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Protokoll nr 311, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
torsdagen den 17 januari 2008
hos IOGT/NTO, Södra Klara Kyrkogata, Stockholm.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson,
Margareta Frykman Järlefelt, Kerstin Gustafsson,
Christer Holmgren, Lennart Nilsson,
Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl.
Dessutom närvarande:
Staffan Cedervall, Birgitta Rittner (§ 13-),
Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till årets första sammanträde och inleder med att
göra en övergripande reflektion över genomförda åtgärder och verksamheter under den senaste
verksamhetsperioden. Hon hoppas att alla har haft en skön och avkopplande julhelg och passar
på att tacka för allt arbete och engagemang som är nedlagt under föregående arbetsår.
Ordförandes tack riktas även till förbundets personal.
§2
Föregående protokoll nr 310
Protokoll nr 310 från styrelsens sammanträde den 27 november är justerat av ordförande och
Gun Ståhl.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 310 med godkännande till handlingarna.
§3
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 Pernilla Eriksson till justerare vid dagens sammanträde.
§4
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Malin Eggertz Forsmark

Idrottsgalan
Lillsveds styrelse

Globen, Stockholm
Lillsved

Staffan Cedervall

Lillsveds styrelse inkl. verksamhetsåret 2007

Lillsved

Gärmund Sandberg

NM i trupp 2007 - träff med arrangörsalliansen

Stockholm

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§5
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kommenterar sin skriftliga rapport från kansliet och kompletterar med att informera att ett
nytt avtal är skrivet med Vera Sport AB. I samband med detta diskuterar styrelsen förbundets
profilkläder. Han har även träffat Rantzows AB angående ”framtidens gymnastikhall” inkluderat
utvecklingsarbete på lokalsidan och samarbete i samband med Stadium Sports Camp.
Han avslutar med att presentera Gymnastikförbundets nya produkter (ny kurslitteratur).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§6
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 310, 27 november).
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§7
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Kerstin Gustafsson
Thomas Widlund
GF Uppsalaflickorna

Uppvaktning 60 års dag
Uppvaktning 60 års dag
Uppvaktning 50 års jubileum
§8

Golden Age festival 2008, Gran Canaria ( rapport från infomöte nov 2007)
Margareta Frykman Järlefelt har inlämnat skriftlig rapport från det informationsmöte som
genomfördes 23-25 november 2007 i Maspalomas, Gran Canaria om Golden Age Festival 2008.
I Gymnastikförbundets verksamhetsplan finns deltagande i internationella festivaler arrangerade
av UEG och FIG med som planerad aktivitet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt GS att verksamhetsplanen fullföljs för deltagande i Golden Age festivalen 2008.
§9
Slutredovisning av uppdrag från Förbundsmötet 2006 till styrelsen
Styrelsen diskuterar de uppdrag som gavs vid Förbundsmötet 2006 och hur de ska redovisas vid
Förbundsmötet i Södertälje den 10-11 maj 2008.
9.1 Ny regional organisation
Kerstin Gustafsson redovisar från arbetsgruppens senaste dialogträff med distriktsordförandena
den 10 januari i Stockholm. Dialogen om en ny regional organisation har förts i en positiv och
konstruktiv anda, där frågeställningarna mer handlar om hur och när den nya regionala
organisationen ska träda i kraft, än om vi ska göra det överhuvudtaget. Det finns en stor
samstämmighet bland distriktsordförandena kring innebörden av den nya regionala organisationen.
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Styrelsen beslutar
att uppdra åt arbetsgruppen att utforma en proposition till Förbundsmötet med utgångspunkt
från arbetsgruppens presenterade förslag och dagens diskussioner.
9.2 Öppna upp för nya associerade medlemmar
GS och Gärmund Sandberg redovisar hur arbetsgruppen har diskuterat frågan om medlemskapet
i förbundet och den där till kopplade medlemsavgiften sett ur perspektivet ”vilka förmåner är
förknippat med medlemskapet i Gymnastikförbundet”. Arbetsgruppen anser att vi mycket
tydligare än idag bör utveckla våra medlemsförmåner samt bli bättre på att kommunicera ut
dessa till berörda. Av den anledningen är ett gemensamt medlemsregister för
Gymnastikförbundet inkluderat alla föreningarna och dess medlemmar av största vikt. Först
därefter kan vi ta oss an frågan om en eventuell förändring av medlemsavgiften från nuvarande
nivå på 22 kronor per medlem.
Frågan om medlemskap för andra bolag som bedriver gymnastik bör utredas vidare, och
arbetsgruppen föreslår ett förlängt uppdrag under kommande mandatperiod.
Styrelsen beslutar
att godkänna arbetsgruppens förslag,
att uppdra åt arbetsgruppen att utforma en proposition till Förbundsmötet med inriktningen
att samtliga medlemsföreningar ska ha en skyldighet att registrera och uppdatera sina
medlemmar i det eller de medlemsregister som beslutas av Förbundsstyrelsen (denna
skyldighet för föreningarna att registrera medlemmar bör framgå i stadgarna),
att uppdra åt arbetsgruppen att utveckla medlemsförmånerna för föreningar, ledare och
gymnaster på ett behovsrelaterat sätt och att dessa sedan kommuniceras tydligt ut till dessa
målgrupper, samt
att uppdra åt arbetsgruppen att lämna förslag på tydliga definitioner på medlemskap i samband
med utvecklandet av medlemsregistret.
9.3 Föreningarnas årsavgift till Gymnastikförbundet
Styrelsen diskuterar frågan om föreningarnas årsavgift till Gymnastikförbundet (se ovanstående § 9.2)
Styrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet
att även fortsättningsvis ha fast årsavgift per medlem i likhet med nuvarande modell,
att årsavgiften för perioden 2009-2010 bibehålls oförändrad, dvs. 22 kr per medlem, samt
att skolidrottsföreningar, kårortsföreningar och pensionärsföreningar även fortsättningsvis
betalar lägsta årsavgift för föreningar till Gymnastikförbundet,
9.4 Ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken
Förbundsmötet 2006 uppdrog åt styrelsen att undersöka om det idag finns ökade förutsättningar
att arbeta fram ett gemensamt koncept för medlemsföreningarnas motionsverksamhet och
genom ett samlat namn marknadsföra Gymnastikförbundets motionsgymnastik för 13-åringar och
uppåt. Arbetsgruppen har undersökt denna fråga och föreslår styrelsen att det inte finns
tillräckligt goda föreutsättningar att idag arbeta fram ett gemensamt koncept för denna målgrupp
i den omfattningen som Förbundsmötet gav styrelsen i uppdrag att undersöka.
Däremot finns det goda förutsättningar att använda ett gemensamt produktnamn för
Gymnastikförbundets produkter och utbildningsformer som är riktade till denna målgrupp och
verksamhet. Och om vi ska införa någon form av gemensamt begrepp så är det Gymmix som bör
användas. Att marknadsföra ett nytt varumärke skulle kräva mycket resurser, både i rena pengar
men också i arbete ute i våra föreningar.
Styrelsen beslutar
att godkänna arbetsgruppens förslag till svar till Förbundsmötet,
att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens aprilmöte med planen för
”Gymnastikförbundets motionsverksamhet 2008-2012” som grund i det fortsatta
utvecklingsarbetet,
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att
att

