Protokoll nr 343, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 21 oktober 2011 på
Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.),
Gärmund Sandberg, Ingrid Bergström,
Pernilla Eriksson, Suzanne Lundvall
Anders Caspár samt Per Malmborg
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand och
Carl-Åke Myrsell samt valberedningens
ledamöter Kjell Adolfsson, Lena Grönberg,
Jim Salvin, Gun Ståhl och Marianne Nyström.
Förhinder:
Christer Holmgren
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och
vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter.
§2
Föregående protokoll nr 342
Protokoll nr 342 från styrelsens sammanträde den 30 augusti är justerat av ordförande samt av
Per Malmborg.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 342 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 till Pernilla Eriksson justerare vid dagens sammanträde.
§4
Rapport – SM i Halmstad 2011
GS presenterar och kommenterar den framlagda utvärderingen från SM-helgen i Halmstad 2011.
SM-helgen var lyckad med många fina gymnastiska prestationer från ungdoms- till seniornivå och
ett mycket bra SM-arrangemang. Halmstad Frigymnaster gjorde en stor satsning på både den
interna och externa marknadsföringen. Föreningarna erbjöds ekonomivänliga ”paket” och olika
mängderbjudande togs fram. Tyvärr visade både föreningar och den lokala publiken ett svalt
intresse för tävlingen. Det ekonomiska utfallet blev sämre än förväntat beroende på högre
kostnader och lägre biljettintäkter än beräknat.
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Vid föregående styrelsemöte (§ 15 nr 342, 2011.08.30) beslutade styrelsen att tillsätta utredning av
Gymnastikförbundets tävlingsevenemang och dess format, med Per Malmborg och GS som
ansvariga. Utredningen ska avstämmas vid styrelsens decembermöte samt slutredovisas för
styrelsen senast den 31 mars 2012. Denna rapport från SM-helgen i Halmstad kommer att finnas
med som underlag till den utredningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§5
Rapport – Gymnaestrada 2011
GS och Carl-Åke Myrsell redovisar och kommenterar den framlagda rapporten angående det
svenska deltagandet under Gymnaestradan i Lausanne den 10-16 juli 2011 samt genomförandet
av kvällsgalan ”Nordisk Afton” som Sverige var ansvarig för den 13 juli. Sverige deltog med 703
deltagare. I stort har budgeten hållits, den största avvikelsen gäller det kvarvarande lagret av
kläder (overaller, tröjor). Detta varulager kommer att utförsäljas till lämpliga målgrupper.
Nästa Gymnaestrada kommer att genomföras i Helsingfors 2015. FIG har i november 2011
inbjudit till colloquium/symposium för att diskutera bl.a. framtidens Gymnaestrador. Till denna
träff är Sverige representerad av Jonas Juhl.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§6
Rapport – Lillsved
Magnus Erstrand (VD) lämnar rapport från Lillsveds verksamhet. Han presenterar bland annat
inriktning för Lillsveds verksamhetsplan 2013-2015. Malin Eggertz Forsmark kompletterar
rapporten.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter
Per Malmborg rapporterar från Mälarcupen i Åkeshovshallen, Stockholm samt tillsammans med
Malin Eggertz Forsmark från UEG-kongressen i Malmö. Pernilla Eriksson rapporterar från GF
Norrs planeringshelg. Suzanne Lundvall rapporterar om projektet ”Rädda Gympan” samt om ny
satsning på forskarutbildning på GIH. Malin Eggertz Forsmark och GS rapporterar från
dialogmöte med RF (angående aktuella frågor med Riksidrottsförbundet, bl.a. det nya
statsanslaget som beslutades vid RIM 2011).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§8
Rapport – GS, kommittéer och kansli
Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer.
GS kompletterar med att rapportera att Ulf Andersson är anställd som nya sportchef samt att det
finns ny informationssida på www.gymnastik.se/alltomgymnastikhallar om anläggningar och
projektet Rädda gympan samt de utskick som är gjorda i samband med detta. Även
Gymnastikbutikens nya webbutik är lanserad på hemsidan.
