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Protokoll nr 287, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 29 april 2005 på
Hotel Arlandia, Arlanda.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordförande),
Ulf Andersson, Stefan Bengtsson,
Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren,
Lennart Nilsson (§ 7-), Margareta Frykman Järlefelt
samt Gun Ståhl.
Förhinder:
Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Lars Tigerberg (GS), Bert Larsson (§ 1-10),
Per Malmborg (valberedningen) och
Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde med ett speciellt välkommen
till valberedningens representant Per Malmborg.
§2
Protokollsjustering
2.1

Protokoll nr 286

Protokoll nr 286 från styrelsens sammanträde den 11-12 februari är justerat av ordförande och
Gun Ståhl samt därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokoll nr 286 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 Christer Holmgren till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
3.1

Distriktsårsmöten:

Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg Bohuslän Dal
Halland

18 mars
20 mars
13 mars
20 mars
20 mars
10 mars

Falun
Visby
Sandviken
Göteborg
Heberg
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Gun Ståhl
Lars Tigerberg
ej representation från SvGF
ej representation från SvGF
Malin Eggertz Forsmark
Stefan Bengtsson
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Jämtland/Härjedalen
Norrbotten
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västernorrland
Västmanland
Örebro län
Östergötland

3.2

17 mars
19 mars
16 april
3 mars
20 mars
10 april
17 mars
16 mars
12 mars
10 april
14 mars
7 mars
13 mars
16 mars

Östersund
Luleå
Lingvallen
Vrigstad
Stockholm
Eskilstuna
Uppsala
Karlstad
Umeå
Vara
Västerås
Örebro
Linköping

Kerstin Gustafsson
Carl-Åke Myrsell
Kerstin Gustafsson
Gun Ståhl
Margareta Frykman Järlefelt
Lennart Nilsson
Malin Eggertz Forsmark
ej representation från SvGF
ej representation från SvGF
ej representation från SvGF
ej representation från SvGF
Margareta Frykman Järlefelt
ej representation från SvGF
Carl-Åke Myrsell

Övriga rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:

Ulf Andersson

Träff med UEG presidenten
Internationell domarkurs FIG i trampolin

Stockholm
Arlanda

6-7 april

Stefan Bengtsson

Möte med exekutiv kommittén i UEG
Träff med UEG presidenten
NM i trupp

Stockholm
Island

6-7 april
8-10 april

Gun Ståhl

Föreläsning – problem plötslig hjärtdöd
Rör dig – lär dig konferens på Bosön goda exempel
Rör dig – lär dig konferens på Bosön goda exempel
Utbildningskonferens
Ung, kaxig, framåt Ungdomsforum/convent

Stockholm
Bosön
Bosön
Såstaholm
Lillsved

25 april
27 april
27 april
8-10 april
5-6 mars

Kerstin Gustafsson

Unga vuxna projektet

Christer Holmgren

Utdelning av Lingmedalj till Sotti Landys
Sammanträde med Göteborgs kommun angående
gymnastiklinje på gymnasienivå
Uppvaktning av Gunnar Larsson 65 år

Göteborg
Göteborg

27 april
20 april

Göteborg

29 mars

Lars Tigerberg

Träff med UEG presidenten
NM i trupp
SOK:s årsmöte

Stockholm
Island
Stockholm

6-7 april
8-10 april
27 april

Malin Eggertz Forsmark

Rosa bandet ”pink aerobics” (bröstcancer) möte
Lillsveds årsmöte
Gympa convent intervju med Sport express
Träff med UEG presidenten
Valberedning i SISU
Utbildningskonferensen

