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Protokoll nr 278, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 7 maj 2004 på
Hotel Arlandia, Arlanda.
Närvarande:
Inger Båvner, ordf. (§ 1-4), Malin Eggertz Forsmark,
Lars Andersson, Margareta Ekesrydh,
Kerstin Gustafsson (§ 1-14.2), Christer Holmgren,
Lennart Nilsson (§ 1-11), Håkan Ottosson
samt Gun Ståhl.
Förhindrad:
Ulf Andersson.
Dessutom närvarande:
Bert Larsson (§ 1-4), Siw Johansson (§ 1-4),
Carina Hertéus (§ 1-9), Maria Ståhl (§ 14.1)
Per Johansson (§ 14.2), Bosse Söderlund (§ 14.2),
samt Carl-Åke Myrsell.
§1
Mötet öppnas
Inger Båvner hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde.
§2
Protokollsjustering
2.1 Protokoll nr 277
Styrelseprotokoll nr 277 från styrelsens sammanträde den 26 mars är justerat av ordförande
Inger Båvner och Malin Eggertz Forsmark och därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokoll nr 277 till handlingarna.
2.2 Beslut fattade per capsulam sedan senaste styrelsemötet
Nya Dopingregler - förslag till beslut av extra RF-stämma "per capsulam"
Riksidrottsstyrelsen (RS) beslutade den 20 april 2004 att fastställa förslag till nya dopingregler. RS
har tidigare bestämt att beslutet om antagande av de nya reglerna ska kunna tas genom ett s.k.
per capsulam beslut. SF och DF har informerats härom i brev den 5 april 2004. För att erhålla
beslut av en extra RF-stämma på föreslaget sätt krävs att SF och DF senast den 10 maj skriftligen
tillstyrker det bifogade RS-förslaget. I det fall något SF eller DF inte vill tillstyrka förslaget i sin
helhet, kommer RS senast den 14 maj att skicka ut kallelse till en ”fysisk” extra RF-stämma att
hållas den 1 juni 2004 på Bosön.
Styrelsens ledamöter har fått RS förslag utskickat via mail och sex av ledamöterna har biträtt RS
förslag och ingen ledamot har anmält någon avvikande mening. Med det som underlag har GS
meddelat Riksidrottsstyrelsen att Gymnastikförbundet biträder RS:s förslag.
Styrelsen beslutar
att konfirmera beslutet fattat per capsulam avseende nya dopingregler.
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§3
Förbundsmötet 4-6 juni, Clarion Hotel, Skanstull
3.1 Antalet anmälda deltagare/ombud
Sista anmälningsdag för deltagande i Förbundsmötet var den 30 april. Anmälningarna har skett via
vår anmälnings sida på www.gymnastik.se. Siw Johansson rapporterar om det aktuella antalet
ombud och gäster under Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
3.2 Tidsplan för ”övriga aktiviteter” under jubileumshelgen 4-6 juni
Siw Johansson presenterar en heltäckande tidsplan över de aktiviteter som ligger i anslutning till
Förbundsmötet den 4-6 juni.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
3.3 Tidsplan och föredragningslista för Förbundsmötet
Carl-Åke Myrsell presenterar ett förslag till föredragningslista med tillhörande preliminär tidsplan
för Förbundsmötets genomförande 5-6 juni. I föredragningslistan finns även förslag till fördelning
av uppdrag mellan styrelsens ledamöter (ansvarig föredragande). Clarion Hotel har all tänkbar
teknisk utrustning i vår mötessal.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt de ledamöter som föreslås i föredragningslistan att vara föredragande,
att respektive utsedd föredragande meddelar sitt behov av teknisk hjälp till kansliet, samt
att i övrigt godkänna föredragningslistan med tillhörande preliminära tidsplan.
3.4 Justering av styrelsens yttrande på motionen Centralt anställda konsulenter
Styrelsen diskuterar sitt eget yttrande på GF Södermanlands motion om Centralt anställda
konsulenter. Diskussionen är föranledd av att styrelsen i sitt svar hänvisar till den ”pågående
kansliutredningen”. Eftersom styrelsen beslutade ”att kansliutredningen anses ha avslutat sitt
uppdrag” (§ 14.2, nr 277, 04.03.26) så har texten som hänvisar till kansliutredningen tagits bort. I
övrigt är styrelsens yttrande oförändrat.
