O:\Ny struktur\Ledning\Styrelsen\Styrelseprotokoll\2009 322-\Styrelseprotokoll nr 322 2009.01.30.doc

Protokoll nr 322, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 30 januari 2009
på Hotell Sergel Plaza, Stockholm.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren,
Ingrid Bergström, Margareta Frykman Järlefelt,
Pernilla Eriksson, Kerstin Gustafsson (- § 12),
Per Malmborg, Lennart Nilsson (- § 10) samt
Gärmund Sandberg (§ 4 -)
Dessutom närvarande:
Staffan Cedervall (- § 9), Stefan Bengtsson (GS) samt
Carl-Åke Myrsell.
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde.
Sammanträdet inleds med att valberedningens ordförande Kjell Adolfsson gör en kort
presentation av det pågående arbetet för valberedningen (aktuellt är valen vid Lillsveds årsmöte).
Därefter visar GS Gymnastikförbundets nya hemsida som successivt håller på att byggas upp i en
ny teknisk miljö.
§2
Föregående protokoll nr 321
Protokoll nr 321 från styrelsens sammanträde den 5 december är justerat av ordförande och
Kerstin Gustafsson.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 321 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 Margareta Frykman Järlefelt till justerare vid dagens sammanträde.
§4
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Malin Eggertz Forsmark

Ordförandekonferens RF
UEG möte

Stockholm
Lausanne

Pernilla Eriksson

Alternativa utbildningsformer - arbetsgruppträff
Träff ”coachning”

Stockholm
Umeå

Lennart Nilsson

Ledarutvecklings träff inklusive mentorskap och ELD

Växjö

Christer Holmgren

Träff Ny regional organisation

Göteborg

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§5
Rapport – Lillsved
Staffan Cedervall rapporterar från verksamheten på Lillsved. Även Lillsved håller på att byta till ny
hemsida, parallellt med att Gymnastikförbundets nya hemsida byggs upp. Renoveringen av
skolhuset är i full gång, liksom installationen av bergvärme. Många gymnastikföreningar har haft
verksamhet på Lillsved och de nya gymnastikredskapen från Rantzows är till belåtenhet. Inför
nästa läsårs långkurser bör Lillsved marknadsföras som en förberedelse till GIH och andra
lärarutbildningar med idrottsinriktning.
Utöver Staffans rapport meddelar GS att det är klart med att RF och SISU Idrottsutbildarna blir
nya andelsägare i Lillsveds ekonomiska förening u.p.a., med en andel var.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt GS att marknadsföra Lillsveds nya möjligheter till våra medlemsföreningar.
§6
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kommenterar den utskickade rapporten från kansliet med att han har anställt Anna Skogholm
på 50 %-tjänst fr.o.m. 1 mars som vikarierande motionskonsulent, samt utnämnt Fredrik Piereville
och David Ahlin till nya förbundskaptener för manlig AG fr.o.m. 1 februari. Den 4 februari är GS
inbjuden som föredragande till RF:s distriktschefskonferens, och då kommer han att ta upp
utvecklingen av vår nya regionala organisation samt behovet av utbildning av ledare, framför allt
organisationsledare. Vidare rapporterar han att Veronica Wagner efter nyår ej längre är med i
SOK:s talangutvecklings program, men att Sigtunahöjden och Gymnastikförbundet stödjer de
behandlingar som Veronica genomför i sitt rehabiliteringsprogram. Till EM i RG är Therese
Larsson, Örnsköldsvik uttagen. GS rapporterar även att information till distrikten gällande den
gemensamma baskontoplanen för distrikten ska lämnas innan distrikten genomför sina årsmöten.
Även aktuell information om Gymnastikförbundets profilkläder ska utskickas till berörda.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt GS att informera distrikten om baskontoplanen för distrikten samt lämna aktuell
information om Gymnastikförbundets profilkläder till berörda.
§7
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§8
Remissvar – aktuella utredningar/förslag inför RF-stämman 2009
8.1 Idrottens vision och värdegrund
Vid styrelsemötet den 5 december 2008 uppdrogs till Ingrid Bergström, Margareta Frykman
Järlefelt och Lennart Nilsson att utforma förslag till svar på RF:s remiss ”Idrottens vision och
värdegrund”. Styrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag.
Styrelsen beslutar
att fastställa remissvaret för ”Idrottens vision och värdegrund” i enlighet med arbetsgruppens
förslag, samt
2 (7)

Styrelseprotokoll nr 322 2009.01.30

att

uppdra åt GS att inskicka remissvaret till RF.

