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Protokoll nr 286, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredag-lördag den 11-12 februari 2005 på
Hotel Arlandia, Arlanda.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordförande),
Ulf Andersson (§ 4-), Stefan Bengtsson,
Christer Holmgren, Lennart Nilsson,
Margareta Frykman Järlefelt samt Gun Ståhl.
Förhinder:
Kerstin Gustafsson och Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Lars Tigerberg (GS) och Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde. Efter sammanträdet kommer
styrelsen att träffa ordförandena för de fem tekniska kommittéerna för att diskutera igenom
tävlingsverksamhetens framtid och inriktning de närmaste åren.
§2
Protokollsjustering
2.1

Protokoll nr 285

Protokoll nr 285 från styrelsens telefonsammanträde den 15 december är justerat av ordförande
och Margareta Frykman Järlefelt samt därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokoll nr 285 till handlingarna.
2.2

Val av justerare vid dagens sammanträde

Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som
utses vid varje sammanträde.
Styrelsen beslutar
att utse Gun Ståhl till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseledamöter
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Ordförande

Stefan Bengtsson
Gun Ståhl

Två presidiemöten sedan föregående sammanträde
Träff GF Norrbotten
Svenska Cupen trupp
Breddidrottsforum
UEG- seminarium utveckling av disciplinerna
Breddidrottsforum

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§4
GS rapport
GS kompletterar sin skriftliga rapport över hans och kansliets verksamhet sedan föregående
sammanträde. Speciellt kommenterar han processen med den nya kansliorganisationen med
fördelning av ansvarsuppgifter, samt genomförda distriktsbesök.
Dessutom redovisar han genomförda åtgärder och aktiviteter inom ramen för Handslaget. Hittills
har c:a 250 föreningar fått bidrag till drygt 300 projekt. Totalt har vi fördelat c:a 3,8 miljoner kr
hittills under år 2 och 1,4 miljoner under år 1, direkt till dessa föreningsprojekt. Av de
uppföljningsrapporter som inkommit till oss kan vi utläsa att det tillkommit 260 nya ledare och
minst 1000 nya medlemmar tack vare handslaget. SISU Idrottsutbildarna kommer att följa upp
oss speciellt, som ett av tre utvalda SF, detta som en hjälp till forskning och utvärdering av de
effekter som handslaget kommer att medföra.
Kontakter med tilltänkta sponsorer och media är tagna under januari-februari.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§5
Rapport från Lillsved
GS lämnar muntlig rapport från Lillsved. Årsmötet för Lillsveds ekonomiska förening genomförs
den 1 april. Styrelsen kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat för 2004 (för 6:e året i följd).
Bokningsläget idag är bättre än förra året och sommaren 2005 är i stort sett fullbokad.
Förhandlingar pågår med Värmdö Kommun om insatser gällande Rehab och Friskvård till
kommunanställda samt om samarbete gällande gymnasium och idrottsprojekt. Inför nästa läsår
kommer antalet klasser (långkurserna) minska från fem till fyra, främst i syfte att ge bättre
utrymme för samverkanskurser med Gymnastikförbundet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt GS och Bert Larsson att gemensamt utreda Lillsveds roll i framtiden inom
Gymnastikförbundet och låta det vara en del i den pågående Ekonomiutredningen.
§6
Rapport från möte med Värmdö kommun
Ordförande, GS och Bert Larsson har träffat representanter från Värmdö kommun beträffande
ett utökat samarbete mellan Lillsved och kommunen. Ett gemensamt pilotprojekt inom
folkhälsoområdet diskuteras och nytt möte i frågan är inplanerat i mars 2005.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Rapport från kommittéer
7.1

Bredd/vuxen motion

Skriftlig rapport över bredd/motionsverksamheten är inlämnad till styrelsen.
Noteras att vi kommer även i år att delta på Folkhälsomässan i Älvsjö
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

2 (8)