Stockholm
Lillsved
Stockholm
Stockholm

1 april
2 april
6-7 april

Såstaholm

8-10 april

Invigning av Vilstahallen

Eskilstuna

12 februari

Margareta Frykman Järlefelt

Lennart Nilsson

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§4
GS rapport
GS har inlämnat skriftlig rapport (se bilaga) över hans och kansliets verksamhet sedan föregående ./.
sammanträde. GS kompletterar med muntlig rapport från SOK:s årsmöte den 27 april samt
sponsorkontakter som är tagna under den senaste veckan.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§5
Rapport från Lillsved
Lillsveds Årsredovisning 2004 är utskickad till styrelsens ledamöter innan sammanträdet.
GS och Bert Larsson kommenterar årsredovisningen. Malin Eggertz Forsmark är nyvald ledamot i
Lillsveds styrelsen och ersätter avgående Ingalill Tingström. Bert kommenterar även att
antagningar till årets långkurser är i normal omfattning, samt att skolan har fortsatt hög
beläggning under hela året för kortkurser och konferensverksamhet. Därutöver informerar Bert
om det kommande kungabesöket som kommer att ske onsdagen den 7 september på skolan
(under 40 min) som en del i kungens ”Eriksgata” i Värmdö kommun,
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Rapport från kommittéer och kansli
6.1

Inlämnade skriftliga rapporter till styrelsen

Följande skriftliga rapporter är inlämnade till styrelsen:
• Nordiskt GS-möte på Lillsved 13-14 april 2005 (se bilaga)
(minnesanteckningar - Thomas Widlund och GS)
• UEG:s RG-kurs på Lillsved 28 juni – 2 juli 2005 (se bilaga)
(rapport arbetsläget – Thomas Widlund)
• Sponsorläget (bilägges originalprotokollet)
(rapport om sponsorsökandet – Birgitta Rittner och Michael Hjorth)
• Ung, kaxig, framåt (se bilaga)
(sammanställning av projektet –Maria Ståhl)
• Ledarregistret (person och föreningsregister) (se bilaga)
(rapport över dagsläget – Carl-Åke Myrsell)
• Utbildningsenheten (se bilaga)
(Aktuellt från Gymnastikförbundet/utbildning – Maria Ståhl)
• Idrottsenheten (se bilaga)
(rapport från senaste tidens verksamhet – Christina Almskoug)
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.

./.
./.

./.
./.
./.
./.