8.2 Klimatpolicy för idrotten
RF har utskickat remiss på ”Klimatpolicy för idrotten”. Styrelsen diskuterar remissens innehåll
som är inriktad på transporter till/från idrottsverksamhet samt drift av idrottsanläggningar.
Styrelsen är positiv till skrivningen i klimatpolicyn fram till och med sidan 7. Därefter anser
styrelsen att det inte bör vara några konkreta exempel med i policyn (kommer i nästa skede när
utbildning genomförs). Styrelsen önskar ett tillägg med att ”varje SF har ett eget ansvar att jobba
med sin egen klimatpolicy”.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inskicka remissvar till RF senast den 1 mars i enlighet med dagens
diskussioner.
8.3 Kraftsamling mot bruket av dopingmedel
RF har utskickat remiss på ” Kraftsamling mot bruket av dopingmedel”. Styrelsen diskuterar
remissen som föreslår att det bildas en fristående organisation för dopingverksamheten.
Styrelsen tycker det är ett bra förslag och ställer sig bakom att-satserna i remissen.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inskicka remissvar till RF senast den 1 mars i enlighet med dagens
diskussioner.
8.4 Revidering av RF:s antidopingreglemente
RF har utskickat remiss på förslag till revidering av RF:s stadgar som en konsekvens av
ovanstående förslag till förändring av organisationen av dopingverksamheten. Styrelsen ställer sig
bakom förslaget till stadgerevidering.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inskicka remissvar till RF senast den 1 mars i enlighet med dagens
diskussioner.
8.5 Organisationsöversyn av Svensk Idrott - ”Nivertska utredningen”
RF har utskickat remiss på ”Organisationsöversyn av Svensk Idrott”, vilken redovisades vid
Riksidrottsforum den 7-9 november i Umeå. Remissen innehåller 16 olika förslag på
organisationsförändringar inom svensk idrott (inom RF, SISU Idrottsutbildarna samt SOK).
Styrelsen diskuterar ingående de olika förslagen.
Styrelsen beslutar
att uppdra till ordförande och GS att utforma remissvar i enlighet med dagens diskussioner
och att förslaget ska utskickas till styrelsen för beslut per capsulam, samt
att därefter uppdra åt GS att inskicka remissvaret till RF före den 15 februari.
§9
Styrelsens representation/möten 2009
9.1 Distriktsårsmöten feb/mars
Styrelsen diskuterar representationen vid distriktens årsmöten 2009.
Styrelsen beslutar
att representera vid distriktens årsmöten 2009 i enlighet med dagens diskussion, samt
att uppdra åt GS att meddela berörda distrikt.
9.2 Övrig representation
GS presenterar de arrangemang som genomförs under våren 2009 som styrelsen bör vara
representerade på: 18-19 april JNM Kvinnlig o Manlig AG, 25 april årsmöte Lillsved, 28 april SOK:s
årsmöte, 15-17 maj RIM i Visby, 29-31 maj SM-helg i Uppsala samt 1 juli Idrottens dag i Almedalen.
Styrelsen beslutar
att representera vid ovanstående arrangemang i enlighet med dagens diskussioner.
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§ 10
Styrelsens eget arbete
Med utgångspunkt från SISU Idrottsutbildarnas häfte ”Föreningsguiden” leder Lennart Nilsson
övriga i styrelsen i ett praktiskt grupparbete ”Styrelsens eget arbete” som syftar till att utveckla
styrelsens arbetssätt.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Lennart Nilsson och Pernilla Eriksson att återkomma med förslag på den fortsatta
processen med ”styrelsens eget arbete” på grundval från dagens redovisning.
§ 11
Riksidrottsmötet i Visby 15-17 maj 2009
11.1 Motioner till RF-stämman
Styrelsen delges de 26 + 62 motionerna som är inlämnade till RF-stämman.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde i mars.
11.2 Motioner till SISU-stämman
Styrelsen delges de sju motioner som är inlämnade till SISU-stämman.
Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde i mars.
11.3 Yttrande på IFK Mora Gymnastikklubbs motion ”Idrottsallianser medlemmar i RF”
En av de motioner som är inlämnade till RF-stämman är gjord av IFK Moras Gymnastikklubb.
Enligt RF:s stadgar ska vi som berört SF beredas tillfälle att yttra oss över en motion som
inkommer från en medlemsförening. Motionen gäller idrottsalliansföreningars möjlighet att bli
