Protokoll nr 349, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 11 maj 2012
på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösunda.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.),
Gärmund Sandberg, Ingrid Bergström,
Christer Holmgren, Pernilla Eriksson,
Anders Caspár samt Per Malmborg
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell samt
valberedningsrepresentanterna
Kjell Adolfsson, Gun Ståhl och Marianne Nyström
Anmält förhinder:
Suzanne Lundvall
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som
genomförs i anslutning till Förbundsmötet 2012.
§2
Föregående protokoll nr 348
Protokoll nr 348 från styrelsens sammanträde den 17 april är justerat av ordförande och av
Ingrid Bergström.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 348 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 Per Malmborg till justerare vid dagens sammanträde.
§4
Rapport – Lillsved
Malin lämnar rapport från Lillsveds verksamhet samt årsmötet den 17 april.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§5
Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter
Malin Eggertz Forsmark rapporterar från möte med GIH:s rektor angående GIH:s 200 års
jubileum 1813-2013.
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Pernilla Eriksson rapporterar från intervju med My Westberg, Umeå, angående hennes
magisteruppsats om organisationsförändringar inom idrotten, samt från arbetet med att forma
det nya Pedagogiska Rådet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§6
Rapport – GS, kommittéer och kansli
Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer och
han kompletterar med att berätta att det kommit beslut från RIN att det inte föreligger
jävsituation i vårt bestraffningsärende (se bilaga).
./.
GS rapporterar därutöver att den första ”Guld i sikte”-partnern är klar (Pensum) och att ”letter of
intent” är påskrivet med dem.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§7
Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 17 april.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§8
Värdregion för Förbundsmötet 2014
Gymnastikförbundet Väst har anmält intresse att vara värdregion för Förbundsmötet 2014.
Styrelsen beslutar
att utse Gymnastikförbundet Väst till värdregion för Förbundsmötet den 5-6 april 2014, samt
att uppdra åt värdregionen och GS att bestämma plats för Förbundsmötet 2014.
§9
Ombud och röstlängd till Förbundsmötet
Styrelsen diskuterar ombudsfullmakter och det faktiska utfallet på röstlängden vid årets
Förbundsmöte. Vid föregående förbundsmöte beslutades att tilldela varje region 10 egna röster
samt att ett ombud kan ha obegränsat antal röster på mötet. Dessa båda beslut praktiseras för
första gången vid årets Förbundsmöte.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS återkomma till förbundsstyrelsen med förslag på eventuell stadgeförändring
angående fördelningen (tillämpningen) av ombudsfullmakter mellan region och förening,
samt hur ”fritt antal röster ett ombud kan inneha” påverkar antalet ombud på Förbundsmötet.
§ 10
Förtjänsttecken
Styrelsen diskuterar möjligheten till att utse mottagare av förtjänsttecknet förgyllt silverplakett.
Styrelsen beslutar
att tilldela Christer Holmgren Gymnastikförbundets förgyllda silverplakett
(i detta beslut deltar ej Christer Holmgren).
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§ 11
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).
./.
§ 12
Diskussionsfråga – Kick-off Vision 2020
GS redovisar förslag till upplägg av Kick-off Vision 2020 den 30-31 augusti med påföljande
förbundsstyrelsemöte 31 aug-1 sept. Medverkande föreslås vara förbundsstyrelsen, samtliga
åtta regionsordförandena samt regional och centralt anställd personal. Stöd för genomförandet
kommer från SISU Idrottsutbildarna.
Torsdagen är avsett för kvartalsträff för de centralt och regionalt anställda. Till torsdagkväll
inbjuds de åtta regionernas ordförande tillsammans med förbundsstyrelsen och anställda.
Fredagen genomförs med gemensamma diskussioner om Vision 2020. Anställda och
regionordförande ”reser hem” efter 16.00 (fre).
Förbundsstyrelsen har därefter sammanträde fredagkväll och lördag förmiddag.
Styrelsen beslutar
att genomföra Kick-off Vision 2020 i enlighet med GS förslag, samt
att även inbjuda valberedningens ordförande centralt och i de åtta regionerna (tors. kväll-fredag).
§ 13
Nästa sammanträde – tisdagen den 19 juni
Kommande planerade styrelsesammanträden är:
19 juni
tisdag kl. 10.00–17.00, Idrottens Hus, Stockholm
31 aug-1 sept fre-lör i samband med genomförandet av Kick-off Vision 2020

Vid protokollet
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