Protokoll nr 386, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 17 juni 2016, i Idrottens Hus,
konferensrum Gympasalen, Stockholm
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Edit Eriksson,
Eva Sundmalm, Anders Caspár,
Ingela Nilsson, Lars Mörk samt David Ahlin.
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg,
Magnus Erstrand, Amanda Gustafsson, Pia Josephson
och Carl-Åke Myrsell (§ 1-9, § 11-17, § 19-20)
samt Lotta Dahlin (§4-5),
Förhindrade:
Per Malmborg och Suzanne Lundvall
§ 1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde och inleder med
att kommenterar föredragningslistan samt gårdagens interna strategimöte med styrelsen.
§ 2
Föregående protokoll nr 384 och 385
Protokoll nr 384 och nr 385 från styrelsens sammanträde den 22 respektive 24 april är
justerat av ordförande samt av Edit Eriksson och Lars Mörk.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 384 och 385 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
attutse Anders Caspár till justerare vid dagens sammanträde.
§ 4
Årets Gymnastikkommun 2016
I samband med Almedalsveckan och Idrottens dag den 6 juli kommer Gymnastikförbundet
dela ut priset Årets Gymnastikkommun 2016. Syftet med Årets Gymnastikkommun är att
lyfta fram en kommun som arbetar aktivt för att skapa möjligheter för att barn och
ungdomar ska få en grundläggande motorisk träning. I ett långsiktigt perspektiv handlar
det om att nå de två målen kopplat till hallar i Vision 2020:
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2020 är alla idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt
Gymnastikförbundets rekommendationer.
2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialanläggningar
för föreningarnas verksamhet.

Den kommun vi söker ska verka för att skapa förutsättningar för gymnastiken och
grundläggande motorisk träning för barn och ungdomar. Det kan till exempel handla om:
 Ett beslut har fattats om att bygga en ny hall eller anpassa en anläggning för gymnastik.
 Kommunen arbetar med att nyttja lokaler på ett nytt och innovativt sätt.
 Kommunen har på andra sätt skapat förutsättningar för rörelse i hela livet, exempelvis
nya samarbetsformer, samarbete mellan föreningar och skolan eller anpassning av
infrastruktur för att underlätta träning.
Liksom tidigare år är det föreningarna och regionerna som nominerar kommunerna.
Förbundsstyrelsen är jury. Förutom utnämningen i sig, får den vinnande kommunen en
presentcheck på 10 000 kr. Tidigare pristagare har varit Malmö och Halmstad.
Till Årets Gymnastikkommun 2016 har två nomineringar inkommit:
 Sundbybergs kommun
 Kungsbacka kommun
Styrelsen beslutar
att utse Kungsbacka kommun till Årets Gymnastikkommun,
att uppdra åt GS att meddela juryns motivering till berörda, samt
att uppdra åt GS att senast till styrelsens december-möte, utveckla processen inför
kommande år med förslag för former och syfte med utmärkelsen.
§ 5
PR-strategi
I samband med val av ny förbundsstyrelse har det identifierats ett behov kring en samlad
PR-strategi, främst avseende vem och vilka som uttalar sig för Gymnastikförbundet i ett
omvärldsperspektiv. Vi har också identifierat ett behov av att samla befintligt arbete men
också att utveckla strategier för Gymnastikförbundets lobby och opinionsarbete något som
kommer att komplettera PR-strategin i ett nästa steg. Styrelsen diskuterade även behovet
av att vidga PR-strategin utifrån ett kommunikations- och marknadsperspektiv, vilket