medlemmar inom RF. Frågan om medlemskap för idrottsallianser är i första hand knuten till RF
eftersom alliansen består av, i detta fall, sex olika idrotter. En anslutning av idrottsalliansen till
något av SF:en är inte aktuellt. RF bör utreda om någon form av anslutning till RF eller dess
regionala organisation är möjligt.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att lämna yttrande över IFK Mora GK:s motion till RF senast den 20 februari.
11.4 Förslag till valberedningen – val vid RF- och SISU stämman
Styrelsen diskuterar eventuella kandidater till valen vid RF- och SISU-stämman. Nomineringar ska
vara valberedningen tillhanda senast 28 februari.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS och ordföranden att förbereda förslag till kandidater i enlighet med dagens
diskussioner och beslut kommer att ske per capsulam innan den 28 februari.
11.5 Ombud till RIM
Styrelsen diskuterar representationen vid Riksidrottsmötet 2009 i Visby. Gymnastikförbundet
har tilldelats fem ombudsplatser enligt RF:s och SISU Idrottsutbildarnas röstlängder.
Styrelsen beslutar
att utse Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren (vice ordf.), Stefan Bengtsson (GS)
och Pernilla Eriksson som ombud till RF- och SISU-stämman,
att bordlägga beslutet om det femte ombudet till nästa sammanträde i mars, samt
att uppdra åt GS att utse ungdomsrepresentant och/eller distriktsrepresentant som åhörare.
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§ 12
SOK:s årsmöten våren 2009
12.1 Gymnastikförbundets representation vid extra årsmöte samt ordinarie årsmöte
Styrelsen diskuterar representationen vid SOK:s (Svenska Olympiska Kommitténs) extra årsmöte
den 12 februari samt ordinarie årsmöte den 28 april. Enligt SOK:s stadgar äger varje OSF rätt att
delta med två ombud vid årsmöte.
Styrelsen beslutar
att utse GS och Ingrid Bergström till ombud vid SOK:s extra årsmöte den 12 februari, samt
att utse GS och Margareta Frykman Järlefelt till ombud vid SOK:s ordinarie årsmöte den 28 april.
12.2 Nomineringar till valberedningen
Styrelsen diskuterar eventuella nomineringar av kandidater till valen vid SOK:s ordinarie årsmöte
den 28 april. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 28 februari.
Malin Eggertz Forsmark har avsagt sig fortsatt sig fortsatt styrelseuppdrag i SOK:s styrelse.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
12.3 SOK:s extra årsmöte den 12 februari
Styrelsen diskuterar den av SOK:s styrelse utskickade skrivelsen, som är bilagd kallelsen till det
extra årsmötet, angående uppdraget som gavs vid SOK:s årsmöte 2007 om att få till stånd ett
avtal med RF om elitidrottsstöd samt frågan om SOK:s framtida organisation och självständighet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden vid extra årsmötet att agera i enlighet med dagens diskussioner.
§ 13
Gymnastikforum hösten 2009
Gymnastikforum genomförs enligt Gymnastikförbundets stadgar de år som inte Förbundsmöte
genomförs. Tidpunkt för forumet brukar vara i oktober månad.
Styrelsen beslutar
att fastställa datum för Gymnastikforum 2009 till den 10-11 oktober (lördag-söndag),
att fastställa en preliminär inriktning av innehåll vid nästa möte i mars, samt
att uppdra åt GS att återkomma med förslag på upplägg och program till styrelsens möte i april.
§ 14
Internationella evenemang
14.1 EM i hopprep i Höllviken sommaren 2009
GS presenterar avtalet mellan ERSO (Europiska Hopprepsförbundet) och Gymnastikförbundet
gällande EM i hopprep 2009 i Höllviken. Arrangörsförening är GF Kämpinge och avtal ska tecknas
mellan dem och Gymnastikförbundet. Styrelsen diskuterar avtalet och ekonomiskt stöd till
arrangörsföreningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna avtalet med ERSO gällande EM i hopprep 2009,
att uppdra åt GS skriva avtal med Kämpinge GF. samt
att bordlägga frågan om ekonomiskt stöd till arrangemanget till nästa möte i mars.
14.2 EM i TeamGym 2010
GS rapporterar att avtalsförslaget med arrangörsföreningen GK Motus-Salto är klart gällande
EM i TeamGym (truppgymnastik) i oktober 2010 i Malmö. Avtalet mellan UEG och