§7
Handslaget år 3 (2005-2006)
Inför Handslagets år 3 (1 juli 2005 – 30 juni 2006) har Gymnastikförbundet tilldelats 6 085 000 kr
att fördela till föreningsprojekt inom ramen för Handslaget. Skriftligt förslag (se bilaga) till principer ./.
för fördelning och bearbetning har utskickats till styrelsen innan sammanträdet. Styrelsen diskuterar
dessa förslag. I stort följer förslagen den inslagna linjen från år 2, med följande förändringar;
max.beloppet under år 3 högst till 50 000 kr per förening samt att all administration kring
handslaget ska göras elektroniskt tillgänglig vilket kommer att förenkla hela administrationen
avsevärt. Arbetssättet med regionalt arvoderade handslagspiloter med uppgift att stödja och följa
upp nya och pågående projekt kommer att fortsätta även under handslagets år 3.
Styrelsen beslutar
att godkänna de föreslagna principerna för bearbetning och handläggning av ansökningar för
Handslaget, samt
att godkänna att max.belopps gränsen höjs till 50 000 kr per förening under år 3.
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§8
Skadeutredningen
I december 2004 tillsatte styrelsen en utredning med anledning av att fyra allvarliga nackskador
inträffat inom gymnastiken under den senaste tvåårsperioden. Utredningsgruppen har bestått av
Ann Edner (ordf. Medicinska rådet), Staffan Söderberg (förbundskapten) och Thomas Widlund
(sekreterare). Utredningen är nu klar och följande förslag till åtgärder föreslås till styrelsen:
att Medicinska Rådet ges möjlighet att följa upp alla nack- eller huvudskador som föranleder en
invaliditetsgrad samt följa skadeutvecklingen i förbundet,
att TTK ges i uppdrag att diskutera hur tränings- och tävlingsplaneringen bör läggas upp för att
undvika långa säsonger. De psykologiska aspekterna på träning och inlärning av svårare
övningar bör även belysas med utgångspunkt i när dessa övningar ska övas. Resultatet av
vad som framkommer i denna diskussion ska arbetas in i förbundets utbildningar,
att tillsätta en grupp sammansatt av representanter för de olika tekniska kommittéerna.
Gruppen ges i uppdrag att diskutera sig fram till ett förhållningssätt hos gymnasterna så att
de är mer fokuserade på den/de övningar som ska utföras och att olyckorna därigenom kan
bringas att nedgå. Träningstidens längd, pauser och ”mellanmål” under träningar ska belysas
i detta sammanhang. Gruppen ska även komma med förslag på hur inspektion av
tävlingsredskapen ska gå till och hur ofta detta bör göras. Resultatet av gruppens arbete
bör arbetas in i förbundets utbildningar,
att en särskild utredningsgrupp tillsätts under TTK:s ledning och att gruppen ges i uppdrag att
finna säkrare nedslagsförhållanden för truppgymnasterna. Uppdraget ska även innefatta
uppgiften att finna normer/standards för hur nedslagsförhållandena ska var ordnade för
truppgymnasterna under träning och tävling så att säkrare nedslagsförhållanden kan
garanteras än de förhållanden som råder idag. Uppdraget ska också omfatta ett klargörande
av mottagare vid olika typer av träning i grop när stabiliserande underlag används,
att GS ges i uppdrag att finna former för hur föreningarna ska kunna inrapportera skador på
huvud eller halsrygg och som föranlett kontakt med läkare till förbundet,
att GS ges i uppdrag att utarbeta en krisplan som ska hjälpa de föreningar som hamnat i en
situation där en allvarlig olycka inträffat. Krisplanen skall omfatta hur informationen bör
vara utformad och hur den lämpligen förmedlas till föreningens medlemmar, föräldrar,
press med flera samt tips och råd om krishantering,
att GS ges i uppdrag att tillsammans med förbundets försäkringsbolag se över den information
som går ut till de skadade och därutöver utser en person inom kansliet som ska vara
förbundets kontakt med gymnaster som skadar sig allvarligt och den drabbades förmyndare
och förening, samt
att GS ges i uppdrag att försöka påverka förbundets försäkringsbolag att utverka förskott av
invaliditetsersättningen när behov av detta föreligger.
Styrelsen diskuterar utredningens förslag och speciellt betonas vikten av information och
utbildning av ledare och gymnaster som förebyggande åtgärder.
Styrelsen diskuterar även resurser och tidsplan för de åtgärder som föreslås.
Styrelsen beslutar
att godkänna utredningen och de förslag som är lämnade till styrelsen,
att uppdra åt GS att kontakta och samverka med redskapsleverantörer och övriga nordiska
förbund i syfte att höja säkerhetsnivån för våra gymnaster, samt
att tacka gruppen för en väl utförd utredning.
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§9
Ekonomi
9.1

Ekonomiutredningen delrapport

Ekonomiutredningen har inlämnat skriftlig delrapport till styrelsen där den ekonomiska
kartläggningen av våra distrikt, föreningar, andra SF samt övriga nordiska gymnastikförbund
presenteras. Kerstin Gustafsson lämnar kommentarer till hur utredningen fortskrider.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
9.2

Ekonomienheten

Ekonomienheten har lämnat skriftlig rapport till styrelsen om bokslutet 2004, medlemsavgifter
2004, GDF-bidrag, utfallet per den sista mars 2005 samt placeringsregler.
GS kompletterar rapporten med att kommentera bokslutet och utfallet per den sista mars.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
9.3

Budgeten 2006

Styrelsen diskuterar budgeten för år 2006. Målsättningen är att ha en budget i balans. För att
uppnå den ambitionen behövs framför allt ökade intäkter. GS redogör för hur diskussionerna har
varit i kansliets ledningsgrupp när det gäller möjligheterna till ökade intäkter.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte i juni med ett förslag till rambudget 2006.
§ 10
Policy för uppvaktning efter tävlingar
GS redovisar kansliets utarbetade förslag till uppvaktningspolicy efter tävlingar. Styrelsen
diskuterar förslaget och efterlyser att det borde framgå att det är både gymnasten och dennes
förening som ska uppvaktas i förekommande fall.
Styrelsen beslutar
att anta den föreslagna policyn för uppvaktning efter tävlingar, samt
att uppdrag åt GS att göra de föreslagna redaktionella ändringarna i texten (se bilaga).
§ 11
Internationella rådet
11.1

