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Protokoll nr 318, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
tisdagen den 26 augusti 2008.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ingrid Bergström,
Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefelt,
Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren,
Per Malmborg, Lennart Nilsson samt
Gärmund Sandberg
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson och Siw Johansson.

§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till dagens telefonsammanträde.
§2
Föregående protokoll nr 317
Protokoll nr 317 från styrelsens sammanträden den 12 juni är justerat av ordförande samt
Gärmund Sandberg.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 317 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 Ingrid Bergström till justerare vid dagens sammanträde.
§4
Rapporter från styrelseuppdrag
Malin rapporterade om mötena hon haft med SOK i samband med Veronika Wagners OSdeltagande i Peking och att hon därefter beslutade att inte åka till OS.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§5
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kommenterar sin skriftliga rapport från kansliet och kompletterar med att Jonas Juhl
Christiansen börjat jobba fr o m 1 augusti 2008.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 6a
Rapport – Nationell Mästerskapshelg (MTK)
MTK har inkommit med en rapport från den Nationella Mästerskapshelgen 6 - 8 juni 2008.
De reflektioner som inkommit är att det är ett positivt grepp för både gymnaster och
verksamhet med fina tävlingar, som även i slutändan ger oss bättre ekonomi på
riksarrangemangen på den manliga sidan.
GS rapporterade även om att efter intresseförfrågan (på hemsidan och i Aktuellt) till ett
medicinskt råd har inkommit 10 intresserade personer som kommer att deltaga på ett möte på
det centrala kansliet den 11 september.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna
§ 6b
Ekonomisk rapport första halvåret 2008 samt prognos hela budgetåret 2008
GS presenterade det förslag som förelåg styrelsen om den ekonomiska rapporten samt
prognosen för resterande av året.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträden.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§8
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Ingrid Fänjemo
Maud Gawelin
Örjan Brandt
Ewa Kärnman
Birgitta Rittner
Tore Brännlund
Gi Defaire
Carl-Åke Myrsell

70 år Blommor
70 år Blommor
75 år Blommor
50 år Blommor
60 år Gåva
65 år Blommor
Blommor i samband med hennes bortgång
50 år Blommor
§9

Revidering av Tekniskt reglemente (beslut per capsulam)
Styrelsen fattade beslut i juni om justeringar i Tekniskt Reglemente i kvinnlig artistisk gymnastik
och truppgymnastik via e-postutskick.
Styrelsen beslutar
att konfirmerar beslutet fattat per capsulam avseende revideringar i Tekniskt Reglemente.
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§ 10
Kommittéordförande för perioden 2009-2010
Arbetet med att utse ordförande i våra kommittéer för nästkommande period har påbörjats.
Diskussion har förts med nuvarande ordförande i respektive kommitté. Till dagens telefonmöte
finns förslag till ordförande i barn-, motions- och hopprepskommittén.
I barnkommittén har Mimmi Alburg tackat ja till förnyat mandat.
I motionskommittén har Gunn Nyberg tackat nej till förnyat mandat. GS föreslår att styrelsen
utser Lena Fridlund till ny ordförande.
I hopprepskommittén har Kajsa Murmark tackat ja till förnyat mandat.
Styrelsen beslutar
att utse Mimmi Alburg som ordförande i barnkommittén,
att utse Lena Fridlund som ordförande i motionskommittén, samt
att utse Kajsa Murmark som ordförande i hopprepskommittén
§ 11
Tillkommande aktiviteter 2008
GS presenterade det underlag som förelåg styrelsen gällande tillkommande aktiviteter 2008.
Styrelsen beslutar
att anställa en projektledare för Gymmix Roadshow med startdatum 1 november.
att ta fram logotype, informations- och marknadsföringsmaterial för Gymmix (och Gymmix
Roadshow)
att investera i en DV-kamera och dator för sändning av Web-TV.
§ 12
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).
§ 13
Nästa styrelsemöten
Nästa styrelsemöte är inplanerad till:
fredagen den 26 september (kl. 10.00-18.00), Stockholm samt ”Så ska vi jobba” 27-28 september.
Vid protokollet

Justeras

Siw Johansson

Malin Eggertz Forsmark

Ingrid Bergström
3 (3)

./.