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Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§9
Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 30 augusti.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§ 10
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Stig Lindevall
Ingrid Bergström
Monica Zethelius
Anhöriga till Sven Plex Petersson

Blommor 75 års dag
Blommor 50 års dag
Avtackning (pensionering) vid Gymnaestradan 2011
Blommor Sven Plex Peterssons bår

§ 11
Tekniskt reglemente 2012
GS redovisar förslag till mindre revideringar i Tekniskt reglemente 2012. Tekniskt reglemente
uppdateras och justeras normalt årligen och träder i kraft den 1 januari.
Styrelsen beslutar
att justera Tekniskt reglemente 2012 i enlighet med presenterat förslag angående
åldersindelning, grenindelning och föreningsrepresentation att gälla från 1 januari 2012,
samt
att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag på revideringar gällande
”representationsuppdrag inom och utomlandet” i enlighet med dagens diskussioner.
§ 12
Sammanträdesdatum våren 2012
GS presenterar tidsplan för processen fram till Förbundsmötet 2012 den 12-13 maj i Stockholm.
Med hänsyn till den processen föreslår GS följande mötesdatum för styrelsens sammanträden
under våren 2012:
 3 februari (fredag)
 12 mars (måndag)
 17 april (tisdag - samordnat med Lillsveds årsmöte på Lillsved)
 11 maj (fredag)
Styrelsen beslutar
att fastställa datum för sammanträden under våren 2012 enligt ovanstående förslag.
§ 13
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).
./.
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§ 14
Ledamot i RF:s referensgrupp till utredning av framtida LOK-stöd
Gymnastikförbundet har blivit erbjudet att delta med en ledamot i Riksidrottsförbundets
referensgrupp till utredning om framtida LOK-stöd (som beslutades vid Riksidrottsmötet 2011).
Styrelsen beslutar
att utse Gärmund Sandberg som Gymnastikförbundets representant i utredningen.
§ 15
Ledamot i RF:s projektgrupp i utredningen om Idrottsanläggningar i framtiden
Gymnastikförbundet har blivit erbjudet att utse en ledamot i Riksidrottsstyrelsens tillsatta
projektgrupp angående utredning om Idrottsanläggningar i framtiden (beslut på Riksidrottsmötet
2011 med anledning av Gymnastikförbundets motion ”Framtidens anläggningar”)
Styrelsen beslutar
att utse Suzanne Lundvall som Gymnastikförbundets representant i projektgruppen.
§ 16
Diskussionsfråga – Förbundsmöte 2012
Styrelsen diskuterar förberedelsearbetet och ansvarsfördelning inför Förbundsmötet 2012 den
12-13 maj på Frösundavik med Gymnastikförbundet Öst som värdar, enligt den tidsplan som
beslutades i § 12 i dagens protokoll. Dessutom diskuteras upplägg och genomförandet i stort av
Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS och Anders Caspár att förbereda förslag till stadgerevideringar innefattande
förslag till ”bestraffningsärenden” samt definition av medlemsbegreppet, och återkomma
med föreslaget på nästa styrelsemöte,
att uppdra åt GS att analysera konsekvenser för Gymnastikförbundet med anledning av de nya
kriterierna för statsanslaget, samt
att uppdra åt Pernilla Eriksson att se över hela utbildningsorganisationens struktur och
återkomma på nästa styrelsemöte med underlag och förslag till vad vi behöver fokusera på
inom utbildningsområdet under den närmaste tiden.
§ 17
Nästa sammanträde – fredagen den 9 december
Kommande planerade styrelsesammanträden är:
9 december fredag kl. 10-17, Stockholm
3 februari
fredag
12 mars
måndag
17 april
tisdag samordnat med Lillsveds årsmöte på Lillsved)
11 maj
fredag
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Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Pernilla Eriksson
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