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Protokoll nr 320, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 7 och söndagen den 9 november 2008
på Folkets Hus, Umeå.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.) (§ 10 -),
Christer Holmgren (v.ordf.), Ingrid Bergström,
Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefelt,
samt Lennart Nilsson.
Förhinder:
Kerstin Gustafsson, Per Malmborg samt
Gärmund Sandberg
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell.
§1
Mötet öppnas – inledning
Vice ordförande Christer Holmgren hälsar samtliga varmt välkomna till helgens sammanträde
som genomförs i samband med Riksidrottsforum i Umeå. Sammanträdet är uppdelat i två
omgångar dels före och dels efter Riksidrottsforumet. Den första delen leds av vice ordförande.
§2
Föregående protokoll nr 319
Protokoll nr 319 från styrelsens sammanträde den 26 september är justerat av ordförande och
Per Malmborg.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 319 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:
Christer Holmgren

Regionalt samarbete
Träff arbetsgrupp Gymnaestradan 2011

Göteborg
Stockholm

Pernilla Eriksson

Alternativa utbildningsformer
Idrottsutredning - seminarium Johan Norberg

Stockholm
Umeå

Margareta Frykman Järlefelt Träff arbetsgrupp Gymnaestradan 2011

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§5
Rapport – Ekonomisk prognos
GS redovisar den ekonomiska prognosen för innevarande budgetår. Styrelsen diskuterar
prognosen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Rapport – FIG-kongress 17-19 oktober i Helsingfors
Christer Holmgren kommenterar den skriftliga rapporten från FIG-kongressen den 17-19 okt i
Helsingfors. Sverige representerades av Malin Eggertz Forsmark, Christer Holmgren och Ulf
Andersson. Stefan Bengtsson blev invald i FIG:s Council och Margaret Sikkens Ahlquist blev
omvald som ordförande i kommittén för ”Gymnastics for all”.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kompletterar den utskickade rapporten från kansliet med att referera från SOK-mötet den 3
nov, möte med Rantzows AB den 6 nov samt från Trupp-EM i Ghent den 24-26 okt. Därutöver
rapporterar GS från möte med RF och SISU Idrottsutbildarna angående ägarförhållandena på
Lillsved. När det gäller personalen har GS projektanställt Anne Lindström fram till 31 dec 2009
med uppgift att utveckla och marknadsföra vår webbutik ”GymnastikButiken”, samt att han
erbjudit Annika Matsson fortsatt tjänstgöring som ansvarig för kvinnlig AG även efter årsskiftet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten från kansliet.
§8
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§9
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Gunnar Elmsäter
Gunnel Thornberg

Blommor – 80 års dag
Blommor – 65 års dag
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Andra delen av helgens sammanträde öppnas av ordförande Malin Eggertz Forsmark.
§ 10
Reviderad projektplan ”Guld i sikte” – Manlig och Kvinnlig AG
GS redovisar de utskickade projektplanerna ”Guld i sikte” för manlig och kvinnlig artistisk
gymnastik med långsiktiga målsättningar för perioden 2008-2020. Planerna är framtagna av de
tekniska kommittéerna med stöd av idrottsenheten. Styrelsen går igenom och diskuterar
projektplanerna.
Styrelsen är enade om följande grundprinciper för utvecklingen av svensk tävlingsgymnastik:
•
föreningen är basen för all utveckling
•
fler föreningar och fler gymnaster behövs för att ge elit
•
fler välutbildade ledare på alla nivåer behövs
•
kravprofiler ger samordnat och likartat tränings- och tävlingssystem
•
internationell utblick – kontinuerlig omvärldsanalys viktig
•
satsningar ska vara långsiktiga och realiserbara
Inför kommande verksamhetsperiod har styrelsen, i enlighet med förra styrelsemötets diskussion,
prioriterat disciplinerna enligt följande.
grupp 1 Trupp, Manlig AG och Kvinnlig AG
grupp 2 Trampolin och RG
grupp 3 Hopprep och Aerobic gymnastics
Det kommer att innebära en resursförstärkning för grupp ett. För grupp två och tre blir det inga
drastiska förändringar, men prioriteringsordningen kommer att märkas.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens möte den 5 december avseende budget 2009
för ”Guld i sikte” i enlighet med dagens diskussioner,
att uppdra åt GS att till våren 2009 ta fram en tydlig och sammanhållen utvecklingsplan för
svensk tävlingsgymnastik 2010-2020 och att projektet ”Guld i sikte” därmed inarbetas i
långsiktiga utvecklingsplaner, samt
att uppdra åt GS att tillsammans med kommittéerna försöka likrikta planerna inom kvinnlig
och manlig AG vad gäller utvecklingscentra, premieringssystem, tävlings- och
träningsprogram, medicinsk support samt förbundskaptener.
§ 11
Riktlinjer för deltagande i Internationella mästerskap – 2009-2010
GS redovisar revidering av riktlinjer för deltagande i Internationella mästerskap. Våra riktlinjer
för deltagande i Internationella mästerskap fastställs för två år i taget. Tvåårsperioden
sammanfaller med Gymnastiken Vill och ska harmonisera med de övergripande mål som beslutats
i verksamhetsinriktningen. Följande riktlinjer föreslås för verksamhetsperioden 2009-2010:
•

