Protokoll nr 356, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
söndagen den 16 december 2012
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall,
Pernilla Eriksson, Anders Caspár, Lars Mörk,
Ingela Nilsson, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall
Dessutom närvarande:
Stefan Bengtsson (GS), Birgitta Rittner
samt Carl-Åke Myrsell
Förhinder:
Per Malmborg
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens telefonsammanträde,
föranlett av den uppmärksamhet som utredningen ”Blod, svett och tårar” fått i massmedia
(främst Dagens Nyheter och radioinslag). Malin inleder med att rikta ett varmt tack, främst till
Stefan Bengtsson och Birgitta Rittner, för det arbete som är nedlagt för att bemöta kritiken och
delta i debatten som utredningen medfört.
§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
Händelseutvecklingen sedan utredningen publicerades
Fredagen den 30 november presenterade Jonas Stier utredningsresultatet för förbundsstyrelsens
ledamöter, genom rapporten ”Blod, svett och tårar”. Därefter genomförde styrelsen
telefonsammanträde söndagen den 2 december. Måndagen den 3 december publicerades
utredningen i sin helhet på hemsidan gymnastik.se och samtidigt utskickades intern information
om styrelsens ställningstagande till utredningen. Parallellt med uppmärksamheten i media
därefter, redovisar GS att han har varit i kontakt med förbundets sponsorer, Riksidrottsförbundet
(elitidrottsstödet 2013) och Sveriges Olympiska Kommitté (projektet Rio 2016).
Möten och telefonsammanträden har genomförts med ordförandena i de mest berörda tävlingsföreningarna inom kvinnlig AG. Kontakter och samtal har tagits med berörda tränare, ledare och
kommittéer på både regionalt och lokalt plan. Överlag har det varit en bra och konstruktiv dialog
på dessa möten och samtal.
GS har tillsammans med RF:s generalsekreterare Erik Strand medverkat vid en träff på
Kulturdepartementet (på initiativ av RF), där dialog och information om utredningen kunde ges
direkt till idrottsministerns medarbetare.
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Överhuvudtaget har den senaste två veckors perioden varit mycket intensiv, hektisk och
koncentrerad på utredningens resultat och den debatt som den medfört. Målsättningen med
strategin från förbundet är att den ska ha präglats av öppenhet, ödmjukhet och bevarande av
trovärdighet, samt att det viktigaste (mest prioriterade arbetet) är att få en fungerande
handlingsplan i enlighet med de punkter som finns beskrivna i Jonas Stiers sammanfattning av
utredningen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och vidtagna åtgärder.
§4
Åtgärdsplan – handlingsplan
GS redovisar huvudinriktningen på handlingsplanen med anledning av utredningens resultat:
Medicinsk kartläggning av klubbar som tävlar på SM- och JSM-nivå i alla våra tävlingsdiscipliner,
Beslut fattades redan i höstas. Förberedelser är nu gjorda och kartläggningen kommer att
påbörjas före jul. Syftet är att få underlag för rätt utformat stöd till föreningarna.
Medicinskt Råd. Kontakter har tagits för att forma ett med bred kompetens.
Code of Conduct. Tydliga styrdokument finns, men system för tillämpning och efterlevnad/kontroll
av att dessa följs måste tillföras. Arbetet med en ”Code of Conduct” har inletts och ska rikta
sig till ledare och tränare på både förbundsnivå och föreningsnivå.
Översyn av kravprofilerna i respektive tävlingsdisciplin, i syfte att kvalitetssäkra att dokumenten
leder utvecklingen i önskad riktning.
Värdegrundsarbete. Arbetet med att färdigställa föreningsmaterialet ”Trygg i gymnastikhallen”
håller på att färdigställas, innehållande värdegrundsfrågor, enkäter samt olika
metodanvisningar för föreningsbruk (i arbetet är SISU Idrottsutbildarna/RF involverade).
Möten med ledare och tränare med koppling till landslaget i kvinnlig artistisk gymnastik.
Disciplinen har enligt utredningen störst utvecklingsbehov.
