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Protokoll nr 289, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
lördag-söndag den 27-28 augusti 2005 på
Lingvallen, Ängelholm.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson,
Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson,
Christer Holmgren, Lennart Nilsson,
Margareta Frykman Järlefelt samt Gun Ståhl.
Förhinder:
Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Lars Tigerberg (GS), Pia Holm (valberedningen)
Christina Almskoug, Birgitta Rittner,
Carina Watson Hertéus samt Carl-Åke Myrsell.
§11-§12 Tore Green samt representanter från
Ungdomsrådet: Linda Göransson, Andreas Gustafsson,
Anna Glemne och Emma Hilding.

§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde som genomförs på
Gymnastikförbundet Skånes anläggning Lingvallen. Denna vistelse på Lingvallen är GF Skånes
present till Svenska Gymnastikförbundet vid 100 års jubileet år 2004. Ordförande vänder sig
speciellt till valberedningens representant Pia Holm, som tillika är värd från Lingvallen under denna
vistelse, och tackar GF Skåne för den uppskattade presenten som styrelsen nu använder sig av.
Dagordningen och upplägget för styrelsemötets bägge dagar gicks igenom. Vid inledningen av dag
två kommer representanter från Ungdomsrådet samt Tore Green att medverka.
§2
Protokollsjustering
2.1

Protokoll nr 288

Protokoll nr 288 från styrelsens sammanträde den 11 juni är justerat av ordförande och Stefan
Bengtsson samt därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokoll nr 288 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 Ulf Andersson till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
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Tävlingskommitté helg
World games
Träff med arrangörerna för nästa års SM,
GF Uppsalaflickorna

Lillsved
Duisburg
Uppsala

20-21 aug
15-17 juli
aug

Kerstin Gustafsson

Inspirationskurs

Lingvallen

aug

Margareta Frykman Järlefelt

Möte med SAIF och Korpen samverkan samarbete
angående Gympapasset

Stockholm

aug

Stefan Bengtsson

UEG möte exekutiv kommittén - Code of points
Tävlingskommitté helg

Tallinn
Lillsved

Gun Ståhl

Träff STV-Växjö angående barngympa

Växjö

Christer Holmgren

Upptakt träff med GF Göteborg Bohuslän Dal

Göteborg

Malin Eggertz Forsmark

Internationell RG kurs (UEG)
Lillsved
Träff med franske topptränaren Eric Boucharin AG Åkeshovshallen
Kontakt med Cheerleadingförbundet