UEG kongress 6-11 september, Birmingham

Stefan Bengtsson rapporterar från internationella rådets möte. Rådet diskuterade framför allt
aktuella frågor inför UEG:s kongress i september i Birmingham. Styrelsen diskuterar aktuella
kandidatnomineringar till kongressen. Lisbeth Göthberg kommer ej att kandidera för fortsatt
uppdrag i RG kommittén. Malin Eggertz Forsmark har blivit föreslagen till UEG:s exekutiv kommitté
och Stefan Bengtsson kandiderar som ordförande i kommittén för Team Gym (truppgymnastik).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att utse ordförande och GS till svenska delegater vid UEG-kongressen i Birmingham i sept.,
att nominera Malin Eggertz Forsmark till ledamot av UEG:s exekutiv kommitté,
att nominera Stefan Bengtsson till ordförande i UEG:s kommitté för Team Gym,
att samverka med de övriga nordiska länderna i kandidaturerna under kongressen, samt
att vid styrelsens augustimöte ta upp och diskutera föreliggande motioner och propositioner
som finns till UEG-kongressen.
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11.2

Träff i Stockholm med UEG:s ordförande

Ordföranden, GS, Stefan Bengtsson och Ulf Andersson rapporterar från mötet med UEG:s
ordförande Dimitrios Dimitropoulos den 6-7 april, som inleddes i Idrottens Hus med
redovisningar av Gymnastikförbundets och RF:s organisation och uppbyggnad. Därefter besöktes
Lillsved, där framför allt möjligheten att förlägga ungdomsläger dit diskuterades. Även besök hos
GF Brommagymnasterna (Åkeshovshallen och Träningscentret) samt Globen med studiebesök på
arenan hanns med innan det blev Stockholms Stadshus med guidning av Inger Båvner samt
idrottsborgarrådet Py Börjesson. Under tvådagars besöket diskuterades framför allt Sveriges
medverkan inom det gemensamma arbetet i det europeiska gymnastikförbundet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 12
Kommande EM och VM
GS redovisar ansökningsläget för kommande EM och VM inom artistisk gymnastik. Ingen formell
ansökan är gjord av oss inför VM 2009, däremot är en informell intresseanmälan inlämnad.
Diskussioner förs även med tilltänkta arrangörer (Göteborg eller Stockholm) och UEG om EM
2007 och 2008.
Däremot är det ej längre aktuellt att ansöka om värdskapet för Gymnaestradan 2011.
Internationella rådet har diskuterat frågan och de bedömer att det inte är troligt att Sverige
återigen skulle bli tilldelade arrangemanget pga. det stora intresset som finns i vår omvärld av att
arrangera Gymnaestradan.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att fortsätta diskussionerna i samband med SM i Helsingborg den 13-15 maj.
§ 13
Gymnaestradan 2007 i Dornbirn
13.1

Rapport från informationsmöte i Dornbirn 8-10 april

Carl-Åke Myrsell rapporterar från det första officiella informationsmötet i Dornbirn den 8-10
april inför Gymnaestradan 2007 (med på mötet var även Jenny Pettersson). I stort sett följer
uppläggningen samma välbeprövade koncept som använts vid de två senaste Gymnaestradorna.
Arrangören räknar med 25 000 gymnaster från 50 olika länder. Detaljerad information finns på
hemsidan www.wg2007.com.
Carl-Åke Myrsell och Christer Holmgren redovisar arbetsgruppens förslag till beslut och
ambitionsnivå när det gäller det svenska deltagandet:
13.2

