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Protokoll nr 276, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
söndagen den 29 februari 2004.
Närvarande:
Inger Båvner (ordf.), Ulf Andersson,
Malin Eggertz Forsmark, Kerstin Gustafsson,
Christer Holmgren, Lennart Nilsson samt Gun Ståhl
Förhindrade:
Lars Andersson, Margareta Ekesrydh och
Håkan Ottosson
Dessutom närvarande:
Thomas Widlund (GS)
§1
Mötet öppnas
Inger Båvner hälsar styrelsen välkomna till dagens telefonsammanträde.
§2
Genomgång av justerade texter till styrelsens yttrande över inkomna motioner
2.1 Tydligare beskrivning av distriktens roll i organisationen - GF Södermanland
Styrelsen har stor förståelse för Gymnastikförbundet Södermanlands motion om distriktens
ändrade roll i organisationen. Förändringarna går snabbt i vårt moderna samhälle. Bland
annat har möjligheten att kommunicera direkt med föreningarna ökat markant med de
tekniska hjälpmedel som utvecklats mycket snabbt under senare år. Mer information skickas
idag direkt till föreningar och enskilda, utan att gå via distrikten. Distriktens roll har därför
blivit mer otydlig anser Gymnastikförbundet Södermanland och önskar därför tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att utvärdera distriktens roll och som skall föreslå åtgärder till en
framtida distriktsorganisation.
Gymnastikförbundet har som en del i denna utveckling bedrivit sitt Förbundsförnyelse
projekt och som haft till syfte att utveckla och förbättra Gymnastikförbundets stöd, hjälp och
service till medlemsföreningarna. Styrelsen tycker att Södermanlands motion berör en
väsentlig del i den utvecklingsprocess som Gymnastikförbundet för närvarande genomgår.
Vad säger våra stadgar
GDF, som är självständiga ideella föreningar, ska enligt Gymnastikförbundets stadgar arbeta
såsom SvGF:s regionala organ i enlighet med Gymnastikförbundets ändamål enligt 1 kap. 1 §.
GDF-styrelsen ska:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/

9/
10/
11/

verkställa GDF-årsmötets beslut,
övervaka efterlevnaden av förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler,
handha gymnastiken enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för gymnastikens utveckling samt i
övrigt tillvarata gymnastikens intressen,
ansvara för distriktsmästerskaps (DM)-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SvGF:s bestämmelser,
handha och ansvara för GDF:s medel,
bereda ärenden, som ska föreläggas GDF:s årsmöte,
förelägga GDF-årsmötet förslag till GDF:s verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår,
avge stadgeenliga rapporter samt stödja Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN), SvGF:s och
xxx Idrottsförbunds styrelser med upplysningar och yttranden,
utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 Kap. RF:s stadgar,
bestämma om organisationen av och tjänster vid GDF:s kansli samt i förekommande fall anställa GDF:s
arbetstagare, samt
föra protokoll och erforderliga böcker m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

1 (8)

Styrelseprotokoll nr 276 04.02.29 telefon.doc

Styrelsen anser att det i de allra flesta fall är nödvändigt med ett mellanled mellan den
centrala organisationen och medlemsföreningarna. Hur detta mellanled ska vara organiserat
bör i första hand vara en uppgift för de medlemsföreningar som utgör respektive distrikt.
Beslutet vid förra förbundsmötet i Gävle 2002 innebar också att varje distrikt själv ska forma
sin egen organisation anpassad till förhållandena inom det egna geografiska området. Detta
kan medföra att olika distrikt finner olika praktiska lösningar på sitt uppdrag och sin
organisation.
