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Protokoll nr 324, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredag - lördag den 24-25 april 2009
på Lillsveds Gymnastikfolkhögskola.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf. §14 -),
Christer Holmgren (v. ordf.), Ingrid Bergström (§14-),
Margareta Frykman Järlefelt, Pernilla Eriksson,
Kerstin Gustafsson, Per Malmborg,
Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg (§2 -13)
Dessutom närvarande:
Staffan Cedervall och Stephan Styfberg (§1-2),
Kjell Adolfsson (- §13), Stefan Bengtsson (GS)
samt Carl-Åke Myrsell.
§ 1
Mötet öppnas – inledning
Vice ordförande Christer Holmgren hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde.
Sammanträdet inleds med att GS visar delar av Gymmix nya klädkollektion. Styrelsen passar även
på att uppvakta Margareta Frykman Järlefelt med anledning av hennes högtidsdag tidigare i vår.
§ 2
Presentation av Lillsved
Lillsveds rektor Staffan Cedervall och Stephan Styfberg är glada över att få välkomna styrelsen till
de nyrenoverade skol- och möteslokalerna på Lillsved, som är iordningsställda i skolhuset. Ny
ventilation och bergvärme är installerat i samband med detta.
Staffan och Stephan presenterar Lillsveds nuvarande verksamhet med en historisk återblick på
skolans utveckling. Speciellt beskriver de folkhögskolans långa kurser (terminskurser),
samverkanskurser med andra organisationer och kurs/konferensverksamheten. För närvarande
utbildas idrottsledare, idrottspedagoger och hälsopedagoger (barn/ungdom och vuxen) samt
hälsa/livsstil och hälsa för barn/ungdom (distanskurser) som långa kurser. Därutöver hålls
regelbundna Må väl-kurser (seniorer) samt massagekurser.
(I samband med middagen gör styrelsen en rundvandring på skolan).
§ 3
Föregående protokoll nr 323

Protokoll nr 323 från styrelsens sammanträde den 13 mars är justerat av ordförande och Lennart
Nilsson.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 323 med godkännande till handlingarna.
§ 4
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 Per Malmborg till justerare vid dagens sammanträde.
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§ 5
Rapporter från styrelseuppdrag
Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:
Pernilla Eriksson

GF Västerbottens årsmöte
Träff mentorskap och ELD-projektet

Umeå
Stockholm

Margareta Frykman Järlefelt GF Mälardalens årsmöte
JNM Artistisk gymnastik pojkar och flickor