kommer att beaktas i det vidare kommunikationsarbetet.
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen PR-policy enligt bilaga
./.
§ 6
Strategiskt arbete med Friluftsfrämjandet
Gymnastikförbundet och Friluftsfrämjandet har sedan 2014 ett samarbete som över tid
utvecklats på formell och informell basis, och nu bedöms tiden mogen för att formulera
samarbetet. På operativ nivå finns goda förutsättningar för fortsättningen och ett förnyat
avtalsförslag finns för perioden 2016-2017. För att förankra samarbetet ytterligare, inte
minst ur ett kommunikativt perspektiv, så ges nu ett förslag på strategiskt samarbete.
Sammanfattningsvis handlar samarbetet om att få fler att röra sig, i naturen och genom
idrotten. Metoden är att samverka är genom utveckling av dels utomhusanläggningar,
primärt anpassade för Parkour, dels utveckling av inomhusanläggningar. Tillgången till
anläggningar, deltagare och ledare ger lokalavdelningen och gymnastikföreningen
förstärkta förutsättningar att utveckla sina respektive verksamheter, och också i
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samarbete. Men samarbetet handlar inte bara om att utvecklas inom de respektive
strukturerna utan samarbete har också en större ansats i att nå fler och nya målgrupper
och att lära av varandra genom att dela kunskaper och erfarenheter. Detta sträcker sig
utanför den direkta och respektive organisationsunika medlemstillhörigheten och som på
sikt kan bidra till det så viktiga steget in i förenings/friluftslivet och därmed också bidra till
en ökad inkludering i samhället. Samarbetet i praktiken måste också sättas i ett
sammanhang kring parallella anläggningsprojekt, så att de olika delarna bildar en helhet
och därmed att konflikter mellan olika anläggningsintressen undviks. Detta är viktigt inte
minst ur ett föreningsperspektiv.
Sammantaget påvisar samarbetet stora möjligheter kring ett långsiktigt strategiskt
samarbete mellan Friluftsfrämjandet respektive Gymnastikförbundet. Båda parterna är
medveten om att också hantera ett antal eventuella risker. Organisationerna samlas kring
idén att få fler att röra sig, inte minst de som står längst ifrån den organiserade idrotten
eller friluftslivet. Organisationerna är beredda att utmana den traditionella medlemssynen
och föreningstillhörigheten genom att gemensamt samverka för att nå fler och nya
målgrupper, något som också kommer att behovspröva nya typer av medlemsformer.
Organisationerna är också överens om att samverkan är viktigt och ett sätt att stärkas ut
ett samhällsperspektiv och en möjlighet att ta ett ökat samhällsansvar. Långsiktigt så är
parterna övertygade om att samarbetet kommer stärka föreningen/lokalavdelningen,
individen, idrottsutvecklingen, friluftslivet på och därmed folkhälsan och välbefinnandet i
samhället i stort. Styrelsen resonerade också kring problematiseringen kring medlemskapet
vilket behöver följas upp i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Styrelsen beslutar
att anta presenterat samarbetsförslag, samt
att uppdra GS att säkerställa ett avtal med Friluftsfrämjandet i enlighet med inriktningen.
§ 7
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).
§ 8
Fastställande av datum för styrelsesammanträden
Ordförande redovisar förslag till sammanträdesdagar för förbundsstyrelsen under 2016/2017:
24 aug
15-16 sept
21-22 okt
2 dec
10 feb
17-18 mars
5 maj