Styrelseprotokoll nr 286 05.02.11-12.doc

§8
Utredning Trippelvolter
Vid styrelsemötet den 12 september 2004 (nr 281, § 21) beslutade styrelsen att tillsätta en
utredningsgrupp med anledning av att UEG fortsättningsvis ej tillåter trippelvolter. Från det
styrelsemötet har det tillsvidare gällt tävlingsförbud, dock godkänns träning i grop.
Den tillsatta utredningsgruppen bestående av Rickard Gustavsson, Jan Rosén, Per Sjöstrand,
Christian Vilppola, Ulf Andersson samt Christina Almskoug har haft två möten.
Utredningsgruppen önskar inte ett fortsatt förbud, men vill säkerhetsställa den framtida
utvecklingen för avancerade multipla volter inom alla discipliner.
I närtid föreslås följande åtgärder:
1. Arrangera ett diskussionsseminarium i september 2005.
2. T.o.m. 30/6 2005 råder fortsatt förbud att träna trippelvolter i ström, köra uppvisningar och
tävla på trippelvolter. Efter detta datum kan tillstånd sökas för ovanstående.
Krav:
Licensiering steg 3
Rekommendation:
Deltaga på Diskussionsseminarium
Utredningsgruppen har ringat in fyra viktiga områden som bör bearbetas.
1. Strukturera om i utbildningsstegen för Trampett.
2. Arrangera ett årligen återkommande diskussionsseminarium för alla discipliner.
3. Att se över synkroniseringen av svårighetstabeller och domaravdrag.
4. Påverka UEG:s framtida utveckling av Teamgyms svårighetstabell och säkerhet gällande
redskap, försäkringsfrågor samt inte minst utbildning.
Styrelsen beslutar
att arrangera ett diskussionsseminarium i september 2005,
att t.o.m. 30 juni 2005 råder fortsatt förbud att träna trippelvolter i ström, köra uppvisningar
och tävla på trippelvolter. Efter detta datum kan tillstånd sökas för ovanstående (se ovan),
att i övrigt godkänna arbetsgruppens förslag på åtgärder (p. 1 – 4, enligt ovan), samt
att tacka utredningsgruppen för ett väl utfört arbete.
§9
Ekonomiutredningen
Skriftlig rapport från ekonomiutredningen är inlämnad till styrelsen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 10
Ekonomi – prel. utfall 2004 samt budgetprocessen 2006
GS rapporterar om hur bokslutsarbetet fortgår inklusive revisionen. Det preliminära utfallet för
år 2004 avviker inte mot tidigare prognos, som visar på ett underskott med 4,8 miljoner SEK.
Dessutom redogör han för den planerade budgetprocessen inför budgeten 2006.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 11
Internationella frågor – Internationella rådet
11.1 Nytt Internationellt Råd

Stefan Bengtsson redovisar resultatet av det uppdrag som han och Ulf Andersson fick av
styrelsen den 12 september ”att se över hur Gymnastikförbundet ska hantera internationella
frågor i framtiden”. De är nu klara med sitt uppdrag och gör följande överväganden – slutsatser:
 Organisationsformen bör vara ett råd i stället för nuvarande kommitté.
 Rådet bör ha färre fasta medlemmar än i nuläget.
Övriga intressenter adjungeras när så är relevant.
 Rådet ska vara ett beredande organ för styrelsen.
 Rådet ska ha en starkare förankring i styrelsen är tidigare, en styrelseledamot bör vara
ordförande i rådet.
 Rådet bör ha en nära dialog och samarbete med Svenska GF:s tekniska kommittéer.
 Antalet möten i rådet ska minimeras:
- ett huvudmöte ska hållas per år (ska vara direkt kopplat till årets FIG- eller UEGkongress), till detta möte inbjuds berörda parter
- i övrigt kan rådet sammanträda i telefon vid behov
 Det är önskvärt att rådet är tydligt närvarande i verksamheten, exempelvis på Tävlingsforum,
gemensamma kommittéhelger, etc.
Förslaget innebär att den tidigare internationella kommittén (som inrättades 1993) ersätts av det
nya rådet. Styrelsen kommer med anledning av detta att avtacka Bertil Sjöstrand och Bo Wirhed
för deras insatser i den internationella kommittén.
Styrelsen beslutar
att inrätta ett Internationellt Råd i enlighet med presenterat förslag, samt
att utse det Internationella Rådet med följande fyra personer:
Stefan Bengtsson, (ordförande)
Ulf Andersson
Margaret Sikkens Ahlqvist
handläggaren på kansliet (Christina Almskoug) adjungerad ?
11.2 Kontakter med UEG och FIG

Stefan Bengtsson rapporterar att den nyvalde (okt 2003) presidenten i UEG, Dimitrios
Dimitropoulos (Grekland) har aviserat att han önskar besöka Sverige och träffa
Gymnastikförbundet under våren 2005.
Styrelsen diskuterar därutöver möjligheten till att nominera kandidater till FIG:s Disciplinary
Commission.
Dessutom har det inkommit en enkät från FIG där vi ska svara på vår syn på utvecklingen av
manliga handredskap (motion till FIG från Japan).
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Stefan Bengtsson och GS att förbereda ett möte med UEG- presidenten i Sverige
under våren 2005,
att inte nominera någon svensk kandidat till FIG:s Disciplinary Commission, samt
att inte tillstyrka motionen från Japan angående manliga handredskap.
11.3 Internationella verksamheten i övrigt

