O:\Stab\Calle\Calle\Styrelse protokoll\2006 294-\Styrelseprotokoll nr 294 06.02.02.doc

Protokoll nr 294, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
torsdagen den 2 februari 2006 på
Hotel Arlandia, Arlanda.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson,
Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson,
Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefelt (- §19)
Lennart Nilsson (- §19) samt Gun Ståhl (- §19).
Förhinder:
Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Christina Almskoug (GS) (- §10) och Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas - inledning
Ordförande hälsar samtliga välkomna till årets första sammanträde.
§2
Protokollsjustering
2.1

Protokoll nr 292 och 293

Protokoll nr 292 från styrelsens sammanträde den 2 december är justerat av ordförande och
Lennart Nilsson och protokoll nr 293 från telefonsammanträde den 18 december är justerat av
ordförande samt Lennart Nilsson och Gun Ståhl.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 292 och 293 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 Gun Ståhl till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Margareta Frykman Järlefelt

Breddidrottsforum

Bosön

jan

Malin Eggertz Forsmark

Breddidrottsforum
Media seminarium
Tävlingsforum

Bosön
Bosön
Lillsved

jan
jan
jan

Gun Ståhl

Breddidrottsforum
Folkhälsoarbetet nationella riktlinjer

Bosön

jan

Ulf Andersson

Tävlingsforum

Lillsved

jan

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§4
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kommenterar sin utskickade rapport till styrelsen. Ordförande redovisar en skrivelse från
Älvsbygymnasterna angående kostnadsfördelningen för landslagsgymnaster.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt ordförande att besvara skrivelsen från Älvsbygymnasterna.
§5
Rapport från Lillsved
Ordförande redovisar Lillsveds nuvarande situation beträffande ekonomi, personal och
organisationsstruktur.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Rapport från Gymnaestrada
Kansliet har sammanställt en skriftlig rapport (se bilaga) beträffande det aktuella anmälningsläget
./.
inför Gymnaestradan 2007 i Dornbirn. Drygt 20 föreningar är intresserade av att medverka som
specialtrupp. Förutom dessa specialtrupper pågår förberedelserna enligt planerna för två
specialmasstrupper för vuxen motion samt ungdom. Det sammanlagda deltagarantalet uppskattas
i dagsläget till c:a 1 225 svenska deltagare. Arrangörerna har mycket glädjande meddelat att de
uttagit Malmöflickorna och Kämpinge GF (hopprep) till FIG-galan under Gymnaestradan.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Rapport från Gymnastik Butiken – SISU Idrottsböcker
Ordförande redovisar från diskussioner och förhandlingar med SISU Idrottsböcker AB angående
vårt nuvarande förlagsavtal med dem.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande att fortsätta förhandlingarna angående Gymnastik Butikens förlagsavtal
i enlighet med dagens diskussioner.
§8
Traktamente och ersättningar för förtroendevalda
Från den 1 jan har Skatteverket har höjt den skattefria bilersättningen till 18 kr/mil.
GS föreslår att vi justerar bilersättningen till det beloppet samt i övrigt ha oförändrade normer
för traktamente och ersättningar för förtroendevalda.
Styrelsen beslutar
att att revidera ersättningen för förtroendevalda enligt presenterat förslag (se bilaga)
./.
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§9
Inriktning på fördelningen av medel för Handslaget år 4 (2006/07)
Riksidrottsstyrelsen beslutade vid sitt januarimöte om fördelningen av handslagsmedel för år 4.
Gymnastikförbundet kommer att få 7 917 000 kr för fördelning till föreningsprojekt (utbetalas
direkt till föreningar) samt 1 167 000 kr till centralt utvecklingsstöd för handslagsinsatser.
Ordförande redovisar förslag till fördelningsriktlinjer för Handslagets år 4 (1 juli 2006 – 30 juni 2007).
Förslaget utgår från samma huvudprinciper som tillämpats under handslagets år 2 och 3. Ansökan
och uppföljning sker helt via hemsidan. En broschyr med goda exempel från olika
gymnastikföreningar är under producerande samt planeringen av regionala handslagsseminarier.
Till detta tillkommer tankar om hur handslaget ska utvärderas och följas upp efter år 4.
Styrelsen beslutar
att godkänna de föreslagna principerna för fördelningsprinciper samt bearbetningen och
handläggningen av ansökningar för Handslaget år 4 (se bilaga).
§ 10
Vuxen motion
Vid styrelsemötet den 2 december (§ 6 nr 292, 05.12.02) beslutade styrelsen om inriktningen av
utbildningsmodell för vuxen motion. Styrelsen diskuterar kommande strategier och behovet av
att tillsätta en arbetsgrupp för detta ändamål. Utgångspunkten i diskussionen är Gymnastiken Vill,
där vuxen motions verksamheten främst är beroende av behovsrelaterad ledarutbildning, med
därtill hörande program och produkter samt utbildarteam. Närhet, enkelhet och tillgänglighet är
nyckelord för vuxensidans utbildningsverksamhet. Parallellt med detta bör utveckling ske av
markandsföring och information (främst via hemsidan) samt igångsättandet av arbetsgruppen för
lokalfrågor. Utöver detta redovisas planerade produktioner under det kommande året.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att tillsätta en arbetsgrupp för vuxen motion under 2006.
§ 11
Förbundsmötet 13-14 maj i Göteborg
11.1 Rapport om förberedelsearbetet

