O:\Verksamhetsstruktur\01 Ledning\Styrelsen\Styrelseprotokoll\2010 329-\Styrelseprotokoll nr 332 2010.05.07.doc

Protokoll nr 332, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 7 maj 2010
på Hotell Scandic Lugnet, Falun
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren,
Ingrid Bergström, Pernilla Eriksson,
Margareta Frykman Järlefelt, Per Malmborg (§ 8-),
Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg
Förhinder:
Kerstin Gustafsson
Dessutom närvarande:
Kjell Adolfsson, Stefan Bengtsson och
Carl-Åke Myrsell
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och hon
vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson. Dagens möte är det sista
innan Förbundsmötet 2010.
§2
Föregående protokoll nr 331
Protokoll nr 331 från styrelsens sammanträde den 11-12 april är justerat av ordförande och
Christer Holmgren.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 331 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
Rapporter från styrelseuppdrag
Ingrid Bergström rapporterar från SF-ordförandekonferens med Riksidrottsförbundet den 15
april samt SOK:s årsmöte den 22 april. Lennart Nilsson rapporterar från valberedningen i SOK.
Pernilla Eriksson rapporterar från trupptävlingen UT-riksfinal den 17-18 april i Umeå.
Ordförande Malin Eggertz Forsmark rapporterar från den Nordiska ordförande- och GS-träffen i
Helsingfors den 15-16 april samt från den årliga SF-dialogen med RF.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
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§5
Rapport från GS, kommittéer och kansli
GS rapporterar att han tillsatt Mimmi Alburg som vikarie under Anna Glemne föräldraledighet
från tjänsten som distriktskonsulent i Gymnastikförbundet Sydost, med start efter sommaren. Han
rapporterar även om AG-projektet tillsammans med SOK med sikte på OS 2012 och 2016 samt
om resultaten från EM i manlig och kvinnlig AG senior/junior i Birmingham i slutet av april.
Dessutom har FIG har utsett Veronica Wagner och Tim Lunding till ”Världsgymnaster”.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§7
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Vera Rasmussen
Per Lindbo
Inga Ekbom
Marianne Nyström

Blommor – 80 års dag
Blommor – 85 års dag
Blommor – 80 års dag
Blommor – 75 års dag
§8

Kriterier för högre utmärkelser
8.1 Kriterier för silverplakett och förgylld silverplakett
Styrelsen diskuterar den från föregående sammanträde (2010.04.11-12, §23) bordlagda frågan om
kriterier för silverplaketten och den förgyllda silverplaketten. Styrelsen är överens om att
silverplaketten främst ska användas till personer som gjort en mycket stor insats för gymnastiken
på det lokala och regionala planet samt att den förgyllda silverplaketten ska delas ut till personer
som gjort en mycket stor insats för gymnastiken på den nationella och internationella nivån.
Silverplaketten ska utdelas vid förenings eller regiongymnastikförbunds årsmöte. Den förgyllda
silverplaketten ska delas ut i samband med Förbundsmötet. I bägge fall är det förbundsstyrelsen
som beslutar om mottagare av plaketterna.
Styrelsen beslutar
att fastställa kriterier för silverplakett och förgylld silverplakett enligt presenterat förslag
(se bilaga), samt
att tilldela Nils-Olof Sundin, Kjell O. Johansson, Gun Ståhl, Kajsa Murmark, Thomas Widlund
och Lennart Nilsson den förgyllda silverplaketten och utdela den i samband med
Förbundsmötet 2010.
8.2 Hedersledamot i förbundsstyrelsen
Styrelsen diskuterar den från föregående sammanträde (2010.04.11-12, §22) bordlagda frågan om
riktlinjer för möjligheten att utse ledamot till Hedersledamot i förbundsstyrelsen. I stadgarna
finns reglerat att Förbundsmötet kan besluta om Hedersledamot i förbundsstyrelsen på förslag
från en enhällig förbundsstyrelse.
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Styrelsen beslutar
att fastställa riktlinjer för Hedersledamot i förbundsstyrelsen enligt bilaga, samt
att föreslå Förbundsmötet 2010 att utse Inger Båvner till Hedersledamot i förbundsstyrelsen.

./.

§ 10
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).
§ 11
Förbundsmötet 8-9 maj 2010, Falun
Styrelsen diskuterar program och ansvarsfördelning under Förbundsmötet 2010.
Styrelsen beslutar
att fördela ansvar inom styrelsen i enlighet med dagens diskussion.
§ 13
Nästa sammanträde – fredagen den 9 maj
Nästa planerade styrelsemöte är
 9 maj
fredag Falun (konstituerande sammanträde direkt efter Förbundsmötet)
 21 juni måndag Idrottens Hus, Stockholm kl. 12.00-16.00
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Gärmund Sandberg
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