Riktlinjerna bibehålls med nuvarande krav för deltagande för de olympiska disciplinerna
samt Trupp
•
Aerobic Gymnastics och Hopprep - deltagande i Internationella mästerskap sker på egen
bekostnad.
Riktlinjer för Aerobic Gymnastics och Hopprep ska skrivas in de gemensamma riktlinjerna. De är
en del av vår tävlingsgymnastik och de representerar Sverige vid deltagande under Internationella
mästerskap och ansvaret för deltagandet ligger på respektive teknisk kommitté. Dokumentet till
gymnasterna ”Välkommen till landslaget” bör revideras i enlighet med ovanstående riktlinjer.
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Styrelsen beslutar
att fastställa ”Gymnastikförbundets riktlinjer för deltagande i Internationella mästerskap 20092010” gällande för de olympiska disciplinerna och Truppgymnastik,
att deltagande i Internationella mästerskap inom Aerobic Gymnastics och Hopprep sker på
egen bekostnad, samt
att uppdra åt GS att detta ska inarbetas i de gemensamma riktlinjerna.
§ 12
Revidering av Tekniskt reglemente
Gällande Tekniskt Reglemente från juni 2007 behöver revideras i vissa avseenden. De föreslagna
förändringarna är till största delen justeringar i respektive disciplins bilagor.
Styrelsen beslutar
att fastställa ”Tekniskt Reglemente januari 2009” att gälla från och med 1 januari 2009.
§ 13
Kommittéordförande för perioden 2009-2010
Arbetet med att utse ordförande i våra kommittéer för nästkommande period fortsätter.
Ytterligare tre kommittéordförande har sagts sig intresserade för den kommande
verksamhetsperioden 2009-2010. Det gäller kvinnlig artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik och
aerobic gymnastics.
Styrelsen beslutar
att utse Iaa Hedin till ordförande i Kvinnliga tekniska kommittén (KTK),
att utse Inger Frii-Fleerackers till ordförande i Rytmiska tekniska kommittén (RTK), samt
att utse Ulla-Karin Othzén till ordförande i Aerobic gymnastics tekniska kommittén (ATK).
§ 14
Sanktionsansökan - ny internationell tävling Eurogym Cup 2009 (GF Kennedy)
GS redovisar sanktionsansökan från GF Kennedy för arrangerandet av en ny internationell tävling
kallad ”Eurogym Cup”. Tävlingen föreslås omfatta disciplinerna trupp, manlig och kvinnlig artistisk
gymnastik, rytmisk gymnastik samt cheerleading. Styrelsen är positiv till initiativet till en ny
tävlingsform, men ser vissa problem som måste redas ut innan beslut om sanktion kan ges. Det
ena problemet är namnet på tävlingen, eftersom benämningen ”Eurogym” är en etablerad
verksamhet inom UEG (europiska gymnastikförbundet) på en icke tävlingsinriktad
ungdomsverksamhet. Att kalla en internationell gymnastiktävling för ”Eurogym” skulle alltså
kunna skapa förvirring. Det andra problemet, som styrelsen ser, är att föreningen på eget initiativ
har marknadsfört tävlingen innan sanktion har erhållits, vilket inte är acceptabelt.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att fatta beslut om sanktionsansökan, i enlighet med dagens diskussioner,
efter dialog med UEG beträffande namnfrågan av tävlingen och användningen av ”Eurogym”,
samt
att uppdra åt GS att därefter kontakta GF Kennedy och informera dem om styrelsens beslut.
§ 15
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).
./.
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§ 16
Motion till SOK:s årsmöte – senast 1 december
Styrelsen diskuterar inriktning av en egen motion till Svenska Olympiska Kommitténs årsmöte i
april 2009, angående översyn av uttagningsregler/principer till OS. Motionen ska vara inlämnad
senast den 1 december.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande och GS att skriva förslag till motion till SOK:s årsmöte i april 2009
angående uttagningsprinciper till OS samt att motionen beslutas per capsulam av styrelsen
före den 1 december.
§ 17
Uppdrag från Förbundsmötet 2008 till förbundsstyrelsen
Utifrån de beslut som fattades under Förbundsmötet 2008 har förbundsstyrelsen fått uppdrag
som ska åtgärdas. I bilagd handlingsplan föreslås riktlinjer och uppdragsansvariga samt tidsplan.
./.
Styrelsen beslutar
att fastställa den föreslagna handlingsplanen för uppdragen från Förbundsmötet 2008.
§ 18
Ny regional organisation – dialog med distriktsordföranden
18.1 Rapport från ”Så ska vi jobba smartare” 27-28 september på Arlandastad
Styrelsen reflekterar dels över genomförandet av distriktsdialogen ”Så ska vi jobba smartare” den
27-28 september, med Ingemar Albertsson som processledare, dels över det utskickade
resultatet av mötet. Materialet ska inarbetas och användas i det fortsatta arbetet med ny regional
organisation.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
18.2 Rapport från Norrlandskonferens 25 okt i Luleå
Carl-Åke Myrsell rapporterar från Norrlandskonferensen den 25 oktober i Luleå. GF
Norrbotten, GF Västerbotten och GF Jämtland/Härjedalen deltog alla med fem representanter,
även Kerstin Gustafsson medverkade från förbundsstyrelsen. GF Västernorrland var tyvärr ej
representerade. Mötet var enigt om att Norrland bör indelas i två regioner, omfattande dels
Norrbotten och Västerbotten, dels Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Den enda
tveksamheten om till vilken region man ska tillhöra är kommunen Örnsköldsvik (med dess
gymnastikföreningar). Eftersom GF Västernorrland ej var närvarande beslutade mötet i Luleå att
kalla till samrådsmöte i Sundsvall söndagen den 7 december. För att komma vidare i processen
var ombuden från Norrlandsdistrikten angelägna om att få del av principerna för det utlovade
”Norrlands stödet”.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
18.3 Dialogträff den 21 november
Styrelsen diskuterar inriktning och programpunkter för nästa dialogträff med
distriktsordförandena fredagen den 21 november i Idrottens Hus, Stockholm. Styrelsen kommer
fram till följande programpunkter:
•
Avrapportering från de pågående regionala processerna
•
Konkretisering av det ekonomiska stödet i den tänkta nya organisationen
•
Konkretisering av regionernas roll och ansvar samt definition av ”likartad service”
•
Konkretisering av de regionalt anställdas roll och ansvar
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•
•