Med utgångspunkt i förbundsmötesbeslutet i Gävle anser styrelsen att Södermanlands
motion i första hand är en fråga att ta ställning till på respektive distrikts årsmöte. Det bör
vara medlemsföreningarna som beslutar om hur respektive distrikt ska vara organiserat och
vilken roll det ska spela inom varje geografiskt område.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att motionen därmed ska anses besvarad
Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade skrivningen och
att uppdra åt GS att se till att motionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt att
de utskickas till samtliga föreningar
2.2 Centralt anställda konsulenter - GF Södermanland
Förslag till yttrande över Gymnastikförbundet Södermanlands motion om centralt anställda
konsulenter.
Styrelsen uppfattar Gymnastikförbundet Södermanlands motion som tvådelad. Förbundet
föreslår att ”all administration sker centralt så att alla föreningar får samma service oavsett
var i landet man verkar”. Förbundet föreslår vidare att ”centrala konsulenter ansvariga för
varsitt geografiskt område anställs för att göra vår rörelse mer uppsökande och ‘nära’”.
Gymnastikförbundet Södermanland hemställer därför åt förbundsmötet att
1) besluta om ett centralt administrativt center med förbundsanställd personal
2) besluta om att förbundsanställa konsulenter, geografiskt utspridda i landet för att göra
vår verksamhet mer ”levande” och dynamisk!
Ett centralt administrativt center med förbundsanställd personal
Styrelsen delar motionärens ambition om att anpassa Gymnastikrörelsens organisation till
medlemmarnas krav på stöd, hjälp och service. För att tillgodose detta har styrelsen tillsatt
en kansliutredning som har fått till uppgift att kartlägga nuvarande tjänstemannaorganisation
inom det centrala kansliet och därvid ta hänsyn till både fast anställd och arvoderad personal,
deras nuvarande arbetsuppgifter och organisering samt ge förslag till en alternativ
organisation och fördelning av arbetsuppgifter.
Arbetsgivartillhörigheten för den administrativa personalen inom Gymnastikförbundet
(centralt/distrikt) har diskuterats under Förbundsförnyelsen. Hittills har dock ingen enighet i
frågan uppnåtts. En allmän uppfattning har varit att det måste vara upp till varje distrikt att
själva avgöra behovsgraden av anställd administrativ personal. Två grundläggande
förutsättningar finns att ta hänsyn till.
•
•

Alla föreningar ska erbjudas en likartad service oavsett i landet man har sin verksamhet.
Förutsättningarna för stöd, hjälp och service varierar från distrikt till distrikt beroende
på de skiftande förutsättningarna och förhållandena som finns inom varje distrikt.
I stadgarna för respektive distrikt finns under rubriken Åligganden att distrikten ska
bestämma om organisationen av och tjänster vid GDF:s kansli samt i förekommande fall
anställa GDF:s arbetstagare. Det är således distriktens ansvar att bemanna det egna
distriktskansliet enligt nuvarande stadgar.
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Styrelsen är öppen för att diskutera praktiska lösningar om det är något distrikt som vill
avstå från arbetsgivaransvaret för den administrativa personalen inom distriktet och överlåta
arbetsgivaransvaret till den centrala organisationen. I de fall som detta kan bli aktuellt måste
dock frågan om finansieringen av tjänsterna lösas genom en förändring av bidragen till de
aktuella distrikten. Styrelsen har frågan aktuell och hänvisar till propositionen om
Ekonomiutredning. Styrelsen utgår från att det även i framtiden kommer att finnas ett
centralt administrativt center med förbundsanställd personal, men att det även kan finnas
behov av regionalt placerad administrativ personal.
Förbundsanställa konsulenter geografiskt utspridda i landet för att göra vår
verksamhet mer ”levande” och dynamisk!
