnprojektet att återkomma med förslag till styrelsen om hur
prispengarna ska användas.
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§ 14
Traktamenten och ersättningar 2004
I och med årsskiftet är det dags att revidera beloppen för traktamenten och ersättningar till alla
förtroendevalda inom Svenska Gymnastikförbundet samt några andra smärre justeringar (se bilaga). ./.
Styrelsen beslutar
att godkänna de föreslagna bestämmelserna för traktamente och ersättningar till
förtroendevalda att gälla från och med 1 januari 2004 och tills vidare.
§ 15
Sportspegelns pris 2003 till Kajsa Murmark
Under SVT:s direktsändning av Idrottsgalan i Globen den 19 januari erhöll Kajsa Murmark
”Sportspegelns pris 2003”. Priset utdelas av SVT:s sportredaktion och går till en verklig
personlighet bland de många som redaktionen mött under det gångna året. Ni minns säkert Jens
Linds fina reportage från Kämpinge i samband med att RF utsåg Kämpinge Gymnastikförening till
Månadens Förening i aprilmånad 2003? Motiveringen löd: "Hon ägnar all sin vakna tid åt att få
andra att må bra, utan tanke på vare sig feta sponsorkontrakt eller ära och berömmelse." Som om det
inte vore nog att Kajsa fått Kämpinge på fötter, utvecklat hopprepsgymnastiken och därtill fått
kommunen att satsa på en ny gymnastiksal - hon höll ett briljant tacktal som inrymde allt från
maken Börje och hela sin familj, barnen i skolan till Gymnastikförbundets jubileumsfirande i
sommar. Kajsa är en förstklassig representant för förbundets motto: Gymnastik Åt Alla.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 16
Representation vid vårens tävlingar
Sportchefen Christina Almskoug föreslår följande representation vid vårens tävlingar:
SM AG manligt/kvinnligt 29-30 maj
Stockholm
vakant
SM RG
24-25 april
Lindesberg
Lennart Nilsson
SM Trupp
21-22 maj
Kalmar
Håkan Ottosson
SM Hopprep
20-21 mars
Kämpinge
Malin Eggertz Forsmark
NM RG
13 mars
Jönköping
Ulf Andersson
NM AG manligt/kvinnligt 27-28 mars
Malmö
Malin Eggertz Forsmark
VärldscupTrampolin
16-18 april
Upplands Väsby Ulf Andersson/Inger Båvner
EM/JEM AG manligt
15-18 april
Slovenien
samordnas av sportchefen
EM/JEM AG kvinnligt
26 april – 2 maj Nederländerna samordnas av sportchefen
EM RG
4-6 juni
Ukraina
samordnas av sportchefen
EM/JEM Trampolin
7-13 juni
Bulgarien
samordnas av sportchefen
Styrelsen beslutar
att utse representation vid vårens tävlingar i enlighet med sportchefens förslag.
§ 17
Medicinsk support för elitgymnaster
Medicinska Kommitténs ordförande Ann Edner önskar att Gymnastikförbundet går in och tar på
sig kostnaden för medicinsk support av våra elitgymnaster. Redan i diskussionen med Ann Edner
om hennes ordförandeskap i Medicinska Kommittén framkom önskemål om olika lovvärda
satsningar som totalt bedömdes belöpa sig till 200 000 kronor. Genom en överenskommelse
med Folksam fick tio av våra landslagsgymnaster en särskild försäkring vilket ger dem möjlighet
8 (11)