Örebro
Stockholm

Gärmund Sandberg

GF Upplands årsmöte
GF Stockholms årsmöte samt 90 års jubileum

Uppland
Stockholm

Lennart Nilsson

Träff mentorskap och ELD-projektet

Stockholm

Christer Holmgren

Träff Gymnaestradan 2015
GF Göteborg Bohuslän Dals årsmöte

Göteborg
Göteborg

Per Malmborg

GF Skånes årsmöte

Lingvallen

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§ 6
Rapport – Gymnaestrada 2011 Lausanne – 1:a informationsmöte
Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefelt och Carl-Åke Myrsell rapporterar från det
första informationsmötet den 27-29 mars inför Gymnaestradan 2011 i Lausanne. 70 delegater
från 38 olika länder, representerande 5 olika världsdelar, deltog på mötet. Arrangörerna verkar
vara välförberedda och ligger i fas med den uppgjorda planeringen. De nordiska länderna
(förutom Island som ej var där) träffades under mötet för att diskutera förutsättningarna och
planeringen inför den gemensamma galauppvisningen Nordisk Afton, som Sverige är ansvarig för
denna gång. GS kompletterar med att redovisa från GS-träff i Helsingfors den 16-17 april, då även
där Nordisk Afton diskuterades.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna, samt
att uppdra åt arbetsgruppen och GS att skriva avtal med ansvariga för Nordisk Afton.
§ 7
Rapport EM i Artistisk gymnastik i Milano
GS rapporterar från EM 2009 i Artistisk gymnastik för herrar och damer i Milano. Sverige deltog
med åtta gymnaster: Måns Stenberg, Ida Johnsson, Maria Edner, Björn Slånvall, Lina Sjöberg,
George Foo, Alexandra Olsson och Toni Simonen. Bäst hos herrarna gick det för Måns Stenberg
som gjorde ett riktigt fint fristående och hopp. Dessutom det blev ett nytt svenskt poängrekord
för Ida Johnsson i barr och sammanlagt blev hon uttagen till första reserv vid damernas 24-final.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 8
Ekonomisk rapport första kvartalet 2009
GS rapporterar om den ekonomiska prognosen och utfallet efter första kvartalet 2009.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§ 9
Rapport medlemsstatistik 2008
Carl-Åke Myrsell redovisar den påbörjade analysen av medlemsstatistiken för
Gymnastikförbundet gällande antal föreningar, gymnaster och ledare.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att uppdra åt arbetsgruppen att återkomma till kommande sammanträde med en analys av
utvecklingen.
§ 10
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kompletterar den skriftliga rapporten från kansliet med att rapportera från möte med
”Kompetenscentrum för idrottsmiljöer” (huvudmän RF och SKL) angående idrottslokaler och
idrottsutrustning. Nils-Olof Sundin har fullföljt sitt uppdrag med att överlämna sin
sammanställning av rekommendationer om gymnastiklokaler och gymnastikredskap.
Måns Stenberg, GF Brommagymnasterna, kommer att testas för att eventuellt komma med i
SOK:s talangutvecklingsprogram. Avtalen är klara med arrangörerna för EM 2010 i Teamgym
(Malmö) samt EM 2009 i Hopprep (Höllviken).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§ 11
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§ 12
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Bengt Ericsson

Blommor 90-års dag
§ 13

Motioner till Riksidrottsmötet 15-17 maj 2009 i Visby
Styrelsens ledamöter redovisar och diskuterar motionerna till RF-stämman och SISU-stämman,
med respektive styrelses (RS och FS) yttrande.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM 2009 i enlighet med dagens diskussioner.
§ 14
Start av dag 2 – fortsättning Motioner samt propositioner till RIM 15-17 maj 2009
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar välkommen till sammanträdets andra dag.
Resterande motioner till RIM 2009, med respektive styrelses (RS och FS) yttrande, fortsätter
styrelsen att diskutera.
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GS presenterar propositionerna till RF- och SISU-stämman gällande verksamhetsinriktning,
gemensamma värdegrunden, en samlad idrottsrörelse, en samlad kommunikation, en samlad
elitsatsning, principer för SF-bidrag, klimatpolicy för idrottsrörelsen, stadgeändringar samt
antidopingreglemente.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM 2009 i enlighet med dagens diskussioner.
§ 15
Val under Riksidrottsmötet 15-17 maj 2009 i Visby
Styrelsen diskuterar valberedningens förslag till valen under Riksidrottsmötet 2009 i Visby.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under RIM 2009 i enlighet med dagens diskussioner.
§ 16
Riktlinjer för Idrottslyftet 2009-2010
GS presenterar förslag till riktlinjer för Gymnastikförbundets fördelning av Idrottslyftet 20092010. Styrelsen diskuterar förslaget.
Styrelsen beslutar
att fastställa riktlinjerna för Idrottslyftet 2009-2010 enligt bilaga.
§ 17
Årets ledare 2008 och Årets förening 2008
Styrelsen tar del av de fyra ansökningar till utmärkelsen Årets ledare 2008 samt fyra ansökningar
till utmärkelsen Årets förening 2008 som har inkommit via distrikten.
Årets ledare/tränare får pokal samt 10 000 kronor. Årets förening får pokal samt 15 000 kronor.
Styrelsen genomför sluten omröstning.
Styrelsen beslutar
att utse Tatiana Milchakova, Örnsköldsviks GK, till Årets ledare 2008,
att utse GF Ling till Årets förening 2008,
att uppdra åt GS att meddela berörda, samt
att utdelningen av utmärkelsen ska ske under SM-helgen i Uppsala den 30-31 maj.
§ 18
SOK:s årsmöte 28 april 2009 - motioner/propositioner/val
Styrelsen diskuterar motioner, propositioner och valberedningens förslag inför Svenska
Olympiska Kommitténs årsmöte den 28 april.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden att agera under SOK:s årsmöte i enlighet med dagens diskussioner.
§ 19
Sammanträdesdatum hösten 2009
Styrelsen diskuterar sammanträdesdagar under hösten 2009.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att skicka ut förslag på sammanträdesdatum för hösten 2009, samt
att beslut om sammanträdesdagar tas vid nästa sammanträde.
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§ 20
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).

