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Utredningsdirektiv – ägarskapet Lillsved
Bakgrund;
Förbundsstyrelsen beslutade vid mötet den 2 april 2017 att genomföra en förstudie kring
ägarskapet och utvecklingsmöjligheter kring Lillsved. I styrelsens beslut ingår att ge en
nulägesbeskrivning (i relation till att bedriva verksamheten), att se till utvecklingsmöjligheter samt
att utreda ägarskapet i formell/juridisk och ekonomisk mening. Arbetsgruppens som utsågs har haft
möte och lägger nu fram förslag på utredningsdirektiv till förbundsstyrelsen.

Syftet;
Är att utreda Lillsved som mötesplats och funktion i relation till arbetet med att utforma
Gymnastikförbundets strategi mot 2028.

Direktiv;
Utredningen delas in i fem huvudområden;

1. Ägarskapet juridiskt och ekonomiskt
Kartläggning av möjligheter/begräsningar/risker/ansvarsförhållanden. Kartläggningen skall
göras i en övergripande jämförelse med; Lingvallen/Gymnastikens Hus (väst) samt Bosön.
Fråga;
Vad innebär ägandeformen andel i Lillsveds u.p.a.? (8 av 10 andelar)
Underfråga;
Vilka eventuella begräsningar innebär ägandeformen?
(Extern kompetens behövs, jurist motsvarande. GS har uppdraget att göra upphandlingen,
men kontaktar också Lillsved med anledning av tidigare undersökningar)

2. Referensanläggning
Kartläggning av ett par referensanläggningar i syfte att göra jämförelser inför en analys.
Fråga;
I vilka drifts/ägarformer drivs Folkhögskolor och varför?
Underfråga;
Vilka verksamheter ses som kärnverksamhet och varför?
Hur görs balansering mellan ideellt/kommersiellt och varför?
(Medarbetare Lillsved bör kunna ge referenser/vidare referenser)

3. Behovsinventering
Som en öppen och avkodad del. Avgränsat genom att inte inkludera tävlingsverksamhet/
träning i specialhall (då frågan utretts flera gånger). Inventera interna behov föreningar och
regioner (ett urval)
Fråga?
Om Gymnastikförbundet tillhandahåller en fysik mötesplats. Vad skulle den platsen erbjuda?
Underfråga?
Vilka funktioner och vilken kompetens skulle behöva för att möta aktörernas behov?
(Kan göras internt, fråga om tid. Omvärld/utvecklingsavdelningen)
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4. Folkhögskolan
Redogöra för folkhögskolans roll och funktion.
Fråga;
Vilken möjlig roll kan folkhögskolan ha i relation till omvärlden/bildning/föreningsutveckling
inom a) idrotten b) gymnastiken
Underfråga;
På vilket sätt kan folkhögskolan användas funktion/kompetens inom ramen för
gymnastikens utveckling?
(Medarbetare Lillsved bör kunna vara huvudreferens)

5. Analys
Sammantaget analysera ingångsvärden och ge förslag på inriktning till
1) Ett eventuellt förbundsmötes beslut där Lillsved görs som en del av strategiarbetet 2028
2) Som stöd för styrelsernas (Gymnastikförbundet respektive Lillsved) fortsatta arbete
(Görs under GS samordning)

Processen hittills;
-

Frågan återaktualiserad
Beslut om förstudie
Framtagande av direktiv
GS anmälan RF

-

Fortsatt beredning direktiv

inledningen av 2017
förbundsstyrelsen 2 april
Första möte med arbetsgrupp 20 april
Johan informerat Stefan Bergh (RF), 21 april
Inväntar återkoppling RF om kontaktperson RF/SISU

Tidplan övergripande;
-

Beslut direktiv
Upphandling utredare
Utarbetning och fastställande av metod
Utredningsarbete
Första delrapport
Slutrapport
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förbundsstyrelsen 5 maj
maj/juni
juni
aug – okt
Gymnastikforum
förbundsstyrelsen decembermöte