Christer Holmgren och Carl-Åke Myrsell redogör för förberedelsearbetet och planeringen inför
Förbundsmötet den 13-14 maj i Göteborg. Förbundsmötet kommer att genomföras på Hotel
Gothia Towels och förhandlingarna planeras att ske i den intill liggande Kongresshallen.
Information om Förbundsmötet kommer att vara utlagd på hemsidan senast den 28 februari, där
även anmälan görs. Sista anmälningsdag för deltagande under Förbundsmötet är den 30 mars
(bokning av mat/logi). Det är föreningarna som utser sina egna ombud till Förbundsmötet. De
föreningar som inte avser att själva utnyttja sin rösträtt, överlämnar med automatik sin rösträtt
till föreningsombud som utses vid respektive distrikts årsmöte under mars månad. Ombud får
representera med högst 25 röster. Värd för Förbundsmötet är GF Göteborg och deras
arbetsgrupp är redan i full gång med förberedelserna.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
11.2 Verksamhetsberättelsen 2004-2005

Verksamhetsberättelsen 2004-2005 för Svenska Gymnastikförbundet är under utarbetande och
kommer att utskickas till styrelsen för genomläsning innan den går i tryck.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att utskicka förslaget till verksamhetsberättelse till styrelsen.
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11.3 Prel. bokslut 2005

Ordförande kommenterar det preliminära bokslutet för år 2005. Revisorerna inleder sitt
revisionsarbete inom kort.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 12
Gymnastiken Vill 2007-2008
12.1 Gymnastiken Vill

Styrelsen diskuterar innehållet i det presenterade förslaget till Gymnastiken Vill 2007-2008. Det
är en helt ombearbetad verksamhetsplan i enlighet med de beslut som är fattade sedan tidigare.
Förslaget till verksamhetsplan ska vara klart att presenteras på hemsidan senast den 28 februari.
Beslut om fastställandet fattas av ombuden på Förbundsmötet den 13-14 maj.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att återkomma med det färdiga förslaget till styrelsens nästa sammanträde,
12.2 Budgetinriktning för de kommande två åren.

Med utgångspunkt från Gymnastiken Vill diskuterar styrelsen hur budgetinriktningen för de
kommande två åren ska presenteras vid Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden att förbereda presentationen vid Förbundsmötet.
§ 13
Motioner
Sex motioner är inlämnade till Förbundsmötet 2006. Enligt stadgarna ska motionerna vara
inlämnade senast den 31 januari. Styrelsen har en skyldighet att lämna yttrande till samtliga
motioner. Samtliga yttranden ska vara klara för beslut till nästa sammanträde tisdagen den 21 feb.
13.1 Arbetstagares valbarhet till valberedningen för Svenska Gymnastikförbundet och dess
distriktsförbund (GF Stockholm)

GF Stockholm har inlämnat en motion angående arbetstagares valbarhet till valberedningen för
Svenska Gymnastikförbundets och dess distriktsförbund. Motionen avser ett stadgeförtydligande
och samtidigt en anpassning till den stadgerevision som Riksidrottsmötet genomförde år 2005 av
Riksidrottsförbundets stadgar (se bilaga). Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen.
./.
Styrelsen beslutar
att tillstyrka motionen, samt
att uppdra åt Carl-Åke Myrsell att formulera styrelsens yttrande i enlighet med dagens
diskussioner.
13.2 Stadgeförtydligande/förändring avseende arbetstagares valbarhet och möjlighet att
vara ombud (GF Södermanland)