./.

§ 21
Gymnastikförbundets utbildning - diskussionsfråga
Vid styrelsens sammanträde den 5 december 2008 (§19) uppdrog styrelsen åt GS att återkomma
till dagens möte med ett bearbetat diskussionsunderlag gällande Gymnastikförbundets
utbildningsverksamhet. GS redovisar förslag till:
• Utbildningsmanual, riktlinjer och regler
• ”GymnastikUtbildarna” samlingsnamn för vår utbildningsverksamhet
• Ledarutveckling - samarbete med SISU Idrottsutbildarna
• Utvecklingsarbete Lillsved, ledarcentra
Styrelsen diskuterar utbildningsverksamheten ingående utifrån det presenterade underlaget.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att ta fram underlag för beslut till höstens första syrelsesammanträde.
§ 22
Styrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010
22.1 Ny regional organisation

Christer Holmgren rapporterar från arbetsgruppens möte den 14 april på Arlanda (se bilaga)
gällande ”Ny regional organisation”. Samtliga distrikt har genomfört sina respektive årsmöten
under mars månad. Arbetsgruppens slutsats är att det råder olika förutsättningar i de olika
distrikten och man är dessutom olika långt komna i sin process. Arbetsgruppen anser att vi
måste behandla varje region var för sig och diskutera bästa möjliga lösning direkt med dem.
Nästa gemensamma möte med distriktsordförandena är planerad till Gymnastikforum den 1011 oktober. Styrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag till agerande i den fortsatta processen
inför Förbundsmötet 2010 i Falun samt förslag till ekonomiska förutsättningar för det
kommande distriktsstödet (fr.o.m. år 2011).
Styrelsen beslutar
att uppdra åt arbetsgruppen att fortsätta sitt arbete i enlighet med dagens diskussioner, samt
att uppdra åt GS att skriftligen informera distrikten om styrelsens ställningstagande.
22.2 Demokrati (uppdrag från Förbundsmöte 2008)

Ingrid Bergström redovisar från arbetsgruppens möte den 16 april på Idrottens Hus gällande
”Demokrati” och rösträtten vid Förbundsmötet. Arbetsgruppen är positiv till motionens
intentioner som går ut på att medlemsföreningar endast ska kunna utöva sin rösträtt vid
Förbundsmötet genom aktiv handling (personlig fullmakt). Dessutom har arbetsgruppen diskuterat
förslag till ny begräsning av det maximala antalet röster per ombud. Därutöver har arbetsgruppen
tittat på ett förtydligande av definitionen ”kvalificerad majoritet” vid Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt arbetsgruppen att jobba vidare enligt presenterat förslag, samt att återkomma till
kommande sammanträde med förslag till beslut.
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§ 23
Gymnastiken Vill 2011-2012 - diskussionspunkt
GS redovisar ett första förslag till inriktning på Gymnastikförbundets verksamhetsplan för de
kommande åren - Gymnastiken Vill 2011-2012. Styrelsen diskuterar förslaget på inriktning.
Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna inriktningen, samt
att uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med förslag på Gymnastiken Vill 2011-2012.
§ 24
Gymnastikforum 2009 – 10-11 oktober Arlanda Stad
GS redovisar att Gymnastikforum 2009 genomförs som planerat lördag-söndag den 10-11
oktober på Arlanda Stad. Målgruppen är som tidigare representanter från distrikten och
medlemsföreningarna. Inriktningen föreslås bli hur vi tillsammans ska förverkliga intentionerna i
Gymnastiken Vill 2011-2012 genom ett mer tydligt utåtriktat arbete gentemot föreningarna.
Dessutom bör vi testa av styrelsens förslag till propositioner till Förbundsmötet 2010. Därutöver
bör vi ha en diskussion om våra demokratiska beslutsprocesser, hur vi kan skapa en bättre
delaktighet och närvaro på våra möten.
Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna inriktningen, samt
att uppdra åt GS att utskicka inbjudan till Gymnastikforum 2009.
§ 25
Nästa sammanträde – fredag 29 maj i Uppsala
Nästa planerade styrelsemöte är
• 29 maj (fredag)
kl. 10.00-17.00 Uppsala (i samband med SM)
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark (ordf. § 14-)

Christer Holmgren (ordf. § 1-13)

Per Malmborg
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