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Protokoll nr 295, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
tisdagen den 21 februari 2006.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson,
Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson,
Margareta Frykman Järlefelt, Christer Holmgren samt
Lennart Nilsson.
Förhinder:
Gun Ståhl och Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till telefonsammanträdet, som är föranlett av
förberedelserna inför Förbundsmötet 13-14 maj i Göteborg.
§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 Christer Holmgren till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Verksamhetsberättelsen 2004-2005
Ordförande redovisar att verksamhetsberättelsen är under utarbetande och för närvarande
korrekturläses den på kansliet. Enligt tidsplanen ska den skickas ut för genomläsning av
ledamöterna i styrelsen under v.9 (27 februari – 3 mars).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§4
Utredning om idrottens regionala organisation – remiss från RF
Riksidrottsstyrelsen har utskickat utredningen ”Idrottens regionala organisation” på remiss till
samtliga SF, DF samt inom SISU. Remissvaret ska vara RS tillhanda senast den 28 februari.
Utredningen ska presentera sitt förslag vid RIM år 2007.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande inskicka remissvar i enlighet med dagens diskussioner.
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§5
Gymnastiken Vill
Ordföranden rapporterar att kansliet håller på att bearbeta Gymnastiken Vill enligt de riktlinjer
och korrigeringar som styrelsen fattade beslut om vid föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Styrelsens svar/yttrande över inlämnade motioner
Det är sex stycken motioner inlämnade till Förbundsmötet 2006. Vid föregående styrelsemöte
den 2 februari fördelade styrelsen uppdrag sinsemellan att till dagens sammanträde återkomma
med förslag till svar/yttrande av dessa motioner.
Styrelsen diskuterar de föreslagna svaren på vart och ett av dessa motioner.
Styrelsen beslutar
att lämna yttrande på motionerna i enlighet med bilaga 1.
./.
§7
Propositioner till Förbundsmötet
Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen vilka propositioner som styrelsen ska föreslå
Förbundsmötet. Styrelsen diskuterar de förslag på skrivningar som är presenterat till dagens
sammanträde.
Styrelsen beslutar
att inlämna propositioner till Förbundsmötet 2006 i enlighet med bilaga 2.
./.
§8
Distriktens årsmöten
Styrelsen beslutade om sin representation vid distriktens årsmöten 2006 vid föregående
sammanträde den 2 februari. Styrelsen diskuterar inriktningen på de punkter som ska
presenteras i samband med dessa årsmöten.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande lämna underlag till övriga ledamöter inför besöken vid distriktens
årsmöten.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Christer Holmgren
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