Styrelsen sympatiserar med motionärens idéer om att göra vår verksamhet mer levande och
dynamisk med hjälp av centralt anställda, men regionalt placerade konsulenter. Styrelsen vill
påminna om det förslag som styrelsen själv presenterade vid Förbundsförnyelsekonferensen i
oktober 2003 med samma innebörd som Gymnastikförbundet Södermanland här ger förslag
på. Styrelsen ser dock två problem förknippade med förslaget. Det gäller både finansieringen
och den geografiska placeringen av tjänsterna. Styrelsen anser att frågan måste utredas innan
beslut kan fattas och hänvisar till dels en pågående organisationsutredning som styrelsen
tillsatt där denna fråga är föremål för utredningens överväganden och till den
ekonomiutredning som styrelsen föreslår förbundsmötet att tillsätta. I perioden fram till
nästa förbundsmöte ges möjlighet att i mindre skala testa arbetsmetoden inom ramen för det
centrala stöd som Handslagsmedlen ger möjlighet till.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att motionen med detta ska anses vara besvarad.
Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade skrivningen, samt
att uppdra åt GS att se till att motionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt att
de utskickas till samtliga föreningar
2.3 Tidigare utbetalning till distrikten av medlemsavgiften - GF Södermanland
Förslag till yttrande över Gymnastikförbundet Södermanlands motion om tidigare utbetalning av
medlemsavgiften.
Styrelsen har undersökt förutsättningarna att tillmötesgå Gymnastikförbundet
Södermanlands motion om tidigare utbetalning av GDF:s andel av medlemsavgifterna.
Styrelsen är i princip positiv till Södermanlands motion, men det finns ett problem förknippat
med en tidigare utbetalning av anslaget.
Distriktens del av årsavgiften består av två delar. Den ena delen fördelas enligt samma
kriterier som det ordinarie GDF-anslaget. Den delen av anslaget avser genomförd
verksamhet under året och kan inte fördelas innan året är slut. Den andra delen, som består
av distriktens andel av inbetalda medlemsavgifter, är dock möjligt att betala ut före den 31
december. Styrelsen ser efter genomförd utredning att det är möjligt att endast betala ut den
delen av medlemsavgifterna.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att den del av medlemsavgifterna som tillfaller GDF:en och som ej fördelas enligt GDFkriterierna och som influtit till Gymnastikförbundet före den 1 december, utbetalas till
GDF:en före den 31 december varje år. Resterande medel utbetalas innan den 1 april
påföljande år.
Styrelsen beslöt godkänna texten redan vid förra sammanträdet.
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Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att se till att motionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt att
de utskickas till samtliga föreningar
2.4 Höjning av medlemsavgiften till Gymnastikförbundet - Leksands GF
Styrelsen instämmer i motionärens analys att det är angeläget att tillföra gymnastikrörelsen
mer resurser och har därmed förståelse för motionärens ambition. Initiativ för att öka
Gymnastikförbundets intäkter är högst välkomna!
Styrelsen är dock inte beredd att tillstyrka motionen utan en närmare granskning av vilka
följder en så dramatisk höjning av medlemsavgiften kan få. Enligt motionärens kalkyl skulle en
höjning av medlemsavgiften med 30 kronor tillföra Gymnastikförbundet 7,5 miljoner kronor.
Detta bygger på antagandet att samtliga ca 250 000 medlemmar kvarstår efter den 167 %-iga
höjningen och tar inte hänsyn till eventuella inkomstbortfall i form av medlemsavgifter.
Styrelsen gör också analysen att ett tapp av medlemsföreningar, vilket måste anses bli en
trolig följd, skulle innebära minskade anslag från Riksidrottsförbundet.
Med anledning av den av motionären föreslagna procentuella fördelningen av
medlemsavgifterna vill styrelsen klargöra sin åsikt att fördelningen av disponibla budgetmedel
inte bör regleras i beslut av Förbundsmötet utan bör göras av styrelsen utifrån en för varje
år avvägd prioritering
Styrelsen finner alltså den motion som Leksands GF framlagt till årets Förbundsmöte
intressant, men anser att konsekvenserna av förslaget med nödvändighet måste utredas
närmare och hemställer att Förbundsmötet beslutar att frågan hänskjuts till den
ekonomiutredning som styrelsen föreslår under proposition nummer 3.2.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att avslå motionen i den del som reglerar den procentuella fördelningen av
medlemsavgifterna,
att tillsätta en ekonomiutredning för att utreda konsekvenserna med förslaget.
