Protokoll nr 346, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
tisdagen den 14 februari 2012.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ingrid Bergström,
Christer Holmgren, Anders Caspár,
Pernilla Eriksson (§ 6-) samt Per Malmborg (-§ 6)
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson (GS) samt Carl-Åke Myrsell
Förhinder:
Suzanne Lundvall och Gärmund Sandberg,

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens telefonsammanträde.
§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 Christer Holmgren till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Rapport – GS, kommittéer och kansli
Rapport från tävlingsverksamheten är utskickad till styrelsen. GS kompletterar med att
rapportera om vidtagna åtgärder angående den igångsatta tävlingsutredningen tillsammans med
Riksidrottsförbundet (se även föregående protokoll nr 345, § 15).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§4
Uppdrag från Förbundsmötet 2010
a/ Ny beslutsordning för Förbundsmöte och distriktens årsmöten
Ingrid Bergström redovisar de förslag på åtgärder som arbetsgruppen ”Ny beslutsordning för
Förbundsmöte och distriktens årsmöten” kommit fram till. Arbetsgruppens förslag redovisades
och diskuterades vid Gymnastikforum 2011.
Styrelsen beslutar
att godkänna arbetsgruppens redovisning, samt
att uppdra åt arbetsgruppen att redovisa föreslagna åtgärder, dels vid regionordförande
dialogen den 1-2 mars, dels vid nästa styrelsemöte 12 mars.
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b/ Övriga Förbundsmötesuppdrag från 2010
GS redovisar övriga uppdrag som Förbundsmötet 2010 gav till förbundsstyrelsen:
 regional handläggning av idrottslyftet,
 bättre försäkringsskydd för skador till alla ideella ledare,
 ny regional organisation (ekonomiska fördelningsmodellen),
 stadgeförändringar
 definiera medlems begreppet (kopplat till årsavgiften för föreningarna till förbundet)
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att redovisa föreslagna åtgärder, dels vid regionordförande dialogen den 1-2
mars, dels vid nästa styrelsemöte 12 mars.
§5
Motioner till Förbundsmötet 2012
Fyra motioner är inlämnade till Förbundsmötet 2012:
a/ Satsning på Gruppträningsverksamheten – Gymmix
(Sala GF, Karlstads GF, Örebro GF, Bofors GF och Gymnastikförbundet Mellansvenska)
b/ Större satsning på Gruppträningsverksamheten – Gymmix (Linköpings GS)

c/ Stadgeändring (Gymnastikförbundet Mellansvenska)
d/ Bolltrillning – ny tävlingsdisciplin (Falkenbergs GS)
Styrelsen diskuterar inriktning på sina yttranden på dessa motioner. Beslut om svaren kommer
att tas vid nästa styrelsemöte, med ambitionen att alla förbundsmötes handlingar ska kunna vara
presenterade på förbundets hemsida senast den 15 mars.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att formulera förslag till yttrande på motionerna till nästa styrelsemöte den
12 mars.
§6
Propositioner – styrelsens egna förslag till Förbundsmötet 2012
Anders Caspár och GS redovisar förslag till stadgerevideringar av Gymnastikförbundets stadgar.
Styrelsen diskuterar de föreslagna revideringarna. Under denna punkt behandlades även
motionen från GF Mellansvenska angående stadgeändring.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att formulera förslag till stadgerevideringar till nästa styrelsemöte den 12 mars.
§7
Program – upplägg – inbjudan till Förbundsmötet 2012
GS redovisar förslag till inriktningen och genomförande av Förbundsmötet 12-13 maj 2012 i
Frösundavik, Solna. Gymnastikförbundet Öst är värddistrikt. Styrelsen är överens om att skapa
mervärden och mötesplatser för dialog mellan ombuden och förbundsstyrelsen. GS redovisar
även förslag till valberedningsträff/utbildning för alla regionala valberedningar (fre/lör) direkt i
anslutning till Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna inriktningen av genomförandet av Förbundsmötet, samt
att uppdra åt GS att sammankalla alla regionala valberedningar enligt presenterat förslag.
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§8
Nästa sammanträde – måndagen den 12 mars
Kommande planerade styrelsesammanträden är:
12 mars
måndag kl. 10–17, Idrottens Hus, Stockholm
17 april
tisdag samordnat med Lillsveds årsmöte på Lillsved
11 maj
fredag i samband med Förbundsmötet på Frösundavik, Solna

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Christer Holmgren
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