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Protokoll nr 313, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
torsdagen den 21 februari 2008.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson,
Margareta Frykman Järlefelt, Kerstin Gustafsson,
Christer Holmgren, Lennart Nilsson,
Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl.
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell.

§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till dagens telefonsammanträde, som är föranlett av de
fortsatta förberedelserna inför Förbundsmötet 10-11 maj i Södertälje.
§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 Lennart Nilsson till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Verksamhetsberättelse 2006-2007
Ordförande redovisar det utskickade förslaget till Verksamhetsberättelse 2006-2007.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ledamöterna att inkomma med synpunkter till GS i enlighet med dagens
diskussioner senast söndagen den 24 februari, samt
att bordlägga godkännandet av Verksamhetsberättelsen 2006-2007 (inkl. förvaltningsberättelse)
till styrelsens nästa sammanträde den 4-5 april.
§4
Gymnastiken Vill 2009-2010
Ordföranden redovisar det utskickade förslaget till verksamhetsplan (Gymnastiken Vill 2009-2010).
Styrelsen diskuterar förslaget till verksamhetsplan.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ledamöterna att inkomma med synpunkter till GS i enlighet med dagens
diskussioner senast söndagen den 24 februari, samt
att uppdra åt GS att därefter utskicka verksamhetsplanen till styrelsen per capsulam så att den
kan godkännas senast den sista februari.
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§5
Styrelsens svar/yttrande över inlämnade motioner till Förbundsmötet 2008
Det är 13 stycken motioner inlämnade till Förbundsmötet 2008.
1. Demokrati (GF Mälardalen)
2. Kostnader för demokrati (GF Mälardalen)
3. Operativ organisation (GF Mälardalen)
4. Ökade intäkter (GF Mälardalen)
5. Motioner till föreningars och distrikts årsmöten (GF Mälardalen)
6. GF Mälardalen benämns som region istället för distrikt (GF Mälardalen)
7. Gällande förändring av stadgarna (valberedning) (GF Mälardalen)
8. Gällande förändring av stadgarna (suppleanter) (GF Mälardalen)
9. Valberedningssamordnare till Förbundsmötet (GF Västerbotten)
10. Idrotten, organisationssättet och verkligheten (Linköpings Gymnastiksällskap)
11. Folkrörelseanknytning (Lillsved) (Värmdö Skärgårdsgymnaster)
12. Höjning av medlemsavgiften (GK Motus-Salto)
13. Satsning på friskvårdsverksamhet (barn/ungdom/vuxen) (GF Mälardalen)
Samtliga motioner finns tillgängliga att läsa i sin helhet på hemsidan www.gymnastik.se. Styrelsens
yttrande till motionerna kommer att finns tillgängliga senast den sista februari på samma ställe.
Styrelsen diskuterar ansvarsfördelning och inriktning på de svar/yttranden som styrelsen ska ge
på vart och ett av dessa motioner.
Styrelsen beslutar
att fastställa sina svar/yttrande på de 13 motionerna i enlighet med bilaga 1.
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§6
Propositioner till Förbundsmötet 2008
Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen vilka propositioner som styrelsen ska förelägga
Förbundsmötet 2008: Ny regional organisation, Medlemsregistrering och medlemsförmåner samt
Stadgeändringar.
Styrelsen diskuterar formuleringarna på de förslag som är presenterat till dagens sammanträde.
Styrelsen beslutar
att fastställa de tre propositionerna till Förbundsmötet 2008 i enlighet med bilaga 2.
§7
Nästa styrelsemöten
Nästa styrelsemöten är inplanerade till:
fredag - lördag den 4-5 april (lunch – lunch), Stockholm samt fredagen den 9 maj, Södertälje.
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Lennart Nilsson
2 (2)

./.