Gymmix ska användas som det gemensamma produktnamnet för Gymnastikförbundets
motionsutbildning och för förbundets motionsprodukter och därmed kvalitetssäkra
varumärkets innehåll, samt
uppdra åt GS att utveckla ett system för licensiering av ledare och föreningar när det gäller
deras användning av produktnamnet Gymmix.

9.5 Representation vid distriktens årsmöten under mars månad
Kansliet har sammanställt en lista över datum och platser för distriktens årsmöten under mars.
Styrelsen fördelar sitt deltagande vid dessa årsmöten.
Styrelsen beslutar
att utse representanter vid distriktens årsmöten enligt bilaga, samt
att uppdra åt GS att utarbeta ett presentationsmaterial till representanterna.

./.

§ 10
Övriga uppdrag
10.1 Grunda med gympa
Pernilla Eriksson redovisar arbetsgruppens slutrapport ”Grunda med gympa”.
Styrelsen diskuterar rapporten.
Styrelsen beslutar
att godkänna arbetsgruppens slutrapport,
att begreppet ”grunda med gympa” inte ska användas som vårt gemensamma konceptnamn för
barngymnastik, samt
att slutrapporten utgör grunden för den fortsatta utvecklingen av barngymnastiken den
kommande verksamhetsperioden.
§ 11
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).
./.
§ 12
Stadgerevidering inför Förbundsmötet 2008
GS redovisar förslag på revideringar i Gymnastikförbundets stadgar inför Förbundsmötet 2008.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att utforma proposition till Förbundsmötet i enlighet med presenterat förslag.
§ 13
Verksamhetsberättelsen 2006-2007 (exkl. förvaltningsberättelsen)
GS redovisar utkast till Verksamhetsberättelse 2006-2007.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt styrelsens ledamöter att återkomma med synpunkter på verksamhetsberättelsen
till GS senast den 1 februari.
§ 14
Gymnastiken Vill 2009-2010
Birgitta Rittner och GS redovisar utkast till Gymnastikförbundets verksamhetsplan –
Gymnastiken Vill 2009-2010. Styrelsen går igenom materialet och diskuterar innehållet.
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Styrelsen beslutar
att uppdra åt styrelsens ledamöter att återkomma med synpunkter på utkastet till
Gymnastiken Vill 2009-2010 till GS senast den 1 februari.
§ 15
Nästa sammanträde – telefonsammanträde 5 februari
Nästa styrelsemöten är inplanerade till:
– tisdagen den 5 februari, telefonsammanträde kl. 21.00
– torsdagen den 21 februari, telefonsammanträde kl.21.00
– fredag - lördag den 4-5 april, lunch - lunch, centralt Stockholm
– fredagen den 9 maj, Södertälje (inför Förbundsmötet den 10-11 maj)
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Pernilla Eriksson

5 (5)