Styrelseprotokoll nr 273 04.02.06.doc

att få företräde till medicinsk expertis och gå före i operationsköer mm. Genom
försäkringskommittén har försök gjorts i syfte att utverka medel för den forskning som Ann
mycket föredömligt dragit igång på flickorna i kvinnliga landslaget. Tyvärr visade det sig att
Folksam inte kan gå in och stödja denna typ av forskning. Det finns idag därför ett antal prover
som på grund av kostnadsskäl ännu inte kunnat analyseras. Anns ambition att företa ett antal
undersökningar på våra gymnaster är förstås mycket önskvärd. GS ser däremot problem med att
utöka Medicinska Kommitténs budget för att tillmötesgå Anns höga ambitioner. I grunden är
Anns fråga om en utökning av Medicinska Kommitténs budget en fråga på vilket ambitionsnivå
kommittén ska arbeta och vilket uppdrag som kommittén har.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att tillsammans med Ann Edner gå igenom Medicinska Kommitténs planer för
2004 och se vilka möjligheter till intern och extern finansiering som finns för att försöka
tillmötesgå Medicinska Kommitténs önskemål.
§ 18
Personalen – kansliet
18.1 Personalfrågor
Våra två nya medarbetare, Yvonne Nibelius på ekonomiavdelningen och Lina Gustafsson på
tävlingsavdelningen (med ansvar för trupp och trampolin), har tagit plats på kansliet.
Det är tjänsten som utbildningsansvarig som fortfarande är vakant. Vid förra sammanträdet
såg GS mycket positivt på möjligheten att redan innan jul kunna tillsätta tjänsten. GS kommer vid
sammanträdet att redogöra för den dagsaktuella situationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 19
Nya föreningar, utträden och namnändringar
19.1 Nya föreningar, utträden och namnändringar
Styrelsen beslutar
i enlighet med föreliggande underlag om nya föreningar, utträden och namnändringar.
§ 20
Rapporter från kommittéer/projektgrupper
20.1 Rapport Motion/vuxen - senior
Irene Samuelsson lämnar rapport vid sammanträdet angående alla pågående projekt och åtgärder
som är aktuell inom motion/vuxen och seniorverksamheten.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
20.2 Rapport Tävling
Ulf Andersson och Malin Eggertz Forsmark rapporterar från Tävlingsforum som genomfördes
den 31 januari – 1 februari på Lillsved med c:a 100 deltagare. Anders Lindeberg har inlämnat
skriftlig utvärdering av trampolinverksamheten under 2003 (i egenskap av general manager för
trampolin). Ulf Andersson informerar styrelsen om förberedelserna inför World Cup tävlingen i
Upplands Väsby den 16-17 april. Från Älvsbyn har inkommit en intresseanmälan till att ansöka om
Riksidrottsgymnasium inom manliga och kvinnlig AG. Internationellt har truppgymnastik bytt
namn till TeamGym.
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Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att utreda möjligheterna till ett Riksidrottsgymnasium för manlig och kvinnlig
AG i Älvsbyn till telefonmötet den 22 februari, samt
att i övrigt godkänna rapporterna.
§ 21
Bemanning av den tekniska kommittén för manlig AG
Vid styrelsen sammanträde den 14 februari 2003 bemannade styrelsen de tekniska kommittéerna
för mandatperioden t.o.m. den 31 december 2004. Vid den utnämningen var ordförande posten i
den manliga tekniska kommittén vakant. Vid de manliga tävlingsföreningarnas träff den 11 januari
diskuterades denna vakans.
Styrelsen beslutar
att bemanna den manliga tekniska kommittén i Artistisk Gymnastik enligt följande förslag från
träffen den 11 januari:
Manlig AG
Andreas Getzman (ordf.),
David Ahlin,
Roland Himberg,
Bo Wirhed,
Per Forsström, (adj. ungdomslandslagsansvarig),
Sergei Rumbutis (adj. förbundskapten).
§ 22
Lillsved
Inger Båvner lämnar aktuell rapport från Lillsved. Positivt bokslutsresultat förväntas för 2003.
Den sedan tidigare planerade försäljningen av de avstyckade fastigheterna har påbörjats och de
inkomna intäkterna kommer bland annat att användas till att amortera lån som Lillsved har.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 23
Styrelsens rapporter från representationsuppdrag
Här redovisas de representationsuppdrag som styrelsen har haft:
Lennart Nilsson

125 års jubileum Norrköpings GF

Gun Ståhl

RF:s breddidrottsråd

Gun Ståhl

Barn Ungdomsexpressen

Uddevalla – Göteborg

Gun Ståhl

Idrottsgalan

Stockholm

19 jan

Malin Eggertz Forsmark

Uppvaktning av GF Gymnos och Nickus Sundin

Falun

6 dec

Malin Eggertz Forsmark

Handslags kick-off

Lund

14 jan

Christer Holmgren

Uppvaktning av Anders Fritzsche

Göteborg

Inger Båvner

Riksidrottsstyrelsen

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§ 24
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Nils-Olof Sundin
Ingegerd Palmér
Anders Fritzsche
Gunnel Thornberg
Kajsa Murmark
Österreichischer FT

Uppvaktning – 70 års dag
Telegram – 70 års dag
Uppvaktning - pensionering
Uppvaktning - telegram
Blommor – utmärkelsen Sportspegelns pris
Kondoleans – Franz Frettis bortgång (president Österrikes Gymnastikförbund)
§ 25

Idrotten i 2000-talet
Hela styrelsen har tagit del av RF-skriften ”Idrotten i 2000-talet”. Margareta Ekesrydh framför
synpunkter på några grova generaliseringar i texten som ej överensstämmer med
Gymnastikförbundets uppfattning.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Inger Båvner att ta upp styrelsens synpunkter på skriften i Riksidrottsstyrelsen.
§ 26
Nästa sammanträde – 26 mars
Styrelsen beslutar
att nästa sammanträde genomförs endast under fredagen den 26 mars på Arlandia (ej under
lördagen). Sammanträdet beräknas starta kl. 10.00 och pågå till c:a kl. 21.00.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Inger Båvner

Malin Eggertz Forsmark
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