Föreningsordförande/Tävlingsforum. Alla föreningsordförande i våra tävlingsföreningar är inbjudna
till Tävlingsforum den 26-27 januari 2013 på Arlandastad. Det är viktigt för oss på alla nivåer
och i alla discipliner att diskutera hur vi ska fortsätta utveckla svensk tävlingsgymnastik. Vid
forumet kommer professor Jonas Stier att delta. Vi har även bjudit in Hardy Fink,
Internationella Gymnastikförbundets (FIG) Director of Academy of Education.
Ny tjänst som landslagschef. Under hösten har vi rekryterat en landslagschef, Niklas Heckscher,
som tillträder den 1 februari 2013. Befattningen är ny med uppgift att ge stöd till våra
landslag. Inledningsvis med manlig och kvinnlig artistisk gymnastik. Landslagschefen
kommer att involveras i utvecklingsarbetet redan före 1 februari.
Ny landslagsledning inom manlig och kvinnlig AG. Någon ny kommittéorganisation för perioden
2013-2014 för manlig och kvinnlig AG kommer ej att tillsättas under första kvartalet 2013,
förrän dialog med berörda föreningar och ledare har genomförts (träffar, möten,
Tävlingsforum) samt att den nya landslagschefen har hunnit påbörja sitt arbete.
Skaderegistrering. Behov finns av inrättandet av ett nationellt skaderegister avseende alla
idrotter, i syfte att vara till hjälp för analys, kartläggning och forskning av skadedrabbade
idrottare. Motion om detta kommer att inlämnas till Riksidrottsförbundet 2013.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av påbörjade och planerade aktiviteter i handlingsplanen,
att uppdra åt ordföranden och Pernilla Eriksson att skriva och inlämna motion till RIM 2013
angående skaderegistrering (inskickas senast den 31 december), samt
att uppdra åt GS att fortsätta arbetet med att färdigställa handlingsplanen och genomföra
aktiviteter enligt dagens diskussioner.
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§5
Tjänsten som sportchef tävling
GS redovisar att han söndagen den 9 december beviljat Ulf Anderssons egen begäran om att bli
entledigad från rollen som sportchef tävling. I avvaktan på resultatet av handlingsplanens olika
delar och övrig uppbyggnad av den nya landslagsorganisationen innehar GS rollen som sportchef.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och vidtagna åtgärder.
§6
Fortsatta arbetet med handlingsplanen – konsekvenser på verksamhetsplanen 2013
Styrelsen diskuterar ingående vidtagna åtgärder och förslag till handlingsplan. Viktigt att fortsätta
att kontinuerligt informera internt och externt, främst via hemsidan gymnastik.se, hur
utvecklingen med förändringen av ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik fortskrider.
Tävlingsforum, och den dialog om framtiden som planeras där, kommer att vara en viktig helg för
förankring och dialog om tävlingsgymnastikens framtid. Handlingsplanens olika åtgärdspunkter
måste vara klara till dess som diskussionsunderlag. Därefter kan handlingsplanen med
åtgärdsprogram färdigställas under februari månad. Handlingsplanen ska även kommuniceras
med och godkännas av RF innan den fastställs (kopplat till elitidrottsstödet).
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att presentera utkast till handlingsplan med åtgärdspunkter till nästa
sammanträde den 25 jan, i syfte att användas som diskussionsunderlag under Tävlingsforum,
att handlingsplanen bör färdigställas under februari och fastställas vid styrelsens möte i mars,
att så många som möjligt av styrelsens ledamöter bör närvara under Tävlingsforum 26-27 jan,
att uppdra åt GS att till nästa sammanträde den 25 jan presentera eventuella konsekvenser för
Gymnastikförbundets verksamhetsplan och budget för år 2013 med anledning av
handlingsplanen, samt
att uppdra åt GS och ordföranden att hålla en nära dialog med RF och SOK i denna fråga.
§7
Mötets avslutande
Ordförande Malin Eggertz Forsmark avslutar telefonsammanträdet med att varmt tacka alla i
styrelsen och på det centrala kontoret för gott och givande samarbete under verksamhetsåret
samt önskar alla en trevlig jul- och nyårshelg.

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Suzanne Lundvall
3 (3)

