Protokoll nr 383, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
onsdagen den 6 april 2016.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall,
Tina Sahlén, Ingela Nilsson, samt Patrik Tengwall
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg och Carl-Åke Myrsell
Förhinder:
Per Malmborg, Edit Eriksson, Anders Caspár,
samt Lars Mörk

§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 Suzanne Lundvall till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Fyllnadsval av ordförande i SOK:s styrelse
Stefan Lindeberg har med kort varsel meddelat SOK:s valberedning och medlemsorganisationerna
i Sveriges Olympiska kommitté att han avgår under pågående mandatperiod som ordförande i
SOK:s styrelse (Stefan har ett år kvar på sin mandatperiod). SOK:s årsmöte är tisdagen den 19 april.
Malin inleder med att redogöra för den information hon har fått sedan det blev känt att Stefan
annonserat sin avgång. Patrik beskriver därefter valberedningens arbete inför årsmötet som
innefattat möten och diskussioner med tilltänkta kandidater (Patrik ingår i SOK:s valberedning).
I dagsläget kvarstår två kandidater Hans Vestberg (ordf. Handbollförbundet) och Björn Eriksson
(ordf. RF). Bägge kompetenta kandidater, men med olika profil och bakgrund.
Styrelsen diskuterar frågan, dels utifrån personfrågan, dels sett ur strategiska vägval för
organisationen. Styrelsen är starkt kritiskt till den korta processtid som medlemsförbunden får
till förfogande i denna viktiga fråga, samt att jämställdhetsfrågan ej diskuterats.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ombuden (Malin Eggertz Forsmark och Johan Fyrberg) att agera i enlighet med
dagens diskussioner.
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§4
Nästa sammanträde – fredagen den 22 april
Kommande planerade styrelsesammanträden är:
22 april
fredag Quality Hotel Globe, Stockholm (Förbundsmöte 23-24 april)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Suzanne Lundvall
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