Gymnastikförbundet kommer att skrivas på under kommande helg (30-31 januari) då UEG:s
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ordförande, Dimitris Dimitropoulis, besöker Stockholm. Styrelsen diskuterar de ekonomiska
förutsättningarna för förbundet och arrangörsföreningen samt organisationen av arrangemanget.
Styrgruppen för arrangemanget bör bestå av representanter från Svenska Gymnastikförbundet,
Malmö Stad, Region Skåne och Gymnastikförbundet Skåne samt ansvarig från
arrangörsföreningen (EM-generalen).
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att utarbeta ett arrangemangsavtal för EM i TeamGym 2010 mellan
Gymnastikförbundet och GK Motus-Salto,
att i avtalet ska reglering av förlustgaranti och eventuell vinstdelning framgå,
att Gymnastikförbundet kan vid behov ge GK Motus-Salto ett ekonomiskt förskott, samt
att utse ordförande + GS som Gymnastikförbundets ledamöter i styrgruppen för arrangemanget.
14.3 Gymnaestradan 2011 Lausanne – avtal Nordisk Afton
Christer Holmgren och GS redogör för de kontakter de har haft med de föreslagna ansvariga för
Nordisk Afton under Gymnaestradan 2011 i Lausanne. Sverige är ansvarigt nordiskt land denna
gång och de nordiska länderna är överens om att galauppvisningen Nordisk Afton ska kvalitets
höjas med ett nytt gemensamt nordiskt koncept, jämfört med genomförandet under de senaste
Gymnaestradorna. Styrelsen diskuterar ambitionsnivå och ekonomiska förutsättningar.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS och Christer Holmgren att förhandla med ansvariga för Nordiska afton, samt
att uppdra åt GS att presentera vårt förslag och diskutera ambitionsnivån för Nordisk Afton
med övriga nordiska länder.
§ 15
Kommittéordförande i Trampolintekniska kommittén för perioden 2009-2010
GS föreslår Manne Lehto, Uppsala, till ny ordförande i Trampolintekniska kommittén för
perioden 2009-2010.
Styrelsen beslutar
att utse Manne Lehto, Uppsala, till ny ordförande i Trampolintekniska kommittén för perioden
2009-2010.
§ 16
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).
§ 17
Motion till GF Mälardalens årsmöte
Linköpings GS har inlämnat motion till Gymnastikförbundet Mälardalens årsmöte gällande bland
annat stadgeändring för GF Mälardalen. Eftersom Svenska Gymnastikförbundet ska godkänna
revideringar i distriktens stadgar, har GF Mälardalen skickat över motionen med begäran att få
förhandsbesked från Svenska Gymnastikförbundet, om hur vi ställer oss till förslaget till nya
stadgar. Eftersom stadgeförslaget från Linköpings GS strider både mot Gymnastikförbundets och
RF:s stadgar kommer ej styrelsen att godkänna detta förslag på revidering.
Bakgrunden till motionen är att Linköpings GS är bekymrad över det generellt sett låga
deltagarantal, och därigenom försämrad delaktighet, som är vanligt på våra föreningsträffar och
årsmöten. De ser tydliga tendenser till att föreningsdemokratin håller på att urholkas eftersom
medlemmarna inte kommer.
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Styrelsen delar Linköpings GS uppfattning när det gäller problematiken med låga deltagarantal vid
träffar och årsmöten. Dock delar styrelsen ej uppfattning om de metoder som föreningen
föreslår.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att lämna förhandsbesked till GF Mälardalen att vi ej kommer att godkänna de
föreslagna stadgarna om de röstas igenom vid distriktets årsmöte,
att uppdra åt GS att inbjuda Hans Gunnarsson, Linköpings GS, till möte för att diskutera
problematiken med låga deltagarantal vid möten/årsmöten och föreningsdemokrati, samt
att uppdra åt GS att skriva brev till övriga distrikt och informera om styrelsens uppfattning i
denna fråga.
§ 18
Nästa sammanträde – fredagen den 13 mars
Nästa planerade styrelsemöte är
• 13 mars (fredag)
kl. 10.00-17.00 Idrottens Hus, Stockholm
• 24-25 april (fredag/lördag) lunch - lunch
Lillsved (i samband med Lillsveds årsmöte)
• 29 maj (fredag)
kl. 10.00-17.00 Uppsala (i samband med SM)
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Margareta Frykman Järlefelt
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