Protokoll nr 347, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
måndagen den 12 mars 2012 på
Idrottens Hus, Stockholm.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund Sandberg
Ingrid Bergström, Christer Holmgren,
Pernilla Eriksson, Suzanne Lundvall,
Anders Caspár (-§ 7) samt Per Malmborg
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved),
Carina Watson Herteus (§ 4), samt Carl-Åke Myrsell
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.
§2
Föregående protokoll nr 345 och 346
Protokoll nr 345 från styrelsens sammanträde den 3 februari är justerat av ordförande och av
Suzanne Lundvall samt nr 346 från den 14 februari av ordförande och av Christer Holmgren.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 345 och 346 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
Verksamhetsberättelse 2010-2011 - Årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse
Styrelsen går igenom förslaget till Verksamhetsberättelse 2010-2011 (utkast) och ger sina
synpunkter och tillägg till förslaget. Därefter redovisas och diskuteras Årsredovisningen 2011.
Styrelsen tar även del av revisorernas berättelse och i samband med det framför styrelsen en
önskan om att förbundets revisor ska bjudas in till höstens första styrelsemöte, bland annat för
att diskutera framtida momsredovisning för ideella föreningar och hur en eventuellt förändrad
lagstiftning kan påverka förbundets verksamhet.
Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2010-2011, i enlighet med dagens diskussioner,
att godkänna Årsredovisningen 2011, i enlighet med dagens diskussioner,
att uppdra åt GS att följa RF:s arbete med momsfrågorna för ideella föreningar och återkomma till
styrelsen i september, samt
att uppdra åt GS att bjuda in förbundets revisor till styrelsens sammanträde i september.
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§5
Styrelsens yttrande på inkomna motioner – Förbundsmötet 2012
Fyra motioner är inlämnade till Förbundsmötet 2012:
1. Satsning på Gruppträningsverksamheten – Gymmix
(Sala GF, Karlstads GF, Örebro GF, Bofors GF och GF Mellansvenska)
2. Större satsning på Gruppträningsverksamheten – Gymmix (Linköpings GS)
3. Stadgeändring (GF Mellansvenska)
4. Bolltrillning – ny tävlingsdisciplin (Falkenbergs GS)
Styrelsen diskuterar sitt yttrande på dessa fyra motioner (se även § 16 protokoll nr 345 och § 5 nr 346).
Motionerna med styrelsens yttrande ska vara publicerade på www.gymnastik.se/forbundsmote2012
senast den 15 mars.
Styrelsen beslutar
att lämna sitt yttrande på inkomna motioner, enligt bilaga.
./.
§6
Proposition till Förbundsmötet 2012 – Stadgerevidering
GS redovisar det slutgiltiga förslaget till stadgerevidering av Gymnastikförbundets stadgar
(inklusive förslag till revideringar i stadgemallen för regionerna) som berör följande punkter:
▪ Ombearbetning av Gymnastikförbundets verksamhetsidé (1 Kap., 1 §)
▪ Ledamot av förbundsstyrelsen är inte samtidigt valbar till valberedning och till revisor (2 kap., 3 §)
▪ Medlemskaps begreppet som underlag för röstlängden (3 Kap., 2 §)
▪ Yttrande och förslagrätt vid Förbundsmöte för valberedningens ledamöter (3 Kap., 3 §)
▪ Tidpunkt för Förbundsmötet tidigareläggs till ”före aprils månads utgång” (3 Kap., 4 §)
▪ Tillägg i p.16 i dagordningen för Förbundsmötet ”vid behov fyllnadsval av ledamöter” (3 Kap., 5 §)
▪ Förtydligande att det är respektive regionstyrelses ansvar att genomföra minst en regional
konferens per region och år (3 Kap., 8 §)
▪ Handläggning av bestraffningsärenden (4 kap., 3 §)
▪ Förbundsstyrelsens prövningsrätt (4 Kap., 4 §)
