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Protokoll nr 306, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
torsdagen den 3 maj 2007.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson,
Kerstin Gustafsson, Margareta Frykman Järlefelt,
Lennart Nilsson, Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl
Förhinder:
Christer Holmgren
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell

§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till telefonsammanträdet, som är föranlett av
förberedelserna inför Riksidrottsmötet (RF- och SISU-stämman) den 11-13 maj i Örebro.
§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
Motioner till RIM – RS och FS svar på dessa
Styrelsen har sedan tidigare gått igenom samtliga 34 motioner till RF- stämman och 6 motioner
till SISU-stämman (av dessa motioner finns 4 st som är ställda till bägge stämmorna).
Efter att ha tagit del av Riksidrottsstyrelsens svar på RF-motionerna och Förbundsstyrelsens svar
på SISU-motionerna, diskuterar styrelsen sitt eget ställningstagande i respektive motion.
De motioner som styrelsen speciellt diskuterar är:
• motion nr 5 ”Översyn av svensk idrottsorganisation” (enmansutredning)
• motion nr 6 ”Angående DF:s roll” (operativ verksamhet och rösträtt)
• motion nr 14 ”RF:s fördelningsprinciper till SF” (ta med jämställdhetskriteriet)
• motion nr 18 och 19 ”Finansiering av framtida idrottsanläggningar” (vår egen motion)
• motion nr 24 och 25 ”Översyn av LOK-stöd” (ålder för LOK-stödet)
• motion nr 26 ”Angående motionsidrott som eget begrepp”
• motion nr 30, 31, 32 ”Förkortad besvärstid, höjda böter, RIN:s prövningsrätt”
De motioner som styrelsen anser att våra ombud speciellt ska bevaka och agera i är
• motion nr 5 ”Översyn av svensk idrottsorganisation”
• motion nr 14 ”RF:s fördelningsprinciper till SF”
• motion nr 15 ”Elitstöd till SF”
• motion nr 18 och 19 ”Finansiering av framtida idrottsanläggningar” (vår egen motion)
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• motion nr 20 ”Jämställdhet vid utnyttjandet av idrottsanläggningar” (vår egen motion)
• motion nr 24 och 25 ”Översyn av LOK-stöd”
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera i enlighet med ovanstående riktlinjer.
§4
RS och FS egna förslag till respektive stämma
Styrelsen diskuterar RS och FS förslag till verksamhetsinriktning, egna propositioner och förslag
till stadgeändringar. När det gäller verksamhetsinriktningen så anser styrelsen att den är rätt
inriktad och bra presenterad, framförallt när det gäller presentationen av fokusinriktning för de
kommande två åren. Förslaget till ”Idrottens regionala organisation” överensstämmer till stor del
med vårt eget förbundsmötesuppdrag om ”Ny regional organisation”. Övriga förslag till
stadgeändringar har varit ute på remiss till oss.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera i enlighet med dagens diskussioner.
§5
Medlemsansökningar till RF och SISU Idrottsutbildarna
Två förbund har ansökt om medlemskap i RF (Svenska Skateboardförbundet) och i SISU
Idrottsutbildarna (Western Riders Association). Både RS och FS har föreslagit avslag på
respektive ansökan.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att följa RS och FS förslag till beslut att avslå dessa medlemsansökningar.
§6
Val av ledamöter i RF och SISU Idrottsutbildarna
Styrelsen diskuterar valberedningens förslag till RF-stämman respektive SISU-stämman.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera i enlighet med dagens diskussioner.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Kerstin Gustafsson
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