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Protokoll nr 290, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
onsdagen den 28 september 2005.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson,
Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson,
Margareta Frykman Järlefelt, Christer Holmgren (§ 3-)
samt Lennart Nilsson.
Förhinder:
Gun Ståhl och Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Lars Tigerberg (GS) och Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till telefonsammanträdet, som främst är föranlett av
förberedelserna inför Gymnastikforum den 22-23 oktober.
§2
Protokollsjustering
2.1

Protokoll nr 289

Protokoll nr 289 från styrelsens sammanträde den 27-28 augusti är justerat av ordförande och
Ulf Andersson samt därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga protokoll nr 289 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 Kerstin Gustafsson till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Ulf Andersson

VM och Ungdoms VM i trampolin

Eindhoven,
Holland

september

Christer Holmgren

Friskvårdsmässa

Göteborg

september

Malin Eggertz Forsmark

Nyinvigning av Sigtunahöjden med bland annat
Veronica Wagner

Sigtuna

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§4
Rapport från UEG-kongressen i Birmingham, 9-10 september
Ordförande, Ulf Andersson och Stefan Bengtsson rapporterar från UEG kongressen i
Birmingham den 9-10 september. Kongressen beslutade bland annat att inrätta en ny teknisk
kommitté för TeamGym (truppgymnastik) med Stefan Bengtsson som dess förste ordförande.
Detta innebär att Stefan även tillhör UEG:s exekutiv kommitté (i egenskap av ordförande i
kommittén). Dessutom blev Malin Eggertz Forsmark invald i Exekutiv kommittén.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna och gratulera Malin och Stefan till utnämningarna inom UEG, samt
att ge ett stort beröm och erkännande till Stefan för det framgångsrika arbete som han har
nedlagt för att få truppgymnastiken (TeamGym) erkänd som en officiell disciplin inom UEG.
§5
Rapporter från GS, kommittéer och kansli
GS lämnar muntlig rapport från kansliet sedan föregående sammanträde. Den traditionella kickoffen genomfördes den 1-2 september på Sigtunahöjden med anställda från det centrala kansliet
och distrikten. Det var hög närvaro (endast två distrikt saknades) och trivsamt med
genomgående bra diskussioner.
GS rapporterar även om hans problem med diskbråck vilket medfört att han för närvarande går
på sjukgymnastikbehandling och är halvtidssjukskriven under behandlingstiden. Ordförande
kompletterar med information om den konsekvensdiskussion som hon och GS har haft angående
den uppkomna situationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§6
Gymnastikforum 2005 - 22-23 oktober Hotel Arlandia
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” och på hemsidan www.gymnastik.se samt till aktuella e-postadresser direkt
till större föreningar och nyckelpersoner. GS rapporterar om det aktuella anmälningsläget och
styrelsen diskuterar det tänkta upplägget av forumet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt respektive utsedd ledamot och tjänsteman att förbereda sin punkt i programmet
i enlighet med dagens diskussioner, samt
att redovisning av förberedelserna ska ske vid nästa styrelsemöte den 21 oktober.
§7
Inger Båvner 60 år
Inger Båvner fyller 60 år den 5 oktober och mottagning sker på Stockholms Stadshus.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande att uppvakta Inger Båvner den 5 oktober.
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§8
GF Mälardalen
Margareta Frykman Järlefelt och Carl-Åke Myrsell rapporterar från de förberedelser som
distrikten GF Västmanland, GF Södermanland samt GF Örebro län gör inför det planerade
samgåendet till GF Mälardalen. Extra årsmöte är utlyst till söndagen den 13 nov i Eskilstuna.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Margareta Frykman Järlefelt och Lennart Nilsson (i egenskap av faddrar till
distrikten) att hjälpa till vid behov i samband med det extra årsmötet samt den process
som pågår fram tills dess att det nya distriktet är bildat.
§9
Rapport Lillsveds styrelsen
Ordförande rapporterar från senaste styrelsemötet med Lillsveds styrelsen. Inställda kurser
under sommaren har medfört att verksamheten har gått med underskott den senaste tiden. Som
en konsekvens av detta har Lillsveds styrelsen via ordföranden inkommit med en muntlig
förfrågan om ett ekonomiskt lån från Gymnastikförbundet. Styrelsen diskuterar den uppkomna
situationen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt ordföranden och GS att diskutera den uppkomna situationen med Lillsveds
ledning.
§ 10
Pink Aerobics – samarbete med Bröstcancerföreningen den 1 oktober
Ordförande rapporterar om bakgrunden och förberedelserna inför Pink Aerobics dagen.
Evenemanget är ett samarbete mellan Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation,
Gymnastikförbundet och AstraZeneca. På 10 platser runtom i Sverige (Asarum, Helsingborg,
Göteborg, Karlstad, Bromma, Stockholm, Uppsala, Falun, Örnsköldsvik och Umeå) anordnar
gymnastikföreningar och den lokala bröstcancerföreningen den 1 oktober olika gympa, aerobic
och bodymind pass med temat Pink Aerobics.
Syftet med Pink Aerobics är dels att öka kunskapen om bröstcancer och dels att samla in pengar
som uteslutande går till Bröstcancerfonden och till den lokala bröstcancerföreningen.
Gymnastikförbundets engagemang i detta angelägna projekt är mycket naturligt, eftersom vi är
ett kvinnodominerat förbund. Genom alliansen med ovanstående parter hoppas vi att vår insats
ska synas och höras till en bredare allmänhet.
Ytterligare information om projektet finns utlagd på hemsidan www.gymnastik.se.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 11
Nästa sammanträde
Nästa styrelsemöte är fredagen den 21 oktober på Hotel Arlandia i samband med
Gymnastikforum. Sammanträdet beräknas pågå mellan kl. 10.00-18.00.
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Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Kerstin Gustafsson
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