▪ Namnändring av regionen Övre Mellansverige till Uppsvenska (tidigare distrikten Dalarna,
Gävleborg och Uppland) (Bilaga 1 till 1 Kap., 5 § samt 6 Kap., 1 § och 2 §)
Föreslagna revideringar i ”Stadgemallen för Gymnastikförbundet XXX (region) – bilaga 2 i stadgarna:
▪ GRF-styrelsens arbetsår (Gymnastikregionförbund = GRF) (1 Kap., 6 §)
▪ Ombud vid GRF-årsmöte får representera flera föreningar, men ej vara ledamot av GRF-styrelsen
eller arbetstagare inom GRF. Rösträtten vid årsmötet ska bekräftas med fullmakt (2 Kap., 1 §)
▪ Tidpunkt för GRF-årsmöte tidigareläggs till ”före den 15 mars” (2 Kap., 3 §)
▪ Medlemskaps begreppet som underlag för röstlängden (2 Kap., 4 §)
▪ Tillägg i p.14 i dagordningen för GRF-årsmöte ”vid behov fyllnadsval av ledamöter” (2 Kap., 5 §)
▪ Förtydligande av tiden för revisionsuppdrag, p.15 i dagordningen för GRF-årsmöte (2 kap., 5 §)
Propositionen ska vara publicerad på www.gymnastik.se/forbundsmote2012 senast den 15 mars.
Styrelsen beslutar
att föreslå Förbundsmötet revidering av Gymnastikförbundets stadgar i enlighet med presenterat
förslag till proposition.
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§7
Uppdrag från Förbundsmötet 2010 till förbundsstyrelsen
7.1. Ny beslutsordning – demokrati
Ingrid Bergström redovisar de förslag till åtgärder och förändringar som arbetsgruppen ”Ny
beslutsordning – demokrati” kommit fram till. Förslagen har tillkommit dels genom
föreningsenkät (hösten 2011), dels genom diskussion/redovisning vid Gymnastikforum 2011:
Förbundsmötet och regionernas årsmöten bör:
▪ Ha ett innehåll med ärenden och frågor som engagerar och skapar inflytande för föreningen.
▪ Ha mer fokus på framtid än redovisning på det som varit.
▪ Tänka över formerna för genomförandet av Förbundsmötet/årsmötet.
▪ Förenkla/förtydliga det formella språkbruket.
▪ Bereda ärendena genom delaktighet och aktiv medverkan från föreningar och regionerna.
▪ Ha en lämplig tid och plats.
▪ Ha eventuella kringarrangemang som lockar.
▪ Använda föreningar/regioner som värdar vid genomförandet av Förbundsmötet/årsmötet.
▪ Använda och ge möjlighet till inflytande för ungdomar.
Gymnastikförbundet inklusive regionerna bör genomföra regelbundna ordförandeträffar och
diskussionsforum med utvalda målgrupper minst en gång per år (och region).
Mötesformer - föreningar, regioner och Gymnastikförbundet måste våga prova nya mötesformer.
▪ Testa nya digitala mötesformer och använda sociala medier som komplement.
▪ Streaming av föreläsningar/kurser, formella möten och diskussionsforum.
▪ Delta i beslutsprocessen på distans genom digitala beslutsanordningar.
Förbundsstyrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag och anser att det är angeläget att alla
berörda delar inom organisationen fortsätter förbundsförnyelsearbetet i enlighet med de
presenterade förslagen. Arbetsgruppens förslag ska redovisas vid Förbundsmötet 2012.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt Ingrid Bergström att lämna skriftlig slutrapport som föreläggs förbundsmötet till
nästa styrelsemöte den 17 april.
7.2 Övriga uppdrag från Förbundsmötet 2010
GS redovisar övriga uppdrag som Förbundsmötet 2010 gav till förbundsstyrelsen:
 regional handläggning av idrottslyftet,
 bättre försäkringsskydd för skador till alla ideella ledare (RF:s grundförsäkring),
 ny regional organisation (ekonomiska fördelningsmodellen till regionerna),
 stadgeförändringar (se förslag till proposition),
 definiera medlems begreppet (kopplat till årsavgiften för föreningarna till förbundet)
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen redovisning av uppdragen från Förbundsmötet 2010.
