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Protokoll nr 330, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
onsdagen den 24 februari 2010.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ingrid Bergström,
Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefelt,
Christer Holmgren samt Lennart Nilsson.
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell.
Förhindrade:
Gärmund Sandberg, Per Malmborg samt
Kerstin Gustafsson.
§1
Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till dagens telefonsammanträde, som är föranlett av
förberedelserna inför Förbundsmötet 8-9 maj i Falun.
§2
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.
§3
Rapport Lillsved
GS redovisar arbetet med att ta fram ett ägardirektiv för Lillsved med målsättningen att det ska
kunna presenteras vid Lillsveds årsmöte den 12 april. Lillsvedsstyrelsen kommer att behandla
förslaget vid sitt sammanträde den 9 mars.
Styrelsen beslutar
att bordlägga beslut om ägardirektiv för Lillsved till nästa styrelsemöte.
§4
Årsredovisning 2009
Ordförande rapporterar från möte med revisorerna i samband med slutrevisionen för år 2009.
Styrelsen diskuterar den framtagna årsredovisningen 2009.
Styrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningen för år 2009.
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§5
Propositioner till Förbundsmötet 2010
Vid föregående styrelsemöte beslutades om inriktningen på de tre propositioner som styrelsen
kommer att föreslå Förbundsmötet 2010:
1. Ny regional organisation
2. Demokrati - rösträtt på Förbundsmötet
3. Stadgerevision
Styrelsen diskuterar formuleringarna på de förslag som är presenterat till dagens sammanträde.
Dessutom diskuterar styrelsen behovet av en höjning av årsavgiften för medlemsföreningarna till
förbundet.
Styrelsen beslutar
att fastställa de tre propositionerna till Förbundsmötet 2008 i enlighet med bilaga 1, samt
att föreslå en höjning av årsavgiften med 6 kr till 28 kr/gymnast/år.

./.

§6
Gymnastiken Vill 2011-2012
Ordföranden redovisar det utskickade förslaget till Gymnastiken Vill 2011-2012 som ska fastställas
av Förbundsmötet 2010.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till Gymnastiken Vill 2011-2012.
§7
Styrelsens svar/yttrande över inlämnade motioner till Förbundsmötet 2010
Det är 12 stycken motioner inlämnade till Förbundsmötet 2010.
1. GF Mälardalen-Värmland – Distriktsförbundsmöte
2. GF Mälardalen-Värmland – Verksamhetsutveckling
3. GF Mälardalen-Värmland – Tydligare flöde
4. GF Jämtland-Härjedalen – Tillföra erforderliga ekonomiska resurser som krävs till varje region
5. Linköpings GS – Ombud/röster Förbundsmöte
6. Linköpings GS – Ny beslutsordning vid Förbundsmöte och distriktsårsmöte
7. GF Mälardalen-Värmland – Demokrati
8. GF Mälardalen-Värmland – Förbättrad förankringsprocess
9. GF Dalarna – Förbättring av RF:s grundförsäkring
10. Linköpings GS – Starkare profilering av friskvårdsverksamheten
11. Falkenbergs GS – Gymnastikfinnkamp
12. GF Mälardalen-Värmland – Idrottslyftet
Samtliga motioner finns tillgängliga att läsa i sin helhet på hemsidan www.gymnastik.se. Styrelsens
yttrande till motionerna kommer att finns tillgängliga senast den sista februari på samma ställe.
Styrelsen diskuterar inriktning på sitt svar på vart och ett av dessa motioner.
Styrelsen beslutar
att fastställa sina svar/yttrande på de 12 motionerna i enlighet med bilaga 2.
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§8
Nästa styrelsemöten
Nästa styrelsemöten är inplanerade till:
11-12 april söndag 14.00 – måndag 15.00 Stockholm Sergel Plaza/Lillsved

(i samband med Lillsveds årsmöte måndag 15.00-18.00)

7 maj

fredag 10.00 – 16.00

Falun

9 maj

söndag 15.00

Falun (konstituerande möte direkt efter förbundsmötet)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Margareta Frykman Järlefelt
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