Protokoll nr 388, fört vid telefonsammanträde
med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
måndagen den 10 oktober 2016.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Anders Caspár,
Eva Sundmalm, Per Malmborg, Ingela Nilsson
samt Lars Mörk..
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg,
Förhindrade:
Suzanne Lundvall, Edit Eriksson och David Ahlin
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Anna Iwarsson 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 Anders Caspár till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Pågående uteslutningsärende - Rysk GF och Rysk GK i Stockholm
Beslut per capsulam 23 september 2016
Förbundsstyrelsen beslutade enhälligt per capsulam den 2016.09.23 att överväga att utesluta Rysk GF
och Rysk GK i Stockholm som medlemmar i Gymnastikförbundet.
Innan slutgiltigt beslut om uteslutning fattas ges bägge föreningarna möjlighet att yttra sig till
förbundsstyrelsen inom 14 dagar (senast 7 oktober). Slutgiltigt beslut i ärendet kommer att fattas av
förbundsstyrelsen efter den 7 oktober.

Bakgrund
Föreningarna har inte kunnat påvisa att de uppfyller de grundläggande kraven enligt
Riksidrottsförbundets stadgar 8 Kap 1 §, samt Gymnastikförbundets stadgar 5 §, samtliga
punkter. Gymnastikförbundet har under flera år och vid återkommande tillfällen ålagt
föreningarna att inkomma med grundläggande handlingar, vilket föreningarna inte har
efterlevt. Dessa brister framgår också av den delgivning som gavs föreningarna den 23 sept
2016 då förbundsstyrelsen beslutade om att överväga om uteslutning.
Förbundsstyrelsen tar också starkt avstånd ifrån de träningsmetoder som förespeglas i
föreningen. För dessa har föreningarna också skriftligen varnats, och är överträdelser mot
Gymnastikförbundets stadgar 5 § pkt 7.
Förbundsstyrelsen har hållits fortlöpande informerade och samtliga ledamöter har underhand
ställt sig bakom Gymnastikförbundets agerande i frågan.
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Yttrande
Föreningarna Rysk GF (org.nr 802459-0609) samt Rysk GK i Stockholm (org.nr 802468-9096)
har via ombud den 7 okt inkommit med ett yttrande till Gymnastikförbundet. GS redovisar
yttrandet för styrelsen.
Styrelsen beslutar enhälligt
att utesluta Rysk GF (org.nr 802459-0609) samt Rysk GK i Stockholm (org.nr 802468-9096)
som medlemmar i Gymnastikförbundet.
Beslutet meddelas föreningarna och dess ombud tisdagen den 11 oktober, där föreningarna
också meddelas om att inkomma med eventuell överklagan till Riksidrottsnämnden (RIN) enligt
RF:s stadgar 15 Kap, senast tre veckor efter det att beslutet meddelats, alltså senast tisdagen
den 1 november 2016.
§4
Mötet avslutas
Ordförande tackade samtliga och avslutade mötet.

Justeras

Anna Iwarsson

Anders Caspár
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