Skriftlig rapport från Internationella rådet är inlämnad till styrelsen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 12
VM 2009 och Gymnaestradan 2011
GS rapporterar från det arbete som gjorts inför förberedelser till att ansöka om VM 2009 och
Gymnaestradan 2011 och de kontakter som är tagna med Göteborg (Göteborg & Co) och
Stockholm (Globen). Styrelsen diskuterar möjligheten och förutsättningarna att arrangera
internationella tävlingar och arrangemang i framtiden.
Styrelsen beslutar
att vi är positivt inställda till att ansöka om internationella arrangemang i framtiden, samt
att uppdra åt det Internationella rådet att ta reda på förutsättningarna för ansökningarna för
dessa arrangemang.
§ 13
Riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap
Ulf Andersson redogör för de revideringar som är föreslagna i ”Riktlinjerna för deltagande i
internationella mästerskap”.
Styrelsen beslutar
att godkänna de förslagna riktlinjerna för deltagande i Internationella Mästerskap (se bilaga).
§ 14
SM 2006-2008
Följande föreningar och distriktsförbund har inkommit med intresseanmälningar till att arrangera
SM-tävlingarna för samtliga discipliner under de kommande åren:
GF Uppsalaflickorna, Halmstad Frigymnaster samt Gymnastikförbundet Gävleborg.
Styrelsen beslutar
att erbjuda följande föreningar/förbund SM-tävlingar under kommande år:
2006
GF Uppsalaflickorna
2007
Halmstad Frigymnaster
2008
Gymnastikförbundet Gävleborg
§ 15
Sport Aerobics namnbyte till Aerobic Gymnastics
FIG har från och med den 1 januari i år bytt namn på tävlingsverksamheten inom aerobics från
Sports Aerobics till Aerobic Gymnastics.
ATK önskar att det internationella namnet även används i Sverige.
Styrelsen beslutar
att byta namn på disciplinen Sports Aerobics till Aerobic Gymnastics.
§ 16
Firmateckning - Svenska Gymnastikförbundets firma
I protokoll nr 280 § 2 – Firmateckning – framgår att Gymnastikförbundets firma tecknas av
styrelsens ordinarie ledamöter samt av GS, två i förening, varav en ska vara ordförande, vice
ordförande eller GS. Detta innebär att GS, i så väl stora som små dagliga frågor, t.ex. inköp eller
tecknande av abonnemang mm. alltid måste få ytterligare en styrelseledamot att teckna firman.
För att underlätta det dagliga arbetet förslås att GS i förvaltningsärenden tecknar förbundets
firma upp till ett belopp av 100 000 kronor.
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Styrelsen beslutar
att Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter samt
generalsekreteraren Lars Tigerberg, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice
ordföranden eller generalsekreteraren,
att generalsekreteraren i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av
100 000 kronor,
att befullmäktiga Carina Watson Hertéus och Yvonne Nibelius att var för sig få göra uttag från
Nordea för att fylla på förbundets handkassa upp till ett belopp av 9.000 kr,
att Lars Tigerberg, Carina Watson Hertéus och Yvonne Nibelius befullmäktigas att, två i
förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och postgirokonton eller
eljest översända medel eller andra remissor tillhöriga Svenska Gymnastikförbundet,
att vid utbetalning via SE-bankens Internet-kontot attesträtt tillkommer Carina Watson
Hertéus och Yvonne Nibelius, var för sig,
att samtliga underlag för utbetalning ska attesteras av generalsekreteraren eller ekonomichefen
efter kontroll av berörd tjänsteman, attesträtt tillkommer Lars Tigerberg och Carina
Watson Hertéus, var för sig,
att befullmäktiga Lars Tigerberg, Carina Watson Hertéus och Yvonne Nibelius att få tillgång till
de av Svenska Gymnastikförbundet förhyrda bankfack, samt
att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
§ 17
Statistik per den 31 januari 2005
Carl-Åke Myrsell redovisar den aktuella statistiken (31 januari 2005) över antalet medlemmar
inom Gymnastikförbundet (gymnaster och föreningar). Statistiken grundar sig på de av
föreningarna inlämnade årsrapporterna för verksamhetsåret 2003/04.
Glädjande är att det är första gången sedan verksamhetsåret 92/93 som vi ökar antalet aktiva
gymnaster totalt sett för hela landet. Nu är vi 211 070 aktiva gymnaster och räknar vi med
antalet "passiva medlemmar" är vi c:a 250 000 medlemmar.
Av statistiken framgår att:
• Totalt finns det c:a 175.000 kvinnor/flickor (83 %) och c:a 36.000 män/pojkar(17 %).
• C:a 55 % av de aktiva gymnasterna är yngre än 25 år, c:a 45 % är äldre än 25 år.
• Ökningen från föregående år är 2.103 aktiva gymnaster. 1.073 är kvinnor/flickor, 1.030 är
män/pojkar. Procentuellt ökar alltså män/pojkar mest.
• Samtliga ålderskategorier ökar, med undantag för de yngsta flickorna och de äldsta kvinnorna.
Samtliga ålderskategorier bland män/pojkar ökar.
• hälften av distrikten ökar sitt medlemsantal (Västerbotten, Södermanland och Dalarna har
ökat mest).
• Skåne är det största distriktet, tätt följd av Stockholm.
• Sett ur befolkningssynpunkt har vi våra "starkaste fästen" i landet (antal aktiva gymnaster per
innevånare i distriktet) i Blekinge, Halland och Dalarna.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 18
Nya föreningar, utträden och namnändringar
Styrelsen beslutar
i enlighet med föreliggande underlag om nya föreningar, utträden och namnändringar (se bilaga).
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§ 19
Riksidrottsmötet 20-22 maj i Västerås
19.1 Val till RF och SISU Idrottsutbildarna