Styrelsen godkände den av Ulf Andersson upplästa text redan vid förra sammanträdet.
Styrelsen beslutar
att konfirmera sitt tidigare beslut efter att ha möjlighet att även själv läsa texten, samt
att uppdra åt GS att se till att motionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt att
de utskickas till samtliga föreningar.
2.5 Prioritering av föreningsfunktionärer i Ledarsatsningen 2004-2008 - GF
Östergötland
Förslag till yttrande över Gymnastikförbundet Östergötlands motion om prioritering av
föreningsfunktionärerna i förbundets kommande ledarsatsning.
Styrelsen delar Östergötlands uppfattning om att föreningsfunktionärerna är en eftersatt
grupp. Vid RF-stämman 2003 gavs SISU Idrottsutbildarna i uppdrag, att som idrottens
utbildningsorganisation och i tillämpliga delar inom ramen för sitt folkbildningsuppdrag,
prioritera en kraftfull satsning på grundläggande föreningskunskap. Styrelsen önskar inleda ett
samarbete med SISU Idrottsutbildarna där vi i samverkan med dem skall komma fram till den
för denna kategori ledare bästa satsningen. Styrelsen anser att föreningsfunktionärerna
genom den satsning som kommer att ske inom idrottsrörelsen därmed kommer att kunna
tillgodoses och att inga ytterligare riktade insatser inom ramen för Gymnastikförbundets
särskilda ledarsatsning därmed behöver göras.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att Gymnastikförbundet Östergötlands motion med detta skall anses besvarad.
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Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade skrivningen, samt
att uppdra åt GS att se till att motionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt att
de utskickas till samtliga föreningar.
2.6 Samhällsutvecklingen kräver ny organisation för friskvård - Linköpings GS
Förslag till yttrande över Linköpings GS motion om samhällsutvecklingen kräver ny organisation för
friskvård.
Linköpings GS har i sin motion delat upp sitt förslag till ny organisation för friskvård i två
delar, redovisade i motionen som fyra punkter. I den första delen föreslår föreningen att
Riksidrottsförbundet ska delas i två skilda organisationer.
Svenska Gymnastikförbundet samlar inom sin organisation gymnastik för såväl barn, ungdom
och vuxna som för dem som är intresserade av tävlingsgymnastik. Detta ger oss en unik
styrka i den hårda konkurrens som vår verksamhet är utsatt för. Vi har tack vare detta, mer
än någon annan aktör, kompetens och trovärdighet inom alla gymnastikens områden. Detta
är ett marknadsföringskapital som inte kan köpas för pengar och som vi kan och bör utnyttja,
oavsett om vi agerar själva eller i samarbete med andra. En separation av de två
gymnastikdelarna bredd och tävling skulle motverka syftet att stärka föreningarnas
konkurrenskraft på marknaden. Föreningarna skulle bli en av många mindre aktörer på en
marknad som idag domineras av väletablerade konkurrenter med väl inarbetade varumärken
och med stora marknadsföringsresurser. Det är mot denna bakgrund som styrelsen förordar
en såväl sammanhållen gymnastik- som idrottsrörelse. Styrelsen är övertygad om att breddoch tävlingsverksamheten kompletterar varandra. En sammanhållen idrottsrörelse är en del
av ”den svenska modellen” som visat sig ge resultat, både i fina tävlingsframgångar som i högt
idrottsdeltagande i motionsaktiviteter.
I den andra delen av motionen - som gäller organisationen på regional, kommunal och lokal
nivå - är styrelsen positiv till att olika försök till samverkan mellan olika friskvårdsaktörer
genomförs. En av framgångsfaktorerna kan i framtiden vara att ingå strategiska allianser
mellan aktörer som kan stärka och utveckla varandra enligt konceptet ”vinna - vinna”.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att avslå motionen vad gäller första delen om en delad idrottsrörelse, punkterna 1, 2 och 3
samt
att ställa sig positiv till att medverka till försök med strategiska allianser på det lokala
planet inom friskvårdsområdet, punkt 4.
Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade skrivningen, samt
att uppdra åt GS att se till att motionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt att
de utskickas till samtliga föreningar
§3
Genomgång av justerad text till styrelsens egna förslag - propositioner
3.1 Stadgarna
Vid förra telefonsammanträdet tog GS upp frågan om styrelsen var positivt inställd till tanken
att föreningarna som ett villkor för medlemskapet skulle ansluta sig till Klubben Online och
via systemet rapportera in sina medlemmar till Gymnastikförbundet. GS har varit i kontakt
med RF:s chefsjurist, Christer Pallin. Det framkom att finns en hel del kvar att utreda innan
frågan är mogen att tas upp på ett förbundsmöte för beslut. Bland annat så är en av frågorna
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vad personuppgiftslagen (PUL) lägger för begränsningar för att kunna genomföra detta. En
annan fråga är vad ett beslut som är tvingande för föreningarna att registrera sina
medlemmar i Klubben Online skulle få för effekt för medlemskapet i Gymnastikförbundet.
Styrelsen beslutar
att tills vidare avstår från att framlägga ett förslag om obligatorisk anslutning till
Klubben Online,
att uppdra åt GS att utreda frågan, samt
att förelägga de vid förra mötet godkända revideringarna i stadgarna till årets
förbundsmöte.
3.2 Ekonomiutredning
Gymnastikförbundets fasta kostnader har relativt sett ökat under de senaste åren. Detta har
medfört att anslaget till den operativa verksamheten som t.ex. utvecklingsprojekt och
tävlingsverksamhet med flera verksamheter minskat.
Gymnastikförbundet fördelar pengar till distrikten som del av statsanslaget och distriktens
del av influtna medel i form av inbetalda medlemsavgifter.
Styrelsen anser det angeläget att utreda Gymnastikförbundets framtida finansieringsmöjligheter och samtidigt se över de transfereringar som för närvarande sker inom
gymnastikrörelsen eget monetära kretslopp i avsikt att få ett bättre resursutnyttjande.
GS föreslår att styrelsen hemställer att Förbundsmötet beslutar
att tillsätta en ekonomiutredning vars uppdrag blir att kartlägga Gymnastikförbundets
nuvarande och framtida finansiering av verksamheten och ge förslag på hur tillgängliga
resurser ska kunna utnyttjas mer optimalt,
att utredningen ska i sitt arbete även ta hänsyn till framlagda motioner vid 2004 års
Förbundsmöte och ge förslag på hur motionen inlämnad av Leksands GF ska kunna
beaktas, samt
att utredningen ska utreda vilka ekonomiska konsekvenser Gymnastikförbundet
Södermanlands motion om centralt anställda konsulenter kommer att kunna få och ge
förslag på hur denna motion ska kunna tillmötesgås.
Styrelsen beslöt godkänna texten redan vid förra sammanträdet
3.3 UC tävlingsverksamhetens Utvecklings Centra
Vid Förbundsmötet i Kiruna år 2000 beslutades, efter en motion från Halmstads
Frigymnaster, att starta utbyggnad av och ge aktivt stöd till Regionala Utvecklingscentra
(RUC) i de olympiska disciplinerna. Sedan dess har åtta RUC startats. Respektive RUC får, i
enlighet med Förbundsmötesbeslutet, ett ekonomiskt stöd på 20 000 kronor per år av
Gymnastikförbundets centrala medel.
De åtta RUC är:
- 3 för Manlig Artistisk Gymnastik (Älvsbyn, Halmstad, Stockholm)
- 3 för Kvinnlig Artistisk Gymnastik (Älvsbyn, Malmö, Leksand)
- 1 för Rytmisk Gymnastik (Skåne)
- 1 för Trampolin (Lidköping)
De positiva effekterna har redan kunnat märkas och satsningen på RUC känns riktig. Dock
återstår mycket att göra innan denna satsning funnit sin rätta form. Ett av problemen med att
fortsätta att utveckla RUC-verksamheten är utan tvekan finansieringen.
