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Protokoll nr 298, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 12 maj 2006 på
Hotel Gothia Towers, Göteborg.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson,
Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson,
Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefelt,
Lennart Nilsson samt Gun Ståhl.
Förhinder:
Håkan Ottosson.
Dessutom närvarande:
Christina Almskoug (tf GS), Maria Ståhl (§ 6-),
Carina Watson Hertéus och Carl-Åke Myrsell.
§1
Mötet öppnas - inledning
Ordförande hälsar samtliga välkomna till det sista sammanträdet innan Förbundsmötet.
§2
Protokollsjustering
2.1

Protokoll nr 297

Protokoll nr 297 från telefonsammanträde den 17 april är justerat av ordförande samt Ulf
Andersson.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 297 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 Kerstin Gustafsson till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Gun Ståhl

Årsmöte GF Blekinge
Breddidrottsrådet - RF
Psykomotorisk konferens

Ronneby
Stockholm
Stockholm

Margareta Frykman Järlefelt

Psykomotorisk konferens
Årsmöte GF Mälardalen

Stockholm
Örebro

Ulf Andersson

Årsmöte GF Stockholm
Årsmöte GF Uppland
SM herrar AG och JSM damer AG
Möte arbetsgrupp FIG Academies
SOK:s årsmöte
SM-helgen samtliga discipliner utom AG herrar

Stockholm
Uppsala
Västerås
Stuttgart
Stockholm
Uppsala
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Lennart Nilsson

Årsmöte GF Dalarna

Falun

Kerstin Gustafsson

Årsmöte GF Skåne

Lingvallen

Malin Eggertz Forsmark

Årsmöte GF Skåne
Årsmöte GF Västerbotten
GF Uppland 90 år
SM-helgen samtliga discipliner utom AG herrar
Utdelning av Årets förening Håbogymnasterna
Idlaflickorna 60 år
SOK:s årsmöte

Lingvallen
Umeå
Uppsala
Uppsala
Håbo
Stockholm
Stockholm

Stefan Bengtsson

JNM trupp

Danmark

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§4
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS ger en muntlig rapport från verksamheten sedan senaste sammanträdet. Hon och Thomas
Widlund har deltagit vid den nordiska GS-träffen i Köpenhamn. Därutöver rapporterar hon från
Nordiska mästerskapen i AG, SM-helgen i Uppsala, arbetsgruppens vuxen motions första möte,
inlämnad projektplan till RF angående seniorverksamheten samt att löneförhandlingarna med
personalen har genomförda och klara.
Dessutom rapporterades att Marie Nyberg deltagit i ett FIG-möte i Vancouver, Kanada gällande
General Gymnastics under temat ”the foundations of gymnastics”.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§5
Tillsättning av ny Generalsekreterare
Ordförande hänvisar till sitt uppdrag från förra styrelsemötet och informerar styrelsen om
rekryteringen av och förhandling med ny GS. Ordförande hänvisar också till att MBLförhandlingar har genomförts. Styrelsen diskuterar anställningsvillkor och GS ställningsfullmakt.
Varken Stefan Bengtsson eller personalrepresentanter deltar i denna punkt.
Styrelsen beslutar
att anställa Stefan Bengtsson som ny Generalsekreterare fr.o.m. 1 augusti 2006,
att godkänna anställningsvillkor och ställningsfullmakt för GS, samt
att uppdra åt ordförande att slutföra avtalsförhandlingen i enlighet med dagens diskussioner.
§6
Idrottens ideella ledare - SISU/RF:s största strategiska ledarsatsning
GS, Maria Ståhl och Carl-Åke Myrsell informerar om RF/SISU:s största strategiska ledarsatsning
”Idrottens ideella ledare”. Riksidrotten har avsatt resurser att hjälpa respektive SF att ta fram
strategiska planer för att förbättra ledarförsörjningen inom respektive idrott. Hjälpen består
framför allt i processhjälp för att ta fram de strategiska planerna. Insatserna kommer att
prioritera ledarrekrytering och ledarvårds aktiviteter. En första nulägesanalys ska vara klar till den
31 augusti och sedan fortskrider processarbetet i den takt som vi önskar. Satsningen från
riksidrottens sida ligger helt i linje med våra egna planer.
Styrelsen beslutar
att utse Lennart Nilsson att tillsammans med en tjänsteman, som utses av ledningsgruppen på
kansliet, vara ansvariga för detta projekt, samt
att uppdra åt GS att anmäla vårt intresse att delta i projektet.
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§7
Remissvar Nya skatteregler för idrotten
Den av regeringen utsedda Idrottsskattekommittén har lämnat sitt betänkande ”Nya skatteregler
för idrotten” (SOU 2006:23) till finansdepartementet. Uppdraget för utredningsgruppen har varit
att förenkla och modernisera gällande skattelagstiftning för ideella idrottsföreningar. Förslaget är
utskickat på remiss till bland annat till RF. RF har i sin tur skickat förslaget till alla SF för att
inhämta synpunkter innan deras remissvar skrivs. Gymnastikförbundet har varit delaktigt i den
process som varit under formandet av förslaget genom RF:s referensgrupp för detta ärende.
Sammanfattningsvis ser Gymnastikförbundet mycket positivt på förslaget på nya skatteregler för
idrotten, framför allt när det gäller förenklingarna och förtydligarna angående administrationen av
föreningarnas ekonomi. Gymnastikförbundet saknar förslag om höjning av beloppsgränsen för
idrottsschablonavdraget samt att vår förhoppning är att eventuella kommande förslag angående
momspliktig verksamhet inte kommer att gälla den stora breda ideella verksamhet som våra
föreningar i allmänhet bedriver.
Styrelsen beslutar
att godkänna det inskickade remissvaret till Riksidrottsförbundet (se bilaga).
§9
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Irma Ternstrand
Blommor 70-års dag
Margareta Ekesrydh
Blommor 60-års dag
Robert Bredberg
Blommor 50-års dag
§ 10
Förbundsmötet - genomgång av föredragningar och andra förberedelser inför mötet
Styrelsen gör en längre och noggrann genomgång av föredragningslistan och de ansvarsuppgifter
som styrelsen fördelat sedan tidigare. Framför allt ägnas tid till förberedelser till propositionerna.
Styrelsen beslutar
att genomföra Förbundsmötet 2006 i enlighet med dagens diskussioner.
§ 11
Konstituerande styrelsemöte
Styrelsen diskuterar tidpunkt för det konstituerande sammanträdet efter Förbundsmötet med
den nya styrelsen.
Styrelsen beslutar
att konstituerade styrelsemöte på söndag den 14 maj efter Förbundsmötet.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Kerstin Gustafsson
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