ons
tors-fre
fre-lör
fre
fre
fre-lör
fre

Strategidag 2
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte

(09.30-16.30)
Stockholm
(tors 16.00-fre 15.00)
Stockholm
(strategidagar/utveckla framtiden 3.0) Lillsved
Stockholm
Stockholm
(årsstämma Lillsved?)
Stockholm
(handlingar inför RIM 2017)
Stockholm

Ledningsforum och strategidagar enligt Arbetsordningen samt RIF 2016
27 maj
fre
Ledningsforum (GS+ ordf.+ reg.ordf.)
21-22 okt fre-lör Strategidagar (styrelsen/reg.ordf inkl. personal)
11 nov
fre
Ledningsforum (GS+ ordf.+ reg.ordf.)
11-13 nov fre-sön Riksidrottsforum
Styrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesdagar 2016/2017 enligt presenterat förslag.
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§ 9
Rapport – GS och kansli
GS lämnar skriftlig rapport från verksamheten och betonar speciellt den ökade
utbildningsverksamheten, något som också återrapporterats från regionförbunden, samt
betydelsen av den pågående utbildningsrevideringen, både ur ett verksamhets- såväl som
ett organiseringsperspektiv. Inom utbildningsrevideringen så finns en projektgrupp med
representanter ur nationella och regionala kanslier såväl som utbildare, de organisatoriska
eventuella konsekvenserna av revisionen skall redovisas och förankras i särskild ordning.
Vidare meddelar GS att Elin Edlund är anställd som vikarie under Anna Blids
föräldraledighet, samt att Åsa Ekdahl börjar den 1 aug som projektledare för det
medicinska stödet/skadeförebyggande arbetet. ”Content” ansvarig (tidsbegränsad) genom
Samuel Wendelius har också anställts.
Den 4 juli planers ett besök av Mr. Wanatabe, idag GS på Japanska Gymnastikförbundet.
Förberedelserna inför sommarens Hoppreps-VM i Malmö fortgår planenligt.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten, med en önskan om att kommande rapporter ska vara kopplade
till uppföljning av våra fem fokusområden.
§ 10
Rapport – skrivelse RF
Riksidrottsförbundet (RF) mottog i mitten av maj en skrivelse från tre gymnastikföreningar
gällande Gymnastikförbundets efterlevandearbete avseende FN barnkonvention,
uppförandekod samt allmän omsorg om barns hälsa och välmående. Riksidrottsstyrelsen
behandlande ärendet vid styrelsemöte den 20 maj. RS:s svar innebär i korthet att frågan
ska behandlas inom Gymnastikförbundets interna strukturer. Ordförande och GS i
Gymnastikförbundet kallade omedelbart föreningarna till möte, vilket också genomfördes
den 31 maj. Dialog med föreningarna är därmed upprättad.
Utgångspunkten är att garantera en trygg och säker gymnastikmiljö för dem som är aktiva
idag. Styrelsens bedömning är att en historisk analys är genomförd (Stier, 2012). Sedan nya
regelverk infördes, år 2012 med värdegrund, uppförandekod, utvecklingsmodell samt
nyckelfaktorer, år 2014 med Juridisk nämnd och Gymnastikombudsman, samt med
efterföljande förbättringar under 2016, med barnanpassning avseende uppförandekoden,
samt åtgärdstrappor som stöd för förbundets och föreningars efterlevandearbete, är
styrelsens samlade uppfattning att det som nu krävs är att nogsamt följa efterlevnaden av
dessa.
Styrelsen beslutar
att genomföra en analyserande utvärdering i syfte att säkerställa att förbundets system
är rätt och fyller dess funktion att fånga eventuella problematiker, samt förbundets
förmåga att efterleva nu gällande regelverk. Utvärderingen beräknas vara färdig
under 2017.
I detta beslut deltar endast styrelsens ledamöter
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§ 11
Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag
Elin Eriksson rapporterar från Trupp-SM 13-15 maj i Lund.
Kommande arrangemang med representation från förbundet är Almedalsveckan (Visby),
SM-veckan (Norrköping), Hoppreps-VM (Malmö), OS (Emma Larsson, Rio Janeiro) samt
EUROGYM 2016 (Tjeckien).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§ 12
Rapport Lillsved
Magnus Erstrand har lämnat skriftlig rapport från Lillsveds verksamhet och han betonar
speciellt fastighetsfrågorna (fastighetsgruppens arbete) samt att nytt avtal är under
framtagande med Friskis & Svettis.
Styrelsen diskuterar även representationen i den fastighetsgrupp som har bildats, och den
möjlighet som erbjudits genom en utökad representation. Styrelsen har sedan tidigare
beslutat att Johan Fyrberg är SvGF representant och ingår i gruppen.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§ 13
Åtgärdslista – avstämning från föregående styrelsemöte
Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.
Styrelsen beslutar
attgodkänna redovisningen av åtgärdslistan.
§ 14
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Irma Ternstrand

