Protokoll nr 384, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 22 april 2016, på Quality Hotel Globe,
konferensrum Tre kronor, Stockholm.
Närvarande:
Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall,
Edit Eriksson, Per Malmborg Tina Sahlén,
Anders Caspár, Ingela Nilsson, Lars Mörk (§13-)
samt Patrik Tengwall.
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg, Magnus Erstrand, Thore Brolin (-§6),
Pia Josephson, Carina Herteus Watson (§5-§13)
samt Carl-Åke Myrsell
Valberedningen; Kjell Adolfsson, Jim Salin, Gun Ståhl
och Lena Grönberg (-§6)
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till sista styrelsesammanträdet innan Förbundsmötet 2016
och vänder sig speciellt till valberedningens representanter och Thore Brolin.
§2
Föregående protokoll nr 382 och 383
Protokoll nr 382 och 383 från styrelsens sammanträde den 11 mars och 6 april (telefonmöte)
är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson respektive Suzanne Lundvall.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 382 och 383 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 Edit Eriksson till justerare vid dagens sammanträde.
§4
Överklagan uteslutning av föreningsmedlem
Ambjörn Eriksson, medlem i Uppsala Gymnastikförening, har överklagat
föreningsstyrelsens beslut att utesluta honom från föreningen under 6 månader. Skälet till
föreningsstyrelsens beslut är enligt dem en obetald träningsavgift för sommarträning 2015.
Enligt Gymnastikförbundets stadgar är det förbundsstyrelsen som handlägger och beslutar i
ärenden som hänförs till RF:s stadgar Kapitel 15 (medlemskapsfrågor).
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GS har tagit hjälp av Thore Brolin för att utreda Ambjörns överklagan av Uppsala GF:s
beslut om uteslutning. Thore har inhämtat yttranden från bägge parter och hans
redogörelse och förslag till beslut finns redovisat i bilaga 1.
Styrelsen beslutar
att upphäva Uppsala Gymnastikförenings beslut att utesluta Ambjörn Eriksson i
enlighet med bilaga 1, samt
att beslutet ska meddelas den 10 maj.
§5
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).

./.

./.

§6
Medlemsansökan Eriksbergs Dans och RG skola
Gymnastikförbundet mottog 2016-01-11 ansökan avseende föreningsinträde från den
nybildade föreningen Eriksbergs Dans och RG skola. Generalsekreteraren (GS) har
handlagt ärendet om inträdesansökan i särskild ordning, vilken redogjordes för
förbundsstyrelsen enligt bilaga 2 (biläggs originalprotokollet).
Styrelsen diskuterar inträdesansökan och problematiken kopplat till den.
Styrelsen beslutar
att enhälligt avslå medlemsansökan från föreningen ”Eriksbergs Dans och RG skola”, samt
att beslutet ska meddelas den 10 maj.
Hur man överklagar
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till RIN
(Riksidrottsnämnden) senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelats. I överklagandet ska anges
vilket beslut som avses, vilken ändring som begärs och skälen för den begärda ändringen.

§7
Ombud FIG-kongress 18-20 okt Tokyo, Japan
Internationella Gymnastikförbundet (FIG) har sin valkongress 2016 den 18-20 oktober i Tokyo.
Styrelsen beslutar
att utse Malin Eggertz Forsmark till ombud vid kongressen,
att uppdra åt presidiet att anmäla eventuellt ytterligare ett ombud,
att inlämna kandidatur för Margaret Sikkens Ahlquist som vice ordförande i FIG och som
ordförande i kommittén för Gymnastics for All, samt
att inlämna kandidatur för Thore Brolin till FIG:s appellationsdomstol.
§8
Plats, datum och värdregion för Förbundsmöte 2018
GS har tillfrågat GF Syd att vara värdregion för Förbundsmötet 2018 (se nr 382, § 6, 2016.03.11).
Enligt stadgarna ska förbundsmötet genomföras före april-månads utgång på tid och plats
som förbundsstyrelsen bestämmer. GF Syd har accepterat att vara värdregion.
Styrelsen beslutar
att utse GF Syd till värdregion för Förbundsmötet 2018 den 21-22 april i Malmö.
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§9
Styrelserepresentation maj-september
Styrelsen diskuterar vilka arrangemang som ska ha styrelserepresentation under perioden
maj-september:
Trupp-SM
14-15 maj Lund
AG-SM
13-15 maj Halmstad
Idrottens Dag 6 juli
Almedalen
Hoppreps VM 25 juli-1 aug Malmö
Styrelsen beslutar
att utse representation enligt ovan.