Styrelsen diskuterar valen till RF och SISU Idrottsutbildarna under Riksidrottsmötet.
Valberedningarna önskar få nominering av kandidater senast den 28 februari.
Styrelsen beslutar
att nominera Karin Mattsson till ny ordförande i Riksidrottsstyrelsen (RS),
att nominera Inger Båvner som kandidat till fortsatt uppdrag som ledamot i RS, samt
att nominera Lennart Nilsson som ledamot i valberedningen i Riksidrottsförbundet.
19.2 Val av ombud till RF-stämman samt SISU-stämman

Röstlängden till RF- och SISU-stämman är ännu inte fastställd. Gymnastikförbundet har pendlat
mellan fem och sex ombud vid de senaste stämmorna.
Styrelsen beslutar
att utse Lennart Nilsson, Gun Ståhl, Christer Holmgren, Malin Eggertz Forsmark samt Stefan
Bengtsson till ombud vid RIM 2005 med Lars Tigerberg som reserv.
19.3 Motionsbearbetning

33 motioner är inlämnade till RF-stämman samt fem motioner är inlämnat till SISU-stämman.
Av motionerna till RF-stämman är två stycken inlämnade från gymnastikorganisationer:
• Linköpings Gymnastiksällskap
Dela RF i friskvård och tävling
• Gymnastikförbundet Örebro län Fokus på anläggningsfrågorna
Till dessa två motioner har Gymnastikförbundet möjlighet att lämna yttrande till RF. Styrelsen
diskuterar samtliga motioner i allmänhet och de två ”gymnastik” motionerna i synnerhet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inlämna yttrande på de två motionerna från gymnastiken i enlighet med
dagens diskussioner, samt
att övriga motioner ska behandlas på styrelsens nästa sammanträde den 29 april.
§ 20
SOK:s årsmöte 27 april
Svenska Olympiska Kommittén (SOK) har sitt årsmöte den 27 april. Styrelsen diskuterade
aktuella val till SOK.
Styrelsen beslutar
att nominera GS Lars Tigerberg till valberedningen i SOK, samt
att utse Malin Eggertz Forsmark och Ulf Andersson till ombud vid årsmötet med Lars Tigerberg
som reserv.
§ 21
Blume gymnastik festival, Gran Canaria
Ordförande informerade om att Gymnastikförbundet Skåne har åtagit sig uppdraget att samordna
ett större svenskt deltagande vid Blume Gymnastik Festival som genomförs i nov/dec 2005 (för
45:e gången) på Gran Canaria. Information om arrangemanget kommer att finnas på hemsidan.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 22
Distriktens årsmöten
Styrelsen går igenom datum och platser för distriktens årsmöten under våren 2005 och hur
styrelsen är representerad vi dessa tillfällen. Styrelsen diskuterar vilka budskap (OH-bilder) som
vi ska ha med oss till dessa årsmöten
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att ta fram presentationsmaterial åt faddrarna.
§ 23
Forum för psykomotorik
Margareta Järlefelt Frykman och Gun Ståhl presenterar planer på samarbete med
Idrottshögskolan, Stockholm inför en gemensam nordisk konferens den 5-7 maj 2006 tillsammans
med föreningen Forum för psykomotorik.
Styrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att ställa upp som samarbetspartners vid arrangemanget tillsammans
med föreningen Forum för psykomotorik samt Idrottshögskolan.
§ 24
Nästa sammanträde
Styrelsen diskuterar formerna för nästa sammanträde fredagen den 29 april.
Styrelsen beslutar
att nästa sammanträde fredagen den 29 april ska börja kl. 10.00 och avslutas kl. 18.00 på Hotel
Arlandia, Arlanda.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Gun Ståhl
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