§8
Inbjudan och program - Förbundsmötet 2012 – Kurs för regionernas valberedningar
GS redovisar stomprogram till Förbundsmötet 2012, den 12-13 maj på Frösundavik, Solna.
Styrelsen diskuterar stomprogrammet och genomförandet i stort. Styrelsen är angelägen om att
föreningsnyttorna ska betonas och att vår huvudmålgrupp är ombuden från föreningarna.
Programmet måste vara attraktivt för dem. Resebidrag till föreningsombud ska utbetalas.
GS presenterar förslag till genomförande av kurs den 11-12 maj för regionernas valberedningar
(i enlighet med beslutet i § 7 protokoll nr 346). Kursen kommer att genomföras innan Förbundsmötet, i
direkt samverkan med SISU Idrottsutbildarna. GS:s förslag är att Svenska Gymnastikförbundet tar
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kostnaden för en person från respektive regions valberedning, till en totalt beräknad kostnad för
förbundet på 55 000 kr, med motprestationen att respektive region tar kostnaderna för
ytterligare minst en ledamot från regionens valberedning.
Styrelsen beslutar
att resebidrag ska lämnas till föreningsombud vid Förbundsmötet 2012 på faktiska
resekostnader upp till 1 000 kr per föreningsombud, i likhet med tidigare Förbundsmöten,
samt
att inbjuda till kurs för regionernas valberedningar den 11-12 maj, enligt presenterat förslag
från GS, vilket innebär att Svenska Gymnastikförbundet tar kostnaden för en person från
respektive region (kurs + Förbundsmöte + resa) under förutsättning att även regionerna tar
kostnaden för minst en till ledamot från regionens valberedning.
§9
Vision 2020
Styrelsen diskuterar arbetsgruppens bearbetade förslag till Vision 2020 (innehållande Vision,
Värdegrund, Verksamhetsidé samt Övergripande målsättningar för Gymnastikförbundet).
Diskussionen är en fortsättning från tidigare sammanträde (§ 15, nr 344, 2011.12.09). Förslaget har
presenterats och diskuterats vid dialogträffen med regionordförandena den 1-2 mars.
Det presenterade förslaget bygger främst på resultatet från föreningsenkäten ”Vision 2020”,
med 373 svar från föreningar i hela landet under perioden 9-26 februari. Framför allt ger
föreningsenkäten starkt stöd till Vision, Värdegrund och Verksamhetsidén.
Vision (förslag):
”Bra, bättre, bäst inom alla former av gymnastik”.

Värdegrund (förslag):
Ett personligt engagemang hela livet
– vi ser och tar tillvara alla individers möjligheter att vara med.
Nyfikenhet och öppenhet
– vi är lyhörda för den enskilde individens behov och visar förståelse för varandras verksamheter och
bjuder på oss själva.
Glädje och utveckling
– vi utvecklas och gläds tillsammans och vi lär för livet.

Verksamhetsidé (förslag):
Svensk Gymnastik – rörelse hela livet
Svensk Gymnastik har många ansikten. Rolig och lekfull träning i ständigt nya former för alla.
Tävlingsutmaningar för de som vill mer. Olika och ändå lika - den egna kroppens rörelser är i centrum.
God hälsa och välbefinnande genom rörelse, gemenskap och personlig utveckling - det är Svensk Gymnastik.
Hos oss är alla välkomna.

Övergripande målsättningar till 2020 (förslag):
1. År 2020 har Gymnastikförbundets föreningar fördubblat sitt medlemsantal till sammanlagt 400 000
medlemmar i hela landet
2. År 2020 är 15 % av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening
(idag finns 85 000, år 2020 innebär målet c:a 225 000 medlemmar i åldersgruppen i hela landet)
3. År 2020 tränar minst 100 000 medlemmar gruppträning i en certifierad Gymmixförening
(idag finns 26 000 medlemmar som har gruppträning i certifierad Gymmixförening)
4. Senast år 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM, VM eller OS
5. År 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala förskolor och skolor utrustade med
gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer
6. År 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik
(idag finns drygt 50 specialhallar för gymnastik i Sverige)
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GS redovisar den tänkta ”röda tråden” som binder ihop de olika dokumenten ”Vision 2020” med
”Gymnastiken Vill 2013-2014” samt ”Verksamhetsplan 2013” och hur dessa skrivningar även ska
koordineras med regionernas respektive dokument. GS redovisar även tidsplanen fram till beslut
vid Förbundsmötet 2012.