GF Södermanlands motion är snarlik GF Stockholms motion vad avser arbetstagares valbarhet till
valberedningen. Dessutom motionerar GF Södermanland om att begränsa arbetstagares
möjlighet att vara ombud vid förbunds- och årsmöten (se bilaga).
./.
Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Christer Holmgren och Carl-Åke Myrsell att formulera styrelsens yttrande i
enlighet med dagens diskussioner.
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13.3 Ny regional organisation i Norrland måste få vara med i start 2007 (GF Västernorrland)

GF Västernorrland motionerar om vikten av att en ny regional organisation för Norrland måste
ske med start år 2007 (se bilaga). Bakgrunden till motionen är dels de förslag som finns i
./.
ekonomiutredningens remiss dels att GF Västernorrland haft problem att organisera sin
verksamhet de senaste åren. Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Lennart Nilsson och Carl-Åke Myrsell att formulera styrelsens yttrande i enlighet
med dagens diskussioner.
13.4 Gymnastikförbundets och föreningarnas organisation (Linköpings Gymnastiksällskap)

Linköpings GS motionerar om en ny organisation inom förbundet omfattande endast två nivåer;
föreningsnivån samt riksnivån (se bilaga). Motionen innebär att nuvarande distrikt skulle upphöra
./.
som juridiska personer och ekonomiska enheter fr.o.m. 1 jan 2008.
Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Gun Ståhl och Carl-Åke Myrsell att formulera styrelsens yttrande i enlighet med
dagens diskussioner.
13.5 Motioner till föreningars och distriktens årsmöten (GF Södermanland)

GF Södermanland motionerar om att nya och befintliga föreningar ska rekommenderas att i sina
stadgar tillåta Svenska Gymnastikförbundet att motionera till respektive organisations (förening
och distrikt) årsmöten (se bilaga). Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen.
./.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Christer Holmgren och Carl-Åke Myrsell att formulera styrelsens yttrande i
enlighet med dagens diskussioner.
13.6 Omfördelning av resurser till vuxen verksamhet (GF Södermanland)

GF Södermanland har motionerat om en omfördelning av resurserna till vuxen verksamheten
(se bilaga). Motionen består av tre yrkanden:
./.
• Öka antalet personer som arbetar heltid med vuxenverksamhet
• Omfördelning av ekonomiska resurser genom ökade differentierade medlemsavgifter
• Att samtliga resurser ska användas optimalt och att en översyn ska göras om all befintlig
verksamhet ska fortsätta att bedrivas inom förbundet.
Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Malin Eggertz Forsmark och Carl-Åke Myrsell att formulera styrelsens yttrande i
enlighet med dagens diskussioner.
§ 14
Distriktens årsmöten
Kansliet har sammanställt en förteckning över samtliga distrikts årsmöten. Styrelsen diskuterar
behovet av närvaro vid dessa årsmöten och en fördelning av uppdrag görs på grundval av den
befintliga fadderuppdelningen.
Styrelsen beslutar
att utse representanter vid distriktens årsmöten i enlighet med dagens fördelning (se bilaga),
./.
att uppdra åt Carl-Åke Myrsell att kontakta samtliga distrikt och meddela styrelsens
representation, samt
att påpeka för GF Skåne att distriktens årsmöten ska vara genomförda senast den 31 mars
enligt stadgarna.
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§ 15
Evenemangs kalender
Kansliet har sammanställt en evenemangskalender för 2006 för kännedom till styrelsen. Styrelsen
diskuterar igenom behovet av styrelserepresentation vid dessa tillfällen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 16
Ekonomiutredningen - redovisning samt styrelsens propositioner
Kerstin Gustafsson redogör för remissomgången av de utskickade förslagen från
Ekonomiutredningen. 8 distrikt, 5 föreningar samt 2 personer har inskickat skriftliga svar och
synpunkter på utredningen.
Styrelsen har tagit del av remissvaren och diskuterar förslag till propositioner till Förbundsmötet
som konsekvens av utredningens förslag med beaktande av de inlämnade remissvaren. En
genomgående allmän synpunkt från remissvaren är att man saknar konsekvensbeskrivningar till de
föreslagna åtgärderna.
Styrelsen kommer fram till att utredningens förslag leder fram till ett antal propositioner från
styrelsen till Förbundsmötet.
16.1 Regionala organisationen – arbetsgivaransvar

Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att en ny regional organisation bör bildas, samt
att
Gymnastikförbundet
centralt
övertar arbetsgivaransvaret
för
de
anställda
distriktskonsulenterna men att regionerna är arbetsledare samt att regionerna finansierar
anställningen. Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens förslag och de synpunkter som
framkommit bland remissvaren till dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden och Carl-Åke Myrsell att till nästa styrelsemöte presentera förslag
på proposition i enlighet med dagens diskussioner.
16.2 Medlemsavgiften

Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att avskaffa indexregleringen av medlemsavgiften
och istället låta varje förbundsmöte avgöra medlemsavgiftens storlek med utgångspunkt i de
planer som föreligger i Gymnastiken Vill. Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens förslag och
de synpunkter som framkommit bland remissvaren till dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden och Carl-Åke Myrsell att till nästa styrelsemöte presentera förslag
på proposition i enlighet med dagens diskussioner.
16.3 Distriktsanslaget

Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att från och med 2007 års budget omdisponera
distriktsbidragets del av RF-anslaget till riktade utbildnings- och utvecklingsåtgärder centralt, samt
att de regionala organens andel av inbetalda medlemsavgifter enbart bör bestå av regionens
inbetalda medlemsavgifter. Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens förslag och de synpunkter
som framkommit bland remissvaren till dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden och Carl-Åke Myrsell att till nästa styrelsemöte presentera förslag
på proposition i enlighet med dagens diskussioner.
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16.4 Lillsvedskronan

Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att Lillsvedskronan som tidigare utgått som
generellt bidrag till Lillsved ersätts med en avtalsmodell där parterna klargör omfattningen av
samarbetet och på vilka ekonomiska premisser som samarbetet skall ske.
Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens förslag och de synpunkter som framkommit bland
remissvaren till dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden och Carl-Åke Myrsell att till nästa styrelsemöte presentera förslag
på proposition i enlighet med dagens diskussioner.
16.5 Öppna upp för nya associerade medlemmar

Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att ”öppna upp” även för andra än ideella
gymnastikförningar att kunna ansluta sig till Gymnastikförbundet som associerade medlemmar på
vissa villkor. Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens förslag och de synpunkter som
framkommit bland remissvaren till dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden och Carl-Åke Myrsell att till nästa styrelsemöte presentera förslag
på proposition i enlighet med dagens diskussioner.
16.6 Riktlinjer för genomförandet av Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet

Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att Gymnastikförbundet bör göra en översyn av
förbundets kursplaner, möjligheter att utveckla pedagogiska metoder, klargöra hur utbildningar
bör genomföras samt vem som får sanktions som utbildare. Även Lillsveds roll i
utbildningsverksamheten bör klargöras. Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens förslag och de
synpunkter som framkommit bland remissvaren till dessa.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden och Carl-Åke Myrsell att till nästa styrelsemöte presentera förslag
på proposition i enlighet med dagens diskussioner.
§ 17
Licensavgiften
Ekonomiutredningen föreslår i sitt remissförslag att Gymnastikförbundet bör öka licensavgiften
om en ökning av självfinansieringsgraden hos tävlingsföreningarna anses vara nödvändig att göra.
Flera remissvar har påpekat möjligheten för styrelsen att införa differentierade avgifter. Styrelsen
diskuterar förslaget med anser inte att det är en Förbundsmötesfråga att besluta om storleken av
licensavgiften.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens mars sammanträde med ett förslag på
licensavgiftens storlek för nästkommande försäkringsår.
§ 18
Ytterligare propositioner
Utöver de förslag till propositioner som är resultatet av ekonomiutredningen diskuterar
styrelsen behovet av ytterligare propositioner. Främst diskuterar styrelsen behovet av en samlad
plan för vuxen verksamhetens fortsatta utveckling med utgångspunkt från det behov som
föreningar har utryckt.
Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet
att uppdra åt ordföranden att till nästa styrelsemöte presentera förslag på proposition i
enlighet med dagens diskussioner.
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§ 19
Stadgerevision
19.1 Föreningars skyldighet att tillhandahålla uppgifter via årsrapporten.