Gemensamma mallar för redovisning av verksamhets- och förvaltningsberättelser
Tidsplan för den fortsatta processen

Från styrelsen deltar förutom arbetsgruppen (Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren och
Gärmund Sandberg) även ordförande.
Nästa dialogträff föreslås bli i maj 2009, efter det att alla distrikt haft sina årsmöten.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Christer Holmgren att ansvara för genomförandet av dialogträffen den 21
november i enlighet med dagens diskussioner, tillsammans med den övriga arbetsgruppen
för Ny regional organisation.
§ 19
Diskussionsfråga budget 2009
Styrelsen diskuterar inriktning av budgetarbetet för verksamhetsåret 2009 fram till nästa
styrelsemöte.
§ 20
Nästa sammanträde – fredagen den 5 december
Nästa planerade styrelsemöte är
• 5 december (fredag)
kl. 10.00-18.00 Idrottens Hus, Stockholm
• 30 januari (fredag)
kl. 10.00-17.00 Stockholm
• 13 mars (fredag)
kl. 10.00-17.00 Stockholm
• 24-25 april (fredag/lördag) lunch - lunch
Lillsved (i samband med Lillsveds årsmöte)
• 11 juni (torsdag)
kl. 10.00-17.00
Stockholm (kommer förmodligen att flyttas till annat datum)
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Christer Holmgren
(§ 1-9)

Malin Eggertz Forsmark
(§ 10 -)

Pernilla Eriksson
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