Specialtrupper

Sverige kan delta med upp till 15 specialtrupper som får genomföra tre uppvisningar var under
dagtid måndag-fredag. Förslag till fördelning:
• 13 föreningstrupper (föreningar i samverkan) utses under hösten 2005,
med i snitt 100 deltagare i varje trupp (gymnaster/ledare) = 1 300 deltagare
•

2 specialmasstrupper (deltagare från hela landet) dels en masstrupp med
motionsinriktning dels en masstrupp med ungdomsinriktning
med i snitt 100 deltagare i varje trupp (gymnaster/ledare) = 200 deltagare
En nyhet är att specialtrupperna kan välja om de ska göra en 10 min eller 15 min uppvisning (inkl.
fram/borttagning av redskap). Anmälan senast december 2005.
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13.3

Masstrupper

En masstrupp ska vara minst 200 gymnaster och uppvisningarna sker på en fotbollsplan (4 km
bussavstånd från Gymnaestradaområdet). Vid Gymnaestradan 2003 deltog ej någon svensk
masstrupp, utan vi valde att ha två ”specialmasstrupper” i stället. En viktig förändring har skett
och det är att masstrupper kan delta på avslutningen med sitt program (detta har ej varit tillåtet
tidigare).
Eftersom det ej finns någon efterfrågan på svenskt deltagande i masttrupper så förordar
arbetsgruppen att Sverige inte representerar med masstrupp i Dornbirn.
13.4

Skandinavisk Afton

De skandinaviska länderna är överens om att genomföra den traditionella kvällsuppvisningen
Skandinavisk Afton. Danmark är huvudansvarig denna gång. Eventuellt kan det bli aktuellt med två
föreställningar samma kväll. Sverige bör ha en arbetsgrupp på 2-3 personer, förslagsvis från
Skåneregionen (närhet till Danmark). Deltagande gymnaster plockas företrädesvis från befintliga
specialtrupper. Det svenska inslaget är c:a 15 min och det föreslagna temat är ”landet med de
många skogarna”. Anmälan ska ske senast den 30 juni 2005 (Danmark ansvarig).
13.5

FIG-galan

Arrangören önskar ett program bestående av programpunkter som speglar allmän gymnastikens
alla olika delar (gärna originella inslag). Ambitionen är 50 % med redskap och 50 %
dans/fristående. FIG tar ut de deltagande gymnasterna på förslag från de deltagande länderna.
Förslag på svensk medverkan är att föreslå tre trupper. Anmälan sker senast den 30 juni 2005.
13.6

Educational Forum

Temat på Educational Forum (utbildningsforum) är ”hälsa och välbefinnande”. Varje inslag är på
30 minuter och kan vara både praktiskt eller teoretiskt (i diskussionsform eller föreläsning). Här
bör Sverige kunna medverka med ett eller flera aktuella programpunkter. Preliminär anmälan
senast 30 juni 2005.
13.7

Gatuuppvisningar

Arrangören önskar att det etableras en god kontakt mellan de deltagande gymnasterna och
ortsbefolkningen i de olika nationsbyarna. Arrangören önskar därför att deltagande trupper
förbereder och anmäler olika program för gatuuppvisningar i ”sin by”.
13.8

Budget Gymnaestradan 2006 och 2007

Arbetsgruppen avser att återkomma till styrelsen vid nästa styrelsemöte med ett underlag för
budgeten år 2006 och 2007, grundat på det beslut som styrelsen fattar angående omfattningen av
det svenska deltagandet.
13.9