Styrelsen beslutar
att göra en smärre justering av styrelsens svar på GF Södermanlands motion om Centralt
anställda konsulenter i enlighet med dagens diskussion.
§4
Tid och plats för Förbundsmötet 2006 – inbjuda intresserade värddistrikt
Enligt stadgarna ska Förbundsmötet hållas varje jämnt år före maj månads utgång på ort som
förbundsstyrelsen bestämmer. Sista punkten på dagordningen för Förbundsmötet är
Förbundsstyrelsen meddelar datum och plats/värddistrikt för nästa Förbundsmöte. Enligt den praxis
som används brukar vartannat Förbundsmöte avhållas i Stockholm och vartannat ”ute i landet”.
Enligt den praxisen är det alltså dags att inbjuda samtliga intresserade distrikt att ansöka om
värdskapet för Förbundsmötet 2006. De senaste platserna för förbundsmötet har varit:
2004 Stockholm (Skanstull), 2002 Gävle, 2000 Kiruna, 1998 Stockholm (Frösundavik), 1995 Eskilstuna,
1993 Stockholm (Nacka), 1991 Karlstad.

Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inbjuda samtliga distrikt att ansöka om värdskapet för Förbundsmötet
2006, samt
att beslut om värdskapet fattas vid nästa styrelsemöte den 4 juni.
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Inger Båvner lämnar sammanträdet och överlämnar ordförandeskapet för resten av styrelsemötet till
Malin Eggertz Forsmark.
§5
Ombudsmanna röstningen
Vid föregående styrelsemöte fick Håkan Ottosson uppdraget att komma med förslag till teknisk
lösning på hur ombudsmanna röstningen ska gå till under Förbundsmötet, med tanke på att
röstantalet kan variera mellan 1-25 röster per ombud. Håkans förslag är att vi gör små inplastade
röstbrickor i storlek ”ID-kort”. Röstbrickorna innehåller olika många röster och kvitteras ut av
mötesdeltagarna. Nyckelband fästs i varje kort så att man bär dom runt halsen. Ev. sluten
omröstning görs vid två stationer, en funktionär sitter vid varje station med en stäckkodsläsare
och läser av röstbrickan (=antal röster). Därefter går mötesdeltagaren går fram till en dator och
väljer på vilket alternativ han/hon vill lägga sina röster. Håkan har tagit hjälp av Rikard Persson
med utvecklandet av ett anpassat dataprogram. Håkans bedömning är att proceduren är säker
och förhållandevis snabb. Trots det bör vi genomföra ett provval i början av stämman så att vi
vet att allt fungerar på plats. Håkan visar en praktisk demonstration vid sammanträdet.
Styrelsen beslutar
att godkänna Håkan Ottossons förslag till teknisk lösning av röstningen under Förbundsmötet.
§6
Budget process – rambudget 2005
Carina Hertéus och Malin Eggertz Forsmark lämnar en redogörelse från den budgetprocess som
kansliet är inne i just nu enligt den tidsplan och de riktlinjer som styrelsen fattade beslut om vid
föregående styrelsemöte angående rambudgeten för 2005.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och den föreslagna inriktningen på den fortsätta budgetprocessen
§7
Handslaget
7.1 Fördelning av föreningsstöd – andra fördelningen 1 april
Styrgruppen för Handslaget (Malin Eggertz Forsmark, Gun Ståhl, Carl-Åke Myrsell och Maria
Ståhl) har vid sitt andra möte den 1 april fördelat 944 000 kronor till 169 föreningsprojekt, av
219 ansökningar.
Under Handslagets första år har Gymnastikförbundet fördelat 1 688 000 kronor till 254
föreningsprojekt. Totalt har 322 föreningsprojekt ansökt om nästan 18 miljoner kronor i
utvecklingsbidrag.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
7.2 Remiss angående Handslagets år 2-4
RF har utskickat en remiss angående Handslagets år 2-4 som grundar sig på den hearing som
genomfördes den 1 april med representanter från DF, SF och SISU. Från Gymnastikförbundet
deltog Carl-Åke Myrsell och Maria Ståhl (Inger Båvner representerade RS vid hearingen).
I remissen finns beskrivet hur RS föreslår att Handslaget ska bedrivas under år 2, men även
inriktning för Handslagets år 3-4 finns angivna.