Blommor 80 års dag

Carola Eriksson

Blommor 70 års dag

Tina Sahlén

Avtackning vid Förbundsmötet 2016

Carl-Åke Myrsell

Utmärkelse Förgylld silverplakett Förbundsmötet 2016

Inger Båvner

Inbjuden Förbundsmötet 2016

§ 15
Diskussionsfråga – handlingsplan Barn- och Ungdomsgymnastik (Idrottslyftet)
Gymnastikförbundet ska senast den 15 september 2016 lämna in en handlingsplan för
utvecklingen av barn- och ungdomsgymnastiken och gymnastikens inriktning av Idrottslyftsmedel för perioden 2017-2019 till Riksidrottsförbundet. Syftet med Idrottslyftet är att
utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och
stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Målet med Idrottslyftet är att
samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin
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verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Där utvecklingsinsatserna ska vara i linje med
RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas,
samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.
Gymnastikförbundet har genom visionsmålen, utvecklingsmodellen med tillhörande
nyckelfaktorer, samt antagen verksamhetsinriktning, en god grund för handlingsplanen.
Den enkla vägen är att beskriva att vi fortsätter på inslagen väg och den mer omfattande
och svårare vägen är att vi istället nyttjar tillfället och tar ett ordentligt grepp utifrån
uppsatta riktlinjer för att säkerställa en strategisk och utveckling för barn- och
ungdomsgymnastiken utifrån våra nyckelfaktorer. Detta kommer kräva att vi är beredda att
arbeta med utvecklingsmodellen 2.0 och säkerställa förutsättningarna för verklig utveckling
och förändring av föreningarnas förutsättningar och verksamhet.
Tidigare har målet med Idrottslyftet varit uttalat att attrahera målgruppen 13 år och äldre
vilket återspeglats i de flesta förbunds riktlinjer och insatser, så även gymnastikens.
Insatserna och bidragets distribution har till stora delar handlat om spridning till föreningar
och mindre av strategiska insatser för långsiktig förändring och utveckling.
Parkour-projektet inom gymnastiken är ett bra exempel på en lyckad strategisk satsning
som finansierats av IL-medel i syfte att nå och etablera verksamhet för nya målgrupper.
Inför perioden 2017-2019 framgår en tydlig förändring av det tidigare målet, så vi ska gå
från att primärt attrahera 13+ till att utveckla förutsättningarna för barn- och ungdomsgymnastiken såväl utifrån befintlig verksamhet som för önskvärd ny/utvecklad verksamhet.
Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna inriktningen, samt
att utse Edit Eriksson och Lars Mörk att medverka i arbetet med framtagandet av
Gymnastikförbundets utvecklingsplan för barn- och ungdomsgymnastiken för
perioden 2017-2019 vilken ska levereras till RF senast den 15 september 2016.
§ 16
Diskussionsfråga – utvärdering och analys Förbundsmötet
GS har med stöd av primärt interna dialoger tagit fram ett antal utgångspunkter som stöd
för förbundsstyrelsens diskussion kring analys av Förbundsmötet 2016.
Styrelsen beslutar
att redovisat diskussionsunderlag ska ligga till grund för fortsatta diskussioner vid
styrelsens strategidag den 24 augusti.
§ 17
Diskussionsfråga – uppdrag från Förbundsmötet 2016
Förbundsmötet 2016 innebar direkta uppdrag, men det har också identifierats ett antal
indirekta uppdrag, där handlingsplanen är ett underlag för styrelsens diskussion kring det
fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att tillsammans med Anders Caspár och David Ahlin förbereda underlag för
diskussion om Gymmix/gruppträning,
att uppdra åt GS att tillsammans med Ingela Nilsson och Eva Sundmalm förbereda underlag
för diskussion om ”Ett förbund” (motion Förbundsmötet), samt
att diskussionsunderlagen ska ligga till grund för fortsatta diskussioner vid styrelsens
strategidag den 24 augusti,

Sida 6 av 7

Styrelseprotokoll nr 386 2016.06.17

§ 18
Diskussionsfråga – styrelsens arbetssätt
Styrelsen diskuterar sitt eget arbetssätt i det kommande styrelsearbetet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordföranden, Suzanne Lundvall, Edit Eriksson och Per Malmborg att förbereda
underlag till strategidagen den 24 augusti för diskussion om styrelsens arbetssätt
I detta beslut deltar endast styrelsens ledamöter
§ 19
Mötets avslutande
Ordförande avslutar sammanträdet med att tacka GS och kansliet för gott samarbete under
den första tiden efter Förbundsmötet, samt att tillönska styrelsen och personalen en skön
och trevlig sommar.
§ 20
Nästa sammanträden
Kommande planerade styrelsemöten är:
24 aug
ons
Strategidag 2 (ons 09.30-16.30)
15-16 sept tors-fre Styrelsemöte (tors 16.00-fre 15.00)
21-22 okt fre-lör Styrelsemöte (strategidagar/utveckla framtiden 3.0)
2 dec
fre
Styrelsemöte
10 feb
fre
Styrelsemöte
17-18 mars fre-lör Styrelsemöte (årsstämma Lillsved?)
5 maj
fre
Styrelsemöte (handlingar inför RIM 2017)
Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Anders Caspár
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Stockholm
Stockholm
Lillsved
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

