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Protokoll nr 285 fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE onsdagen den 15 december 2004.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Kerstin Gustafsson, Margareta Frykman
Järlefelt, Lennart Nilsson, Gun Ståhl, Stefan Bengtsson samt Christer Holmgren (§ 1-6)
Förhinder:
Håkan Ottosson
Övriga närvarande:
Lars Tigerberg (GS)
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar samtliga välkomna till sammanträdet.
§ 2 Protokolljustering
Protokoll 284 från styrelsens sammanträde den 28 november är justerat av ordförande och
Lennart Nilsson samt därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll 284 med följande tillägg; § 11.2 och § 22, EM i Euroteam byter
namn till EM i Teamgym.
§ 3 Val av justerare till dagens sammanträde
Styrelsen beslutar
att utse Margareta Frykman Järlefelt att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
§ 4 Rapporter
Rapporterar Christer Holmgren att första etappen i en sammanslagning av
Gymnastikförbundet Göteborg och Gymnastikförbundet Bohuslän Dal är genomfört. Den 8
december genomfördes årsmöten i respektive distrikt, där första beslutet i
sammanslagningen togs. Nästa möte genomförs i mars.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 5 GS rapport
Rapporterar GS om genomförda distriktsbesök i Gymnastikförbunden i Örebro län,
Östergötland och Småland. Skriftlig rapport kommer. Rapporterar GS från möte med
Göteborg & Co angående ansökning om att få arrangera VM i AG 2009 och Gymnaestradan
2011 i Göteborg. Göteborg & Co är mycket positiva till att genomföra arrangemangen och
kommer att hjälpa till med ansökningsförfarandet. Beslut om att gå vidare med ansökan
kommer att fattas vid styrelsemöte i februari. Rapporterar GS att en utredning har tillsatts
med uppgift att utreda de olyckor som skett i samband med träning i Truppgymnastik.
Utredningen som även omfattar försäkringsfrågor kommer att vara klar i mars 2005.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 6 Rapport från kommittéer och kansli
Samtliga kommittéordförande är tillfrågade om fortsatt engagemang
Gymnastikförbundet. Samtliga har tackat ja och formering av kommittéerna pågår.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

inom

§ 7 Rapport från Ekonomiutredningen
Kerstin Gustafsson rapporterar att sista dagen för inlämnande av distriktsenkäter är den 15
december och avstämning av dessa kommer att göras under nästa vecka. Föreningsenkät
kommer att skickas ut efter nyår. Nästa möte med Ekonomiutredningen är planerat till den
20 januari 2005.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 8 Internationella rådet
Informerar ordförande, Ulf Andersson och Stefan Bengtsson om arbetsläget med det
Internationella rådet. Sista mötet med Internationella kommittén genomförs den 18
december.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Ulf Andersson och Stefan Bengtsson att fortsätta arbetet med formering av
Internationella rådet, samt
att utse Stefan Bengtsson till ordförande i Internationella rådet.
§ 9 Statistik 2004
Rapporterar GS att medlemsutvecklingen är positiv, för första gången på 10 år tappar
förbundet inte medlemmar. Definitivt besked om medlemsantalet kommer att lämnas på
styrelsemöte i februari.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 10 Riksidrottsmötet 2005 i Västerås
10.1 Remiss - revidering av Idrotten Vill

Föredrar ordförande andemeningen med revideringen.
Noteras följande: Bra dokument med förhoppning att det efterlevs. Sidan 10 Punkt 1, ordet
”motverkar utslagning” byts mot ”uppmuntrar till att stanna kvar i idrotten”, Satsen som börjar
”Ungdomar som satsar…” även ska finnas i avsnittet om breddidrott för ungdom. Sidan 18,
Punkt 2 på sidan är synnerlig viktig för Gymnastikförbundet. Det är viktigt att RF tar ett
samlat grepp kring anläggningsfrågor där kommuner själv bedriver konkurrerande
verksamhet till idrottsrörelsen
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inlämna remissvar till RF.
10.2 Remiss - Idrottens Jämställdhetsplan

Noteras följande: Konstaterar Förbundsstyrelsen att lite hänt på jämställdhetsområdet de
senaste åren. En förhoppning finns att den nya planen ska ge ökat fokus på dessa frågor.
Vidare bör frågan om maktstruktur ges mera tyngd.
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Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inlämna remissvar till RF.
10.3 Remiss - Policy för idrott och säker trafik

Noteras följande: Bra dokument som måste efterlevas.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inlämna remissvar till RF.
10.4 Motioner

GS rapporterar att Svenska Simförbundet och Gymnastikförbundet förbereder en gemensam
motion angående vikten av att RF prioriterar frågor kring anläggningar. Vidare förbereds en
motion angående RF:s ansvar vid större internationella arrangemang och en motion
angående RF:s stöd till regionala EIC.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
10.5 Val till RF och SISU Idrottsutbildarna

Diskuterar styrelsen den uppkomna situationen där RF:s ordförande avböjt omval. Noteras
att Ragni Byström har avböjt omval till RF:s valberedning. Uppmanas styrelsen att fundera på
lämpliga kandidater som ersättare till dessa.
§ 11 Övrigt
Noterar styrelsen att ordförande intervjuats i Dagens Nyheter, en bra artikel med fokus på
vad Gymnastikförbundet vill i framtiden.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att utarbeta riktlinjer för hur avtackningar av förtroendevalda ska gå till.
§ 12 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde genomförs den 11-12 februari 2005.
§ 13 Mötets avslutande
Förklarar ordförande mötet avslutat och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Styrelsen framför sitt tack till GS och kansliet och önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
Vid protokollet

Justeras

Lars Tigerberg

Malin Eggertz Forsmark

Margareta Frykman Järlefelt
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