Styrelsen beslutar
att uppdra till Styrgruppen för Handslaget att besvara remissen.
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§8
Gymnastikförbundet 100 år - födelsedagen den 27 november
I planeringen av jubileumsåret 2004 finns att centrala aktiviteter under ”födelsedagen” den 27
november är koncentrerade till Helsingborg. Malin Eggertz Forsmark har varit till Helsingborg
den 29 april och träffat representanter från Helsingborgs TF (Tore Green, Eva Gustafsson, Bill
Kastberg) för att diskutera det praktiska genomförandet av den helgen.
Malin redovisar sitt förslag på genomförande.
Styrelsen beslutar
att godkänna inriktningen av det föreslagna upplägget av ”födelsedagen” den 27 november, samt
att uppdra åt GS och Lennart Nilsson att planera ledarseminariet den 27 november
§9
Ledarundersökning
Birgitta Rittner (i samråd med Malin Eggertz Forsmark) har träffat representanter från ett
företaget för att diskutera en större ledarundersökning med hjälp av dem. Syftet med
undersökningen är att söka svar på vad Gymnastikförbundets ledare behöver för att:
• stanna kvar som ledare inom Gymnastikförbundet
• känna sig nöjd och uppskattad för sin ledarinsats
Företaget har återkommit med ett förslag på tänkbart genomförande. Förslaget bygger på två
steg. Steg 1 är att träffa och intervjua personer i form av ”Fokusgrupper” (2 grupper om 8-12
personer). Steg 2 är en kvantitativ undersökning där målsättningen är att minst 600 ledare
intervjuas jämt fördelade över hela landet. Resultatet av den föreslagna ledarundersökningen
kommer att vara en mycket betydelsefull förutsättning i vår planerade Ledarsatsning under 20042008. Styrelsen diskuterar det föreslagna upplägget.
Styrelsen beslutar
att genomföra en större ledarundersökning (nöjdhetsindex) med inriktning enligt dagens
diskussioner och se den som en investering i den planerade ledarsatsningen, samt
att uppdra åt GS och Lennart Nilsson att inleda förberedelsearbetet och samarbetet med
lämplig samarbetsparter.
§ 10
Årets ledare 2003
Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sju kandidaterna till utmärkelsen Årets förening
2003 och därefter genomfört sluten omröstning.
Styrelsen beslutar
att utse Per Sjöstrand till Årets ledare 2003 bland de föreslagna kandidaterna, samt
att utdelningen sker i samband med Förbundsmötet fredagen den 4 juni.
§ 11
Årets förening 2003
Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna till utmärkelsen Årets förening
2003. Styrelsen diskuterar kriterierna för utmärkelsen. Sluten omröstning genomförs.
Styrelsen beslutar
att utse Västerås Gymnastikförening till Årets förening 2003 bland de föreslagna
kandidaterna, samt
att utdelningen sker i samband med Förbundsmötet fredagen den 4 juni.
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§ 12
Rekrytering av ny Generalsekreterare
Malin Eggertz Forsmark lämnar en redogörelse över dagsläget i processen att rekrytera ny
Generalsekreterare. När ansökningstiden gick ut den 26 mars fanns 36 kvalificerade kandidater
till tjänsten. Av dessa har nio stycken kallats till intervju med rekryteringsgruppen. Samtliga nio
intervjuer är genomförda. Av dessa kvarstår nu 3 personer. Malin redovisar profilen på de tre
kvarvarande kandidaterna.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt rekryteringsgruppen att fortsätta rekryteringen av ny Generalsekreterare med
stöd av diskussionen vid sammanträdet, samt
att tidsplanen med att presentera den nya GS vid Förbundsmötet den 5-6 juni kvarstår.
§ 13
Nya föreningar, utträden och namnändringar
Styrelsen beslutar
i enlighet med föreliggande underlag om nya föreningar, utträden och namnändringar.

./.