Styrelsen beslutar
att föreslå Förbundsmötet att godkänna förslag till Vision 2020, omfattande Gymnastikförbundets
Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision samt Övergripande målsättningar, i enlighet med
ovanstående förslag,
att uppdra åt respektive förbundsledamot att presentera och testa av förslaget till ”Vision 2020”
vid regionernas årsmöten för redovisning vid nästa sammanträde den 17 april, samt
att uppdra åt GS att redovisa förslag till Gymnastiken Vill 2013-2014, i enlighet med dagens
diskussioner, vid nästa sammanträde den 17 april.
§ 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
Rapport – ordförandedialog 1-2 mars
Ordförande och Pernilla Eriksson lämnar rapport från regionordförandedialogen den 1-2 mars.
Samtliga regionordförande var närvarande, förutom Gymnastikförbundet Syd. Huvudpunkter på
dagordningen var Utbildning, Arbetsordningen, Vision 2020 samt Förbundsmötet 2012.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 12
Rapport – specialhall Lillsved
Vid styrelsens sammanträde i juni 2011 (§ 17, nr 341 2011.06.20) uppdrog styrelsen till en grupp att
utreda förutsättningarna för byggandet av specialhall på Lillsved. Utredningsgruppen leds av GS
och han redovisar dagsläget i utredningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att utredningen ska avrapporteras vid styrelsens junimöte samt slutredovisas under hösten 2012.
§ 13
Rapport – utredning av förbundets tävlingsevenemang
Vid styrelsens sammanträde i augusti 2011 (§ 15, nr 342 2011.08.30) uppdrog styrelsen till Per
Malmborg, i samråd med GS, att utreda förbundets tävlingsevenemang och dess format.
Per redovisar dagsläget i utredningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att utredningen ska avrapporteras vid styrelsens junimöte samt slutredovisas under hösten 2012.
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§ 14
Rapport – Lillsved
Magnus Erstrand lämnar rapport från Lillsveds verksamhet. Den senaste tidens arbete har
präglats av personalutvecklingsträffar med fokus på ”mötet” och ”värdskapet”.
Magnus rapporterar om positivt resultat för Verksamhetsåret 2011, med bl.a. en förhöjd
självfinansieringsgrad (51 %). Mer detaljer kommer att redovisas vid Lillsveds årsmöte den
17 april (i samband med nästa styrelsemöte).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 15
Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter
Ingrid Bergström rapporterar från Barn- och Ungdoms conventet på Lillsved den 4-5 februari.
Suzanne Lundvall rapporterar från ”RF:s utredning om Idrottsanläggningar i framtiden”.
Christer Holmgren lämnar rapport från NM i Rytmisk Gymnastik den 3-4 mars i Halmstad.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§ 16
Rapport – GS, kommittéer och kansli
Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 17
Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 3 februari.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§ 18
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Lennart Willemo
Ewa Orrensjö
Eva Rodriguez

Blommor 75 års dag
Blommor 70 års dag
Blommor 65 års dag

§ 19
Nästa sammanträde – tisdagen den 17 april
Kommande planerade styrelsesammanträden är:
17 april
tisdag kl. 10.00–16.00 samordnat med Lillsveds årsmöte på Lillsved, kl. 17.00
11 maj
fredag kl. 12.00–18.00 i samband med Förbundsmötet på Frösundavik, Solna
13 maj
söndag konstituerade sammanträde direkt efter Förbundsmötets avslutande
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Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Gärmund Sandberg
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