16-18 juni
20-21 aug
aug

juni
19 juli

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§4
Rapporter från GS, kommittéer och kansli
GS har inlämnat skriftlig rapport från kansliet sedan föregående sammanträde (se bilaga)
./.
GS och Christina Almskoug informerar att försäkringsavtalet med Folksam är uppsagt
(licensförsäkring + ”Den rätta balansen”) och att nytt avtal har tecknats via försäkringsmäklaren
Pensum med försäkringsbolaget Euro Accident. Styrelsen diskuterar konsekvenser av detta.
Birgitta Rittner kompletterar med muntlig rapport från Almedalsveckan på Gotland, där RF var
representerade och redovisade bl.a. samhällets stöd till idrotten. Birgitta lämnar även en aktuell
rapport om sponsorläget samt från Sports Camp i Norrköping.
Christer Holmgren och Carl-Åke Myrsell rapporterar om Gymnaestradan 2007 (Dornbirn).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§5
Rapport från Lillsved – sommarens kurser
GS rapporterar om Gymnastikförbundets genomförda och inställda kurser under sommaren på
Lillsved, utvärdering på gång.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Ekonomirapport - prognos
GS redovisar den utskickade ekonomiska prognosen över innevarande verksamhetsår - 2005.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§7
UEG-kongressen i Birmingham, 9-10 september
Stefan Bengtsson redovisar de aktuella frågeställningarna som kommer upp till beslut vid UEGkongressen den 9-10 september i Birmingham. Stefan presenterar även de föreslagna
kandidaterna till valen inom UEG:s exekutiv kommitté samt presidenterna i de olika tekniska
kommittéerna (Malin Eggertz Forsmark kandiderar till ledamot av exekutiv kommittén och Stefan
Bengtsson till ordförande i den nya tekniska kommittén för TeamGym).
Internationella rådet har inhämtat synpunkter från de tekniska kommittéerna angående valen och
frågeställningarna. Stefan redovisar deras synpunkter.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt våra ombud (Malin Eggertz Forsmark och Ulf Andersson) att i enlighet med
dagens diskussioner stödja de föreslagna motionerna samt kandidaterna till kongressen.
§8
EM 2006
Arrangören för EM 2006 i artistisk gymnastik har, innan sommaren, avsagt sig värdskapet. Vid
UEG:s exekutiv kommitté i juni fick samtliga ledamöter (Stefan Bengtsson) i uppdrag att höra
efter med sitt respektive land om man var intresserad att överta arrangemanget. Efter utredning
av frågan har ordförande meddelat UEG att Svenska Gymnastikförbundet ej har möjlighet att ta
på sig arrangörskapet för denna tävling med så kort varsel. Stockholm Globe Arena (Patrik
Tengwall) har varit behjälplig i denna fråga.
I samband med detta rapporterar även ordförande från en träff med TV Sporten (SVT) där
framtida internationella evenemang och gymnastikens medieexponering diskuterades.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§9
Nya föreningar, utträden och namnändringar
GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar,
utträden samt namnändringar på medlemsföreningar (se bilaga).
./.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 10
Rapport från Ekonomiutredningen
Ekonomiutredningen har lämnat ett skriftligt förslag som diskussionsunderlag till dagens möte.
Kerstin Gustafsson redovisar bakgrund och utredningsanalys inom varje område.
Styrelsen diskuterar förslagen och konsekvenser av dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt utredningsgruppen att fortsätta sitt uppdrag enligt tidigare beslutad tidsplan med
utgångspunkt från dagens diskussioner, samt
att utredningens förslag ska ligga som grund för diskussionerna med deltagarna på
Gymnastikforum den 22-23 oktober.
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§ 11
Ungdomsrådet
Linda Göransson, Andreas Gustafsson, Anna Glemne samt Emma Hilding från Ungdomsrådet
presenterar sig och deras verksamhet. Gymnastikförbundets ungdomsråd består av 10 ungdomar
(mellan 15-30 år) från hela landet, Ungdomsrådets syfte är att öka fokus på ungdomar och öka
deras engagemang samt att bygga broar och stötta unga ledare. Genom att synas och höras vill
de öka ungdomars inflytande i förbundet. Unga kan och vill påverka!
Ungdomsrådet presenterar sin genomförda och planerade verksamhet samt hur de försöker att
skapa fungerande informations- och kommunikationskanaler direkt mellan unga ledare. Nätverk,
e-postlistor och goda exempel är några av de metoder som de använder sig av.
Styrelsen diskuterar Ungdomsrådets roll och hur vi övergripande kan arbeta med att underlätta
