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Protokoll nr 327, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 9 oktober 2009
på Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.
Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), ,
Ingrid Bergström, Pernilla Eriksson,
Margareta Frykman Järlefelt, Per Malmborg,
Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg

Dessutom närvarande:

Anders Fritzsche och Marianne Nyström (valberedningen)
samt Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell

Förhindrade:

Christer Holmgren och Kerstin Gustafsson

§ 1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde, som
genomförs i samband med Gymnastikforum 2009, och vänder sig speciellt till representanterna
från valberedningen - Anders Fritzsche och Marianne Nyström.
§ 2
Föregående protokoll nr 326
Protokoll nr 326 från styrelsens sammanträde den 4 september är justerat av ordförande och
Christer Holmgren.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 326 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 Gärmund Sandberg till justerare vid dagens sammanträde.
§ 4
Utvecklingsplan Tävling
Utvecklingsplan Tävling skulle enligt tidigare diskussion läggas fram för beslut till dagens
styrelsemöte. GS med medarbetare behöver ytterligare tid för att kunna ta fram ett fullständigt
beslutsunderlag och som stöd i detta arbete önskas tillgång till en referensgrupp bestående av
Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg och Per Malmborg.
De områden som behöver fördjupas är:
vägval och prioriteringar inom hela tävlingssidan, manlig AG och de planer som finns beskrivna i
nuvarande underlag, finansiering och ekonomisk plan för att kunna fullfölja utvecklingsplanen,
samt förankring av planen hos våra tävlingsföreningar.
Styrelsen beslutar
att bordlägga beslut om Utvecklingsplan Tävling och ge GS och referensgruppen i uppdrag att
återkomma till styrelsemötet den 1 december med bearbetat underlag till beslut.
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§ 5
Verksamhetsplan 2010 och Budget 2010
GS redovisar det utskickade förslaget till Verksamhetsplan 2010 med tillhörande budget. Budgeten
är redovisad både på uppgifts- och aktivitetsnivå. Elitidrottsstöd för 2010 från RF finns ej med i den
presenterade budgeten. Besked väntas kring årsskiftet. Av den anledningen är budgeten
underbalanserad med 737 tkr. Styrelsen diskuterar förslaget och framför allt olika konsekvenser på
budgeten med anledning av att föregående paragraf (§4) bordlades till nästa möte.
Styrelsen beslutar
att fastställa den presenterade Verksamhetsplanen 2010 med tillhörande budget för år 2010,
med undantag för med undantag för budgetposten ”Internationella mästerskap” som
hänskjuts för beslut till nästa möte, samt
att uppdra åt GS att se över riktlinjerna för deltagande på internationella mästerskapstävlingar,
så att de anpassade till prioriteringsordningen för de sju tävlingsdisciplinerna.
§ 6
UEG-kongressen 6-7 november i Tel-Aviv
Styrelsen har en principdiskussion inför UEG:s valkongress den 6-7 november i Tel-Aviv.
Styrelsen beslutar
att följa principen, valbarhet äger en kandidat som nomineras av det landsförbund vars
nationalitet man har, samt
att uppdra åt ombuden att agera i enlighet med dagens diskussioner.
§ 7
Revidering av Tekniskt Reglemente 2010
Tekniskt Reglemente behöver justeras i vissa delar inför år 2010. Förändringarna som föreslås är
inom disciplinerna AG, RG, Trupp och Hopprep. Förändringarna ligger till grund för framtagning
av tävlingsbestämmelserna inom respektive disciplin. Förändringarna gäller främst korrigringar av
tävlingsformer och åldrar.
Styrelsen beslutar
att fastställa förändringar av Tekniskt Reglemente i enlighet med GS förslag med införande från
och med den 1 januari 2010.
§ 8
Idrottsgemensamt SM 2011
Riksidrottsförbundet och SVT har tillfrågat förbundet om intresse att delta i ett
idrottsgemensamt SM sommaren 2011. Det första idrottsgemensamma SM:et ägde rum i Malmö i
slutet av juli 2009 och får betecknas som framgångsrikt, framför allt vad gäller media där
friidrotten var dragplåster. RF planerar nu tillsammans med Malmö att genomföra nästa års
evenemang där simningen kommer att vara huvudidrott. Förslaget som finns inför år 2011 är att
samla såväl friidrott, simning som gymnastik under den idrottsgemensamma SM-veckan.
Göteborg är en av kandidatstäderna. Inför beslutet år 2008 skickades en enkät ut till
tävlingsgymnastikens alla discipliner (tränare och aktiva). Responsen var överlag mycket positiv,
trots att det innebär en förändrad tävlingskalender med SM i juli. År 2009 kunde vi dock inte på
så kort varsel få en arrangör i Malmö och inför 2010 har vi redan tilldelat Halmstad gemensamt
gymnastik-SM. Styrelsen diskuterar förutsättningarna för gymnastikens möjligheter att delta 2011.
Styrelsen beslutar
att ställa sig positivt till att delta vid idrottsgemensamt SM 2011 under vecka 31,
att uppdra åt GS att verka för att platsen för gemomförandet är gynnsamt för gymnastikens del,
samt
att Göteborg ska få arrangera gemensamt gymnastik-SM under något av åren 2011, 2012 eller 2013.
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§ 9
Eurogym 2012
GS redovisar från diskussioner med Göteborg & Co och inför ansökan om Gymnaestradan 2015
(se § 11) har Sverige även skickat in en intresseanmälan till UEG om att få arrangera Eurogym
2012 och EM i artistisk gymnastik 2013. Gymnastikförbundet Göteborg Bohuslän Dal har under
hösten meddelat att de inte har kapacitet att genomföra dessa två evenemang. Styrelsen
diskuterar förutsättningarna och alternativa arrangörer.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att undersöka alternativa arrangörsstäder till Eurogym 2012 och EM 2013 i
artistisk gymnastik och återkomma till styrelsens nästa sammanträde.
§ 10
Jubileumsfirande av OS i Stockholm 2012 samt PH Ling 1813 GCI
Stockholms stad förbereder sig inför hundraårsfirandet av Stockholms-OS 1912 samt för 200-års
jubileet sedan Gymnastiska Centralinstitutet (GCI, idag GIH) inrättades 1813 av Per-Henrik Ling.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att presentera lämplig medverkan vid dessa två jubileer från
Gymnastikförbundets sida till styrelsens nästa sammanträde den 1 december.
§ 11
Gymnaestradan 2015
GS redovisar förberedelserna inför kandidaturen av värdskapet för Gymnaestradan 2015 i
Göteborg. Förbundet har tillsammans med Göteborg & Co och tagit fram en ansökan för 2015
som ska vara hos FIG den första november. Temat för kandidaturen är rörelseglädje och
begreppet ”Movementality” lyfts fram på UEG kongressen Det ska bli ”movement” och
”mentality” som inspirerar till att hitta glädjen att röra på sig, oavsett ålder eller kön och fysiska
förutsättningar. På UEG-kongressen den 6-7 november kommer vi att marknadsföra
kandidaturen genom att ta med och använda stegräknare som också finns med i ansökan som
skickats ut till alla Council medlemmar.
I maj 2010 fattas beslut om värdskapet för Gymnaestradan 2015 på FIG:s Council möte i Japan
och vår presentation och bemanning planeras nu vidare under hösten. I slutet av oktober står
Gymnastikförbundet och Göteborg & Co värd för en informationsträff för alla gymnastikledare i
det nya ”Gymnastikförbundet Väst”.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att ställa sig positiv till att ledarstipendium till Educational Forum under Gymnaestradan 2015 i
Göteborg ska kunna utdelas i enlighet med GS förslag.
§ 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
Ordförande i Trampolin tekniska kommittén
Manne Lehto har av personliga skäl avgått som kommittéordförande i trampolin tekniska
kommittén.
Styrelsen beslutar
att utse Louise Nordenberg till ny ordförande i Trampolin tekniska kommittén.
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§ 14
Rapport – RF:s ordförandekonferens
Ordförande har lämnat skriftlig rapport från RF:s ordförandekonferens den 21 september.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 15
Rapport – VM i RG i Japan
Christer Holmgren har lämnat skriftlig rapport från VM i Rytmisk Gymnastik, den 5-12 sept i
Mie, Japan.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 16
Rapport – Arbetsgrupp Gymnaestrada 2011 Lausanne
Arbetsgruppen inför Gymnaestradan 2011 i Lausanne har lämnat skriftlig rapport från
förberedelserna. Ett eget arbetsrum på hemsidan (www.gymnastik.se/gymnaestrada2011) är
skapat där information kontinuerligt kommer att läggas ut.
Sista anmälningsdag för föreningar att anmäla intresse som specialtrupp är den 31 dec.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 17
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS kompletterar den skriftliga GS-rapporten med upplysningen att vikariatet på truppkonsulenttjänsten (Lina Gustafsson ska vara föräldraledig) är utannonserad på hemsidan.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 18
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§ 19
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Gunvor Ericsson
Christina Hjort