Temadiskussion Gymnastikfestivaler – staevner och liknande arrangemang

Arbetsgruppen föreslår att styrelsen tar upp frågan om deltagandet vid Gymnaestrador,
”staevner”, ”gymnastikfester”, ”gymnastikspel” och liknande större arrangemang, som ej är
tävlingsinriktade, ska diskuteras vid styrelsen temamöte om breddverksamheten den 27-28
augusti 2005.
13.10 Ansvarsfördelning – Specialmasstrupperna (vuxen och ungdom)
GF World Gym (genom Tore Green och Lennart Willemo) har inkommit med tidsplan och

budget äskande för specialmasstruppen för motionssidan. Arbetsgruppen anser att principen för
det svenska deltagandet ska vara att det i så stor utsträckning som möjligt ska vara
deltagarfinansierat och att det ska vara styrande i budgetprocessen. Beträffande den övergripande
tidsplanen från GF World Gym, så föreslår arbetsgruppen att den frågan vävs in i styrelsens
temadiskussion om breddverksamheten 27-28 augusti.
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Arbetsgruppen föreslår att den föreslagna specialmasstruppen för ungdom ansvarmässigt ska
läggas på Ungdomsrådet (tidsplan, budget, genomförande), i likhet med det uppdrag som GF
World Gym föreslås för motions del.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att godkänna arbetsgruppens redovisade förslag på omfattning och ansvarsfördelning, samt
att uppdra åt arbetsgruppen att återkomma till styrelsen med förslag på organisation och
tidsplan för Gymnaestradan 2007.
§ 14
Nya föreningar, utträden och namnändringar
Styrelsen beslutar
i enlighet med föreliggande underlag om nya föreningar, utträden och namnändringar (se bilaga).
§ 15
Årets ledare 2004
Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna till Årets ledare 2004 och
därefter genomförs sluten omröstning.
Styrelsen beslutar
att utse Margaretha Andersson, Hudiksvalls GF till Årets ledare 2004 bland de föreslagna
kandidaterna,
att uppdra åt GS att meddela styrelsens beslut och motivering till berörda, samt
att utdelningen kan ske i samband SM med den 13-15 maj i Helsingborg.
§ 16
Årets förening 2004
Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sju kandidaterna till Årets förening 2004 och
därefter genomförs sluten omröstning.
Styrelsen beslutar
att utse Stockholm Top Gymnastics till Årets förening 2004 bland de föreslagna
kandidaterna,
att uppdra åt GS att meddela styrelsens beslut och motivering till berörda, samt
att utdelningen kan ske i samband SM med den 13-15 maj i Helsingborg.
§ 17
Riksidrottsmötet 20-22 maj i Västerås
17.1

Val till RF och SISU Idrottsutbildarna

Styrelsen diskuterar valen till RF och SISU Idrottsutbildarna under RIM den 20-22 maj i Västerås.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att plädera för följande kandidater:
- Karin Mattsson, nyval som ordförande i Riksidrottsstyrelsen,
- Inger Båvner, omval som ledamot i Riksidrottsstyrelsen, samt
- Lennart Nilsson, nyval som ledamot i RF:s valberedning
17.2

Motionsbearbetning - RF-stämman och SISU-stämman

31 motioner är inlämnade till RF-stämman samt fem motioner till SISU-stämman.
Av motionerna till RF-stämman är två stycken inlämnade från gymnastikorganisationer:
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•
•

Linköpings Gymnastiksällskap
Gymnastikförbundet Örebro län

Dela RF i friskvård och tävling
Fokus på anläggningsfrågorna

Styrelsen diskuterar samtliga inlämnade motioner efter introduktion och genomgång ledd av GS
och Carl-Åke Myrsell.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera på RIM i enlighet med dagens diskussioner.
§ 18
Nästa sammanträde
Styrelsen diskuterar formerna för de kommande styrelsemötena.
Styrelsen beslutar
att nästa sammanträde genomförs lördagen den 11 juni (kl. 10.00-17.30) på Nordic Sea Hotel,
Stockholm med fokus på rambudgeten 2006 och Gymnastiken Vill 2006-2008,
att sammanträdet lördagen den 27 augusti (start kl. 12.00) och söndagen den 28 augusti
(avslutas kl. 17.00) genomförs på Lingvallen, Ängelholm med inriktning på breddgymnastik
(Ungdomsrådet och GF World Gym bjuds in till detta möte), samt
att sammanträdet fredagen den 21 oktober genomförs på Hotell Arlandia i samband med
Gymnastik Forum som genomförs den 22-23 oktober på samma plats.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Christer Holmgren
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