Edit Eriksson
Per Malmborg
Suzanne Lundvall, Johan Fyrberg och nye ordf.
Per Malmborg

§ 10
Styrelsemöten hösten-våren 2016/2017
Styrelsen diskuterar förslag på kommande styrelsesammanträden under 2016 och våren 2017.
Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan om kommande sammanträden till nästa styrelsemöte.
§ 11
Rapport – Ekonomisk prognos Q1
GS redovisar ekonomisk prognos för Q1, som visar på en positiv prognos på ca 451 tkr
jämfört med budget, samtidigt som vi är observanta på att det finns en inbyggd risk med
intäkten på medlemsavgiften samt ambitionen kring sponsorer.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 12
Rapport – SOK:s årsmöte 19 april
Ordförande och GS rapporterar från SOK:s årsmöte den 19 april. Till ny ordförande valdes
Hans Vestberg efter Stefan Lindberg, som valde att avgå under pågående mandatperiod.
(se även föregående protokoll nr 383 2016.04.06)

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 13
Gymnastik Event AB
Gymnastikförbundet inregistrerade bolaget Gymnastik Event AB år 2013 i syfte att
användas vid större event och arrangemang. I praktiken har ej bolaget varit aktivt under
senare året och GS ser ingen anledning att ha kvar bolaget.
Styrelsen beslutar
att likvidera bolaget Gymnastik Event AB.
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§ 14
Rapport - Almedalen 6 juli 2016 – Årets Gymnastikkommun
GS rapporterat om förberedelserna inför Idrottens Dag i Almedalen den 6 juli 2016 i
samverkan med GF Öst och Riksidrottsförbundet. I samband med Idrottens Dag planerar vi
att utse Årets Gymnastikkommun.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 15
GS-rapport
GS kommenterar sin skriftliga GS-rapport och betonar speciellt arbetet
organisationsförändringen på centrala kontoret som även inkluderar nyanställningar.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

med

§ 16
Rapport – Regionårsmöten/övriga uppdrag
De olika utsedda representanterna rapporterar från regionernas årsmöten under marsmånad (skriftlig rapport finns från alla årsmöten).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§ 17
Rapport – Lillsved inkl. årsstämma 11 mars
Magnus rapporterar från Lillsved där verksamhetsåret har börjat bra. Avtalsförhandlingar
pågår med Friskis & Svettis (största kund på Lillsved). Skolans husmor Sisko Jaber har gått i
pension efter 35 år i tjänst.
Årsstämman genomfördes planenligt den 11 mars, Suzanne Lundvall och Lars Mörk
invaldes som nya ledamöter i skolans styrelse, samtidigt som Malin Eggertz Forsmark
avtackades.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten
§ 18
Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte
Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.
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§ 19
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Nyköpings KvGK
Alice Fransson
Margareta Ekesryd
Robert Bredberg
Anhöriga Gunnar Elmsäter

Uppvaktning 100 års jubileum
Blommor 85 års dag
Blommor 70 års dag
Blommor 60 års dag
Blommor – Gunnars begravning

§ 20
Förbundsmöte 2016 – genomförande/ansvarsfördelning
Styrelsen går i detalj igenom programmet för det kommande Förbundsmötet och fördelar
ansvarsuppgifter mellan styrelsens ledamöter. Ca 100 föreningsombud är anmälda och
totalt deltar ca 200 deltagare under helgen på Quality Hotel Globe.
Styrelsen beslutar
att fördela ansvar i enlighet med dagens diskussioner.
§ 21
Nästa sammanträden
Kommande planerade styrelsemöten är:
24 april
söndag Quality Hotel Globe, Stockholm (konstituerande möte)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Edit Eriksson
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