Styrelsen önskar ett förtydligande i stadgarna när det gäller föreningarnas skyldighet att avge
årsrapport till förbundet. Styrelsen föreslår därför att punkt 3 i 7 kapitlet 5 § ska förtydligas.
7 kapitlet - 5 § Åligganden
Förening ska
3. årligen betala årsavgift samt avge föreskriven årsrapport enligt de anvisningar som styrelsen
föreskriver,
Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet
att stadgeförtydligande i 7 kapitlet 5 § enligt ovanstående förslag.
19.2 Förändring av datum för underlag till röstlängden:

Vid föregående Förbundsmöte beslutades att distriktens årsmöten ska avhållas före mars månads
utgång. Någon revidering av datum för underlag till röstlängden gjordes ej vid det tillfället.
Styrelsen anser att det datumet bör tidigareläggas till den 31 december som konsekvens av
ändringen av distriktens årsmötes datum. Nuvarande skrivning i stadgarna:
3 kapitlet Förbundsmöte – 2 § Rösträtt
”Röstlängden upptar de föreningar som senast den 28 februari innevarande år har fullgjort sina
stadgeenliga förpliktelser mot Gymnastikförbundet.”
Bilaga 2 i stadgarna – stadgemallen för distriktens stadgar - 2 kapitlet GDF-årsmötet – 4 § Rösträtt
”Röstlängden upptar de föreningar som senast den 28 februari innevarande år har fullgjort sina
stadgeenliga förpliktelser mot samt de förpliktelser mot GDF som kan ha bestämts av GDFårsmötet.”
Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet
att förändra datum för underlaget till röstlängden för Förbundsmötet samt för respektive
distrikts årsmöte ska förändras till den 31 december i ovanstående paragrafer.
19.3 Korrigering av anvisningar för valberedningen

3 kapitlet Förbundsmöte – 10 § Valberedningen
På två ställen i 3 kap. 5 § finns hänvisningen ”punkterna 16-18, 20-21”. Den hänvisningen är tyvärr
felaktig och ska vara ”punkterna 15-17, 19-20” på bägge ställena i paragrafen.
Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet
att revidera i stadgarna i 3 kapitlet 5 § enligt ovanstående förslag.
19.4 Korrigering av antalet distriktsförbund och distriktsgränser
6 Kapitlet SF-distrikt Gymnastikdistriktsförbund (GDF) - 2 § GDF:s namn och distriktets gränser

Enligt stadgarna beslutas ändringar av GDF:s geografiska område samt ändring av GDF:s namn av
förbundsmötet. Under perioden sedan senaste Förbundsmötet 2004 har två sammanslagningar
skett genom årsmötesbeslut inom respektive berört distrikt:
GF Göteborg Bohuslän Dal bildades den 1 januari, 2005 genom sammanslagning av de tidigare
distrikten GF Göteborg och GF Bohuslän Dal.
GF Mälardalen bildades den 1 januari, 2006 genom sammanslagning av de tidigare distrikten GF
Södermanland, GF Västmanland samt GF Örebro län.
Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet
att revidera bilaga 1 i stadgarna gällande distriktens namn och gränser enligt ovanstående
förslag (se bilaga).
./.
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§ 20
Aktuell statistik - medlemsutvecklingen
Carl-Åke Myrsell redovisar den aktuella statistiken över gymnaster och föreningar som grundar
sig på de inskickade årsrapporterna från föreningarna. Glädjande nog ökar antalet aktiva
gymnaster för andra året i rad totalt sett och i mer än hälften av distrikten (se bilaga).
./.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 21
Nya föreningar, utträden och namnändringar
GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar,
utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (se bilaga).
./.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 22
Nästa sammanträde
Styrelsen har sedan tidigare beslutat att nästa styrelsemöte är ett telefonsammanträde och att
sammanträdet därefter genomförs på Lillsved (till delar tillsammans med Lillsveds styrelsen).
Styrelsen beslutar
att telefonsammanträdet tisdagen den 21 februari börjar kl. 21.00, samt
att sammanträdet därpå genomförs på Lillsved lördag-söndag den 18-19 mars - ”lunch till lunch”.

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Gun Ståhl
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