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Protokoll nr 292, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 2 december 2005 på
Hotel Arlandia, Arlanda.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson,
Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson (- § 19),
Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefelt
samt Lennart Nilsson
Förhinder:
Gun Ståhl och Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Thomas Widlund (- § 4), Kjell Adolfsson (§ 4 -),
Carina Watson Hertéus samt Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas - inledning
Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till verksamhetsårets sista sammanträde.
§2
Protokollsjustering
2.1
Protokoll nr 291
Protokoll nr 291 från styrelsens sammanträde den 21 oktober är justerat av ordförande och
Margareta Frykman Järlefelt samt därefter utskickat till ledamöterna.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 291 med godkännande 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 Lennart Nilsson till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Lennart Nilsson

Handslags seminarium
GF Södermanlands årsmöte

Bosön
Eskilstuna

12 nov
13 nov

Margareta Frykman Järlefelt

GF Mälardalens första årsmöte
sammanslagning GF Västmanland/Södermanland/Örebro län
Golden Age

Eskilstuna

13 nov

Gran Canaria

29 nov

Stefan Bengtsson

Förberedande möte inför EM i EuroGym

Ostrava, Tjeckien

nov

Christer Holmgren

Samverkansmöte med friidrotten och basket

Göteborg

nov

Kerstin Gustafsson

Möte med Ängelholms kommun ang. Lingvallens framtid

Lingvallen

nov
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Malin Eggertz Forsmark

Handslags seminarium
Möte RF:s idrotts politiska grupp
Sponsors möte Sigtunahöjden
Internationella arrangemang RF-träff
Möte om Idrottsmodellen

Bosön
Stockholm
Sigtuna
Stockholm
Stockholm

12-13 nov
10 nov
21 nov
22 nov
28 nov

Ulf Andersson

Möte om Idrottsmodellen
24-timmars gympa

Stockholm
Eskilstuna

28 nov
18-19 nov

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§4
Ekonomiutredningen
Kerstin Gustafsson redovisar utredningsgruppens förslag till remiss för Ekonomiutredningen.
Styrelsen diskuterar utredningsgruppens analyser, slutsatser och åtgärdsförslag.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt utredningsgruppen att slutföra sitt uppdrag i enlighet med dagens diskussioner,
att godkänna en framflyttad tidsplan för remissbearbetningen, samt
att redovisning av remissvaren ska ske vid styrelsens sammanträde den 2 februari 2006.
§5
Gymnastiken Vill 2007-2008
Ordförande redovisar och lämnar bakgrund till utkastet av den nya reviderade upplagan av
Gymnastiken Vill 2007-08. Förslaget tas emot positivt av styrelsen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att arbeta vidare med Gymnastiken Vill och redovisa förslag vid styrelsemötet
den 2 februari.
§6
Idrottsmodellen - utbildningsmodell
Ordförande redovisar det pågående arbetet med att utveckla en gemensam utbildningsmodell
”Idrottsmodellen” för Gymnastikförbundet, Korpen och SAIF (Akademiska Idrottsförbundet).
Målgruppen är ledare för gympa och aerobics. Arbetet har kommit så långt att tiden är mogen
för vägval för det fortsatta samarbetet mellan förbunden. Styrelsen diskuterar olika
inriktningsbeslut utifrån ambitionen att tillgodose behov hos såväl stora som små föreningar samt
med hänsyn till vår ekonomi och självständighet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att avsluta samarbetet enligt fastlagd projektplan för Idrottsmodellen,
att uppdra åt GS att fortsätta samarbetet där Svenska Gymnastikförbundet blir en avtalspart
till Korpen och SAIF, samt
att uppdra åt GS att utveckla utbildningsstegen för gympa & aerobic, enligt modellen för
barn & ungdom, och att utbildningen erbjuds även Korpens ledare enligt samma
avtalsmodell som ovan.
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§7
Guld i sikte
Ordförande och Ulf Andersson redovisar nuläget i tävlingsverksamhetens satsning ”Guld i sikte”.
Med anledning av nuvarande ekonomiska situation diskuterar styrelsen inriktningen för de
kommande åren:
• tydliggöra och utveckla goda exempel,
• slutföra arbetet med kravprofiler,
• fokusera på utbildning/fortbildning,
• systemuppbyggnad, finansiering, prioritering
• fortsätta diskussionen om ett Riksidrottsgymnasium som ska ansökas 2007.
Styrelsen beslutar
att godkänna den presenterade inriktningen under de kommande åren av ”Guld i sikte”.
§8
Fördelningsprinciper projektbidrag GDF 2006
Styrelsen diskuterar fördelningsprinciper för den del av GDF-anslaget som avser projektbidrag.
Styrelsen önskar att distriktsbidraget ska koncentreras på att stödja utvecklingen av
Gymnastikförbundets utbildare (som ett led i den pågående ledarsatsningen) samt att fortsätta
processen med att bygga upp ett fungerande person- och föreningsregister inom ramen för
Förbundet Online och Klubben Online.
Styrelsen beslutar
att fastställa fördelningsprinciperna för projektbidrag GDF 2006 enligt presenterat förslag
(se bilaga).
./.
§9
GDF projektbidrag 2005
Kansliet har sammanställt och räknat ut beloppen för respektive distrikt avseende innevarande
års projektbidrag till distrikten, i enlighet med de kriterier som styrelsen tidigare har fattat beslut
om (nr 282, 04.10.08-09, § 7).
Styrelsen beslutar
att godkänna fördelningen av GDF projektbidrag 2005 enligt bilaga.
./.
§ 10
Internationella frågor
Stefan Bengtsson redovisar diskussion med Kristina Göthberg (ordförande i RG-kommittén)
gällande utvecklingen internationellt av disciplinen.
Styrelsen beslutar
att hänskjuta frågan till Internationella rådet för fortsatt behandling.
§ 11
Förbud att utföra Trippel volter
Vid styrelsemötet den 12 september 2004 (nr 281, § 21) beslutade styrelsen att tillsätta en
utredningsgrupp med anledning av att UEG ej tillåter trippelvolter. Utredningsgruppen
redovisade sitt arbete vid styrelsemötet den 11-12 februari 2005 (nr 286, § 8) och de ringade in
fyra viktiga områden som bör bearbetas:
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1.
2.
3.
4.