§ 14
Rapporter från kommittéer/projektgrupper
14.1 Barnprojektet – Jag vägrar sitta still / Ungdomsprojektet - Ung, Kaxig, Framåt
Styrelsen har bjudit in Maria Ståhl för att få en fördjupad rapport från barn/
ungdomsverksamheten. Maria rapporterar om de aktuella projekten och händelserna som
kommer att ske nu under jubileumsåret.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
14.2 Presentation utvecklingsprojekt - TK Levo, Lidköping
Per Johansson och Bosse Söderlund, Trampolinklubben Levo, Lidköping, presenterar föreningens
satsning på en ny egen anläggning i centrala Lidköping som föreningen projekterar och bygger. TK
Levo är ett av Gymnastikförbundets utvecklingscentra. Och med den nya anläggningen vill
föreningen utveckla sin verksamhet och sin roll som utvecklingscentra.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att fortsätta dialogen med TK Levo avseende samverkan mellan dem och
Gymnastikförbundet.
14.3 Rapport Motion/vuxen - senior
Irene Samuelsson har lämnat skriftlig rapport över motion/vuxen – seniorverksamheten.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 15
Styrelsens rapporter från representationsuppdrag
Här redovisas de representationsuppdrag som styrelsen har haft:
Gun Ståhl
Breddidrottsrådet
Bosön
Gun Ståhl
GF Skånes årsmöte
Lingvallen
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§ 16
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Margit Sundberg
Gun Svensson
Portugals Gymnastikförbund

Telegram 80 års dag
Telegram 60 års dag
Kondoleans vid tidigare förbundsordförande H.R. Pintos bortgång
§ 17

VM 2009 – manlig och kvinnlig AG
Vid styrelsemötet i oktober (nr 271, 03.10.10-11, § 11.3) diskuterade styrelsen frågan om Sverige
ska ansöka om arrangörskapet för VM 2009 i manlig och kvinnlig AG.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Christer Holmgren att undersöka förutsättningarna att ansöka om VM 2009 i
Artistisk Gymnastik för män och kvinnor i Göteborg i enlighet med dagens diskussioner,
samt
att uppdraget även omfattar en övergripande studie av förutsättningarna att arrangera större
gymnastikarrangemang i landet.
§ 18
SM 2005 – samlat arrangemang för alla discipliner
Styrelsen diskuterar arrangörskapet för de samlade SM-tävlingarna inom alla discipliner år 2005
(se även styrelsens tidigare beslut nr 269, 03.05.21-22, § 20).
Styrelsen beslutar
att tillfråga Göteborg som arrangör av de samlade SM-tävlingarna 2005.
§ 19
Eurogym – ansökan om internationell trupptävling
Redskapsföretaget Eurogym Sport AB, Göteborg, har ansökt om att få arrangera en trupptävling
på Lingvallen den 9 oktober, som en förberedelse för de nordiska trupper som är uttagna att
delta i höstens EM i trupp.
Styrelsen beslutar
att ge Eurogym Sport AB sanktion att arrangera den ansökta trupptävlingen.
§ 20
Kostnader för idrott – en studie om kostnader för barns idrottande 2003 - RF
RF har tillsammans med Centrum för Marknadsanalys (CMA) gjort en studie på hur mycket det
kostar för den enskilde individen (familjens kostnader) att utöva olika idrotter. I studien jämförs
de 10 mest populära pojk- och flickidrotterna i Sverige – däribland Gymnastik.
Undersökningen riktas till föräldrar till barn och ungdomar i åldern 7-15 år.
Totalt har det inkommit 2 553 svar, vilket betecknas som en god svarsfrekvens och ett gott
statistiskt underlag att stå på.
Av de undersökta idrotterna är Gymnastik den idrott som är billigast att utöva.
Den genomsnittliga kostnaden som en familj har haft för en individs utövande inom Gymnastik
uppgår till 1 885 kr/år (att jämföra med den genomsnittliga kostnaden för samtliga idrotter 4 510 kr/år).
Kostnaderna inom Gymnastik fördelar sig på följande huvudposter:
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• avgifter 700 kr/år,
• utrustning 400 kr/år samt
• resor 455 kr/år.
Det högsta värdet inom Gymnastik 26 020 kr/år och det lägsta är angivet till 50 kr/år.
De dyraste idrotterna i undersökningen är Ishockey (9 300 kr/år och Ridsport 8 200 kr/år).
Hela rapporten kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 21
Nästa sammanträde – 4 juni
Nästa sammanträde genomförs fredagen den 4 juni kl. 10.00-15.00 på Clarion Hotel,
Skanstull, Stockholm i samband med Förbundsmötet.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Inger Båvner
§ 1-4

Malin Eggertz Forsmark
§ 5-21
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