Protokoll nr 355, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
söndagen den 2 december 2012
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall,
Pernilla Eriksson, Per Malmborg, Lars Mörk,
Ingela Nilsson, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall
Dessutom närvarande (§ 1-5):
Stefan Bengtsson (GS), Birgitta Rittner
samt Carl-Åke Myrsell
Förhinder:
Anders Caspár
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens telefonsammanträde,
föranlett av den presentation av utredningen ”Blod, svett och tårar” (ledarkulturen inom Svensk
landslagsgymnastik – belyst och problematiserad) som styrelsen fick fredagen den 30 november
av professor Jonas Stier.
§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 Suzanne Lundvall till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Bakgrund till utredningsuppdraget
Vid sina sammanträden den 2 februari (protokoll nr 345, § 15) samt 17 april (nr 348, § 7)
beslutade styrelsen att tillsätta en oberoende utredning med uppdrag att utreda ”ledarkulturen
inom svensk elitgymnastik” – innefattande manlig och kvinnlig artistisk gymnastik, rytmisk
gymnastik, trampolin och truppgymnastik. Uppdraget skulle genomföras utifrån ett vetenskapligt
förhållningssätt och med en forskares självständighet. Uppdraget skulle vara slutfört under nov
2012. Uppdraget gavs till Jonas Stier professor i socialpsykologi vid Mälardalens Högskola.
Gymnastikförbundet skrev avtal om uppdraget med Jonas den 4 april 2012.
§4
Utredningen – ”Blod, svett och tårar”
Fredagen den 30 november presenterade Jonas Stier utredningsresultatet för förbundsstyrelsens
ledamöter, genom rapporten ”Blod, svett och tårar” (56 sid, se bilaga). Vid presentationen fick
./.
styrelsens ledamöter tillfälle att fråga och diskutera utredningen direkt med Jonas Stier.
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I rapporten beskrivs utredningens metod och genomförande, resultat samt slutsatser och förslag
på utvecklingsområden.
Jonas sammanfattar sin utredning i 10 utvecklingspunkter som han har identifierat (framförallt
inom kvinnlig artistisk gymnastik). Utredningen avslutas med följande:
”en förändring av ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik är nödvändig. Ett sådant
förändringsarbete bör initieras av Svenska Gymnastikförbundet snarast och involvera såväl
aktiva som före detta gymnaster, tränare, andra ledare och föräldrar – i syfte att göra
ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik mer utvecklingsbenägen och respektfull”.
§5
Utredningens slutsatser och åtgärder
Styrelsen diskuterar ingående utredningens resultat och slutsatser. Styrelsen ser mycket allvarligt
på de brister som tydliggjorts. Ett förändringsarbete bör skyndsamt påbörjas enligt de förslag
som finns beskrivna i utredningen. Redan nu finns åtgärder planerade, påbörjade och vidtagna i
enlighet med de förslag som finns beskrivna i utredningen.
I detta sammanhang betonar styrelsen att det är en mycket liten del av förbundets totala
verksamhet som beskrivs i utredningen (ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik) och att
det ej är att betrakta som generella problem inom förbundets övriga verksamheter. Icke desto
mindre är det allvarliga problemställningar som beskrivs i utredningen, men det är viktigt att
hålla isär de olika verksamheterna i det fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande, GS och Birgitta Rittner att skyndsamt agera i enlighet med dagens
diskussioner,
att presentera utredningen och styrelsens ställningstagande på hemsidan (gymnastik.se)
senast under morgondagen (måndagen den 3 december), samt
att inbjuda samtliga ordförande i landets tävlingsföreningar till Tävlingsforum den 26-27 jan
(Arlandastad), då Jonas Stier är inbjuden att presentera utredningen för deltagarna
§6
Förtroendefråga inom förbundsstyrelsen
Ordföranden ställer frågan inom styrelsen om hon och GS har styrelsens fulla stöd och förtroende
att leda förbundets arbete (i denna fråga deltog enbart styrelsens ordinarie ledamöter).
Styrelsen beslutar
att enhälligt ge ordförande och GS sitt fulla stöd att även fortsättningsvis leda förbundets arbete.
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