Samtliga tävlingsgymnaster löser en särskild tävlingslicens. Tävlingslicenserna tillför
Gymnastikförbundet ca 300 000:- årligen. Hälften av dessa pengar behåller
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Gymnastikförbundet centralt och används i tävlingsverksamheten. Den andra hälften fördelas
idag till distriktsgymnastikförbunden i proportion till antalet lösta tävlingslicenser.
Styrelsen är av den uppfattningen att de medel som idag fördelas till distriktsförbunden skulle
komma till bättre användning om de kunde användas för centralt riktade åtgärder för
utveckling av regional tävlingsverksamhet.
Styrelsen hemställer att Förbundsmötet fattar beslut om
att den andel av licensmedlen som idag fördelas till distriktsförbunden från och med 2005
fördelas till de Regionala Utvecklingscentrerna inom de olympiska disciplinerna och till
utvecklingsprojekt inom icke-olympiska discipliner samt
att som en konsekvens av beslutet att låta licensmedlen finansiera RUC-verksamheten, ge
styrelsen möjlighet att omdisponera det tidigare beslutade beloppet till de Regionala
UC:na till annan verksamhet.
Styrelsen beslöt vid förra sammanträdet att den sista att-satsen skulle revideras.
Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade skrivningen, samt
att uppdra åt GS att se till att propositionen läggs ut på hemsidan www.gymnastik.se samt
att de utskickas till samtliga föreningar.
§4
Gymnastiken Vill 2004-2006
Vid förra sammanträdet lämnade styrelsen en del synpunkter på texten i Gymnastiken Vill.
Lennart Nilsson och GS fick i uppgift och träffas för att bland annat gå igenom Lennart
synpunkter. Lennart och GS har träffats och GS har gjort de justeringar som Lennart och
han var överens om samt inarbetat de förändringar i texten som styrelsen beslöt vid förra
mötet (se bilaga).
Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade skrivningen, samt
att uppdra åt GS att se till att Gymnastiken Vill 2004-2006 läggs ut på hemsidan
www.gymnastik.se samt att de utskickas till samtliga föreningar.
§5
Tillsättningen av en ny GS
Thomas Widlund meddelade styrelsen att han på grund av hälsoskäl önskade lämna sin
anställning som GS så snart det fanns förutsättningar för detta och en ny anställning kunna
ordnas.
Styrelsen övergår till enskilda överläggningar.
Styrelsen beslutar
att Thomas Widlund ges möjlighet att sluta som generalsekreterare under mars månad,
att Malin Eggertz Forsmark som förbundets vice ordförande arvoderas för att under
perioden fram till dess en ny generalsekreterare är installerad, fullföra de sysslor som
ligger på generalsekreteraren,
att Inger Båvner ges i uppdrag att komma överens med Malin om uppdragsbeskrivning och
ekonomisk ersättning för uppdraget och att samråd ska ske med förbundets revisorer,
att Thomas Widlund utses till utbildningschef i Svenska Gymnastikförbundet,
att påbörja rekryteringen av ny generalsekreterare,
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att

följande personer utsågs att ingå i rekryteringsgruppen; Malin Eggertz Forsmark,
Kerstin Gustafsson och att erbjuda representanter för personalen att ingå i
rekryteringsgruppen

Styrelsen diskuterade kravprofil, tillvägagångssätt vid rekryteringen. Inriktningen är att på
styrelsemötet i maj kunna presentera förslag till ny generalsekreterare.
§6
Nästa sammanträde – 26 mars
Styrelsen har beslutat
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.
§7
Mötets avslutande
Inger Båvner förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Thomas Widlund

Inger Båvner

Malin Eggertz Forsmark
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