Blommor 90 års dag
Blommor 65 års dag
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§ 20
Gymnastiken Vill 2011-2012
GS redovisar förslag till Gymnastiken Vill 2011-2012. Detta utkast är starten på den process som
kommer att fortgå fram till beslut på Förbundsmötet 2010, den 8-9 maj i Falun. Förslaget kommer
att presenteras och diskuteras med deltagarna under Gymnastikforum 2009 (10-11 okt).
Styrelsen diskuterar förslaget. Det är viktigt att det finns tydliga kopplingar mellan Gymnastiken
Vill och föreningarnas behov och verksamhet. Styrelsen ser gärna att det tas fram en arbetsplan
för både distrikt/regionförbund och föreningar i syfte att de kan göra sin egen
”Gymnastikföreningen Vill” på grundval av förbundets verksamhetsinriktning. Det bör finnas med
ett verksamhetsmål som ska engagera föreningarna.
Följande tidsplan presenteras:
• behandling på styrelsemötet 1 december
• styrelsens förslag fastställs på styrelsemötet den 4 februari
• beslut tas av ombuden på Förbundsmötet 2010, den 8-9 maj i Falun.
Styrelsen beslutar
att godkänna den presenterade processen med Gymnastiken Vill 2011-2012 och uppdra åt GS
att återkomma till nästa styrelsemöte den 1 december med ett bearbetat förslag.
§ 21
Gymnastikforum 10-11 oktober Arlandastad
Styrelsen diskuterar program, innehåll och förberedelser inför Gymnastikforum 2009 på
Arlandastad.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att färdigställa program och innehåll vid Gymnastikforum 2009 i enlighet med
dagens diskussioner.
§ 22
Nästa sammanträde – tisdag 1 december - Idrottens Hus, Stockholm
Kommande planerade styrelsemöten är:
• 1 december tisdag
10.00 – 16.00
Idrottens Hus, Stockholm
• 4 februari
torsdag
10.00 – 16.00
Idrottens Hus, Stockholm
• 24 februari
onsdagkväll
21.00 – 22.00
telefonmöte
• 11-12 april
söndag-måndag 10.00 – 16.00
Lillsved
• 7 maj
fredag
10.00 – 16.00
Falun
• 9 maj
söndag
15.00
konstituerande möte direkt efter förbundsmötet, Falun
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Gärmund Sandberg
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