strukturera om i utbildningsstegen för Trampett,
arrangera ett årligen återkommande diskussionsseminarium för alla discipliner,
se över synkroniseringen av svårighetstabeller och domaravdrag,
påverka UEG:s framtida utveckling av Teamgyms svårighetstabell och säkerhet gällande
redskap, försäkringsfrågor samt inte minst utbildning.
Styrelsen beslutade också att arrangera ett diskussionsseminarium i september 2005 och att
t.o.m. 30 juni 2005 ha förbud att träna trippelvolter i ström, köra uppvisningar och tävla på
trippelvolter, samt att efter detta datum skulle tillstånd kunna sökas för ovanstående (se ovan).
Det trippelvoltsseminarium som sedan genomfördes den 9 oktober 2005 visade tydligt att det
finns brister i vår utbildning. Övningar ska klaras i rätt ordning med tydligt definierade krav innan
gymnasten kan gå vidare till nästa övning. Utbildningen bör också omfatta träning av s.k. ”escapemöjligheter” och ”aerial-awareness”. TTK (trupptekniska kommittén) har fått i uppgift att
komplettera utbildningsstegen i denna fråga.
Styrelsen beslutar
att trippla volter inom truppgymnastiken (både trampett och tumbling) även fortsättningsvis
inte ska vara tillåtna,
att beslutet ska gälla såväl träning som tävling,
att frågan om ett upphävande av ovanstående beslut inte är aktuellt förrän
Gymnastikförbundets tränarutbildning avseende trippelvolter har kompletterats enligt
TTK:s och Idrottschefens rekommendationer, samt
att uppdra åt GS att informera föreningar och TTK.
§ 12
Abecita
Under år 2006 har Gymnastikförbundet ingått ett sponsoravtal med företaget Abecita. I avtalet
ingår att tio stycken gymnaster (team Abecita) kommer att användas i reklamsyfte.
Styrelsen beslutar
att under 2006 göra avsteg från gällande reklamregler för de truppgymnaster som ingår i team
Abecita, samt
att uppdra åt GS att informera föreningar, domare och TTK om detta beslut och innebörden
av avtalet.
§ 13
Rapport Lillsved
Ordförande rapporterar att Bert Larsson kommer att avsluta sin tjänst som platschef på Lillsved
under våren 2006. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och möjlighet att vid
nyrekrytering se ett ökat samarbete mellan Gymnastikförbundet och Lillsved. Ordföranden har
uppdraget att tillsammans med ledningsgruppen på Lillsved se över Lillsveds ledningsstruktur
innan nyrekryteringsarbetet påbörjas.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande att återkomma till styrelsens sammanträde i mars 2006 med en
redovisning av arbetet.
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§ 14
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.
§ 15
Rapporter från GS, kommittéer och kansli
Med anledning av att generalsekreteraren Lars Tigerberg tillsvidare är heltidssjukskriven beslutar
styrelsen att utse en tillförordnad generalsekreterare under sjukskrivningsperioden.
Styrelsen beslutar
att utse Christina Almskoug till tillförordnad generalsekreterare under Lars Tigerbergs
sjukskrivnings period,
att utnämningen av Christina Almskoug innebär att hon träder in i GS ställe i samtliga
funktioner inklusive tecknings- och attesträtt under sjukskrivningsperioden, samt
att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.
§ 16
Prognos för budgetåret 2005 – påverkan på budget 2006
Carina Watson Hertéus redogör för den nya prognosen för budgetåret 2005. På grund av att
prognosen visar på ett försämrat ekonomiskt resultat, jämfört med tidigare prognoser, kan det få
påverkan på redan beslutad budget för år 2006.
Styrelsen beslutar
att godkänna den presenterade prognosen,
att med anledning av nya fakta i prognosen göra revideringar i budgeten för 2006
(som fastställdes vid föregående sammanträde), samt
att styrelsen beslutar om budgetrevidering senast den 19 december per mail eller telefon.
§ 17
Nästa sammanträde samt extra telefonmöte
Styrelsen diskuterar formerna och tidpunkten för nästa styrelsemöte. Styrelsen ser ett behov av
att flytta fram nästa styrelsemöte från det tidigare beslutade datumet 24 jan till den 2 februari.
Skälet till det är att sista dag för inlämnade av motioner till Förbundsmötet är den 31 januari.
Därefter behövs ett telefonmöte innan handlingarna till Förbundsmötet skickas ut (motioner,
styrelsens svar, propositioner samt Gymnastiken Vill).
Styrelsen beslutar
att nästa sammanträde genomförs torsdagen den 2 februari kl. 10.00-18.00 på Hotel
Arlandia, samt
att genomföra telefonsammanträde tisdagen den 21 februari kl. 21.00.
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§ 18
Avslutning på sammanträdet och verksamhetsåret
Ordförande avslutade sammanträdet med att tacka kanslipersonalen och övriga i styrelsen för allt
arbete som är nedlagt under det gångna verksamhetsåret samt tillönskar samtliga en skön och
avkopplande julhelg.
Vice ordförande tackar på motsvarande sätt ordförande.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Lennart Nilsson
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