för ungdomar att engagera sig inom förbundets och föreningarnas verksamhet.
Styrelsen beslutar
att tacka Ungdomsrådet för den fina presentationen och värdefulla diskussionen vid dagens
sammanträde, samt
att Ungdomsrådet i sin nuvarande roll är viktig för att främja och stärka ungdomars inflytande
samt vilja att ta på sig ledaruppdrag och därför bör rådets viktiga roll finnas med i
förbundets kommande verksamhetsplaner.
§ 12
Temadiskussion – festivaler, staevner, Gymnaestrador
Tore Green och Lennart Willemo har inbjudits av styrelsen till dagens sammanträde för att
medverka i en temadiskussion kring vuxen- och seniorverksamhetens behov av festivaler,
staevner, Gymnaestrador och liknade arrangemang. Lennart har tyvärr anmält förhinder, men
Tore redogör för sina tankar kring dagens temadiskussion.
Styrelsen diskuterar Tores förslag och konsekvenser i form av prioriteringar och
ansvarsfördelningar. Styrelsen är överens om att festivaler, staevner och Gymnaestrador kan fylla
ett behov hos många av våra vuxen- och seniorgymnaster. Speciellt intressant är detta sett ur ett
nordiskt perspektiv (samarbete med övriga nordiska länder).
Styrelsen beslutar
att tacka Tore för värdefulla synpunkter och beakta behovet av festivaler, staevner,
Gymnaestrador i kommande verksamhetsplaner.
§ 13
Gymnastiken Vill 2006-2008
Ordförande och GS inleder diskussionen om Gymnastiken Vill 2006-2008 med en varsin
introduktion. Carina Watson Hertéus visar de ekonomiska förutsättningarna samt ger en
prognos om fördelningen mellan de olika verksamhets- och stödområdena under den kommande
perioden.
Styrelsen är överens om att kommande års Gymnastiken Vill ska vara mer kortfattad och
tillgänglig, jämfört med de senaste årens upplagor. Det bör klart och tydligt framgå vad
Gymnastikförbundet avser att satsa på och prioritera under kommande verksamhetsår, vilket
även kommer att påverka budgetarbetet under kommande år.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att bearbeta Gymnastiken Vill 2006-2008 till nästa ordinarie sammanträde
fredagen den 21 oktober i enlighet med dagens diskussioner.
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§ 14
Gymnastikforum
GS presenterar förslag på programpunkter och upplägget av Gymnastikforum som genomförs
den 22-23 oktober på Hotel Arlandia. Syftet med forumet är att presentera och diskutera
aktuella frågor som kommer upp till beslut vid Förbundsmötet 2006 (13-14 maj). Forumet vänder
sig till deltagare från våra föreningar och distrikt. Inbjudan har gått ut i senaste ”Aktuell från
Gymnastikförbundet” samt på hemsidan www.gymnastik.se. Anmälan sker via hemsidan.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde (telefonsammanträde) - onsdagen den
28 september - med en bearbetning av föreliggande förslag på upplägg och ansvarsfördelning i enlighet med dagens diskussioner.
§ 15
Förbundsmötet i Göteborg
GS, Carl-Åke Myrsell och Christer Holmgren lämnar information om planeringen inför
Förbundsmötet den 13-14 maj i Göteborg.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Gymnastikförbundet Göteborg & Bohuslän Dal (värddistrikt) att återkomma till
styrelsen med förslag på upplägg av mötet, samt
att uppdra åt GS att återkomma till styrelsen vid nästa sammanträde med en tidsplan för
förberedelserna och genomförandet i stort av Förbundsmötet.
§ 16
Kommande styrelsemöten
Styrelsen diskuterar datum och platser för kommande styrelsemöten fram till och med
Förbundsmötet (maj 2006). Följande förslag presenteras:
• 28 september onsdag
• 21 oktober
fredag
• 22-23 oktober lör-sön
• 2 dec
fredag
• 24 jan
tisdag
• 18-19 mars
lör-sön
• 6 april
torsdag
• 12 maj
fredag
• 13-14 maj
lör-sön
Styrelsen beslutar
att i enlighet med presenterat förslag.

kl. 20.00
kl. 10.00-18.00
Gymnastikforum
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-18.00
kl. 12.00-/-16.00
kl. 20.00
kl. 12.00
Förbundsmöte

telefonmöte
Arlandia
Arlandia
Arlandia
Sigtunahöjden
Arlandia
telefonmöte
Göteborg
Göteborg

§ 17
Nästa sammanträde
Styrelsen diskuterar formerna för nästa styrelsemöte, dels telefonmötet den 28 september dels
nästa ordinarie styrelsemöte den 21 oktober i samband med Gymnastikforum.
Styrelsen beslutar
att nästa sammanträde genomförs som telefonmöte onsdagen den 28 sept med start kl. 20.00.
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Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Ulf Andersson
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