Protokoll nr 293, fört vid telefonsammanträdet
med Svenska Gymnastikförbundets styrelse
söndagen den 18 december 2005.

Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.),
Ulf Andersson, Stefan Bengtsson, Christer Holmgren,
Margareta Frykman Järlefelt, Lennart Nilsson
samt Gun Ståhl
Förhinder: Kerstin Gustafsson, Håkan Ottosson

§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och går igenom dagordningen som omfattar två punkter;
revidering av budget 2006 inklusive diskussion om kostnader för Gymnaestradan 2007 samt
personalrapport och GS situationen.
§2
Budget 2006
Kansliet har på uppdrag av styrelsen sedan mötet den 2 december 2005 reviderat budget 2006
enligt bilaga. Ordförande går igenom förslaget och styrelsen diskuterar den reviderade budgeten.
Styrelsen diskuterar också budget och förslag till riktlinjer för Gymnaestradan 2007.
•

•
•

•

•

Svenska truppen till Gymnaestradan i Dornbirn 2007 uppskattas till 1500 deltagare fördelade
på 15 specialtrupper varav två är ”specialmasstrupper” en vuxenmotionsgrupp som
föreningen World Gym ansvarar för och en ungdomsgrupp som Ungdomsrådet ansvarar för.
Gymnastikförbundet bekostar deltagarkort, resa, hotell, lunch, traktamente för
delegationsledning enligt presenterad budget. Inga arvoden.
Specialmasstrupp ungdom skall kosta lika mycket som övriga specialtrupper.
Gymnastikförbundet bekostar deltagarkort, resa, hotell, lunch, traktamente för två
personer.
För Specialmasstrupp "World Gym", bekostar Gymnastikförbundet deltagarkort, resa,
hotell, lunch, traktamente för två personer. Övriga kostnader får World Gym ta upp med
sina deltagare själva pga. att de likställs som en vanlig specialtrupp vilka också har kostnader
för framtagning av program, kläder, träningar etc.
300 kr läggs på varje deltagare för kläder

Styrelsen beslutar
att
godkänna den reviderade budgeten för 2006.
att
godkänna budgeten och riktlinjerna för Gymnaestradan 2007.
§3
Personalrapport och GS situationen
Med hänvisningar till styrelsemötet den 2 december så redovisar ordförande för de diskussioner
som förts med Lars Tigerberg. Med stöd av Arbetsgivaralliansens förbundsdirektör Kenth Nauclér
skrivs en överenskommelse om att Tigerberg lämnar sin tjänst. Ordförande rapporterar också om
personalsituationen på kansliet under ledning av tf GS Christina Almskoug. Styrelsen beslutar att

avvakta utredning om ny platschef på Lillsved och vid styrelsemötet i mars återuppta diskussion om
rekryteringsprocess av ny GS.
Styrelsen beslutar
att
godkänna rapporten
att
förlägga styrelsemötet 18-19 mars till Lillsved och att under helgen ha ett gemensamt
diskussionsmöte med Lillsveds styrelse.
att
styrelsemötet i mars ska behandla såväl samarbetet med Lillsved och ny GS som budget för
2007.
§4
Mötets avslutande
Ordförande avslutar telefonmötet och tackar samtliga för gott samarbete under 2005 samt önskar
alla en God Jul & Gott nytt år. Nästa styrelsemöte sker på Arlandia torsdagen den 2 februari 2006.

Vid protokollet

Malin Eggertz Forsmark

Justeras

Lennart Nilsson

Gun Ståhl

