Protokoll nr 391, fört vid sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 10 februari 2017, på Idrottens Hus,
Stockholm, konferensrum Poolen.
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall,
Anders Caspár, Edit Eriksson, David Ahlin (§7-),
Ingela Nilsson, Eva Sundmalm samt Lars Mörk.
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg, Melker Eriksson, Kjell Adolfsson (-§21),
samt Carl-Åke Myrsell.
Pia Josephson (-§10) och Lotta Dahlin (§21)
Förhindrade:
Per Malmborg och Magnus Erstrand
§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde.
§2
Föregående protokoll nr 390
Protokoll nr 390 från styrelsens sammanträde den 2 december är justerat av ordförande samt
av David Ahlin.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 390 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 Eva Sundmalm till justerare vid dagens sammanträde.
§4
Rapport – Organisationsutredning ”Ett förbund”
GS lämnar muntlig rapport från det första mötet torsdagen den 9 feb med projektgruppen för
organisationsutredningen ”Ett förbund” (se utredningsdirektiv/organisation § 13 protokoll 390, 2016.12.02).
Det var bra och framåtsyftande diskussioner under mötet, vars resultat succesivt kommer att
avrapporteras för styrelsen samt diskuteras vid olika inplanerade möten, träffar och forum. Ett
extra ledningsforum med regionordförandena är inplanerat (fredag 24 feb). Delredovisning
kommer att ske vid Gymnastikforum 2017 (6-8 okt), där ambitionen är att presentera förslag på
förbättringar som därefter kan vidareutvecklas och slutligen behandlas i samband med vid
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Förbundsmötet 2018. Projektgruppen är förstärkt med organisationskonsult Camilla Hagman,
samt Ann-Gerd Bergdahl från RF/SISU (se föregående protokoll).
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§5
Rapport – GS och kansli
Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att redovisa
kontakter med Cheerleadingförbundet, redovisning av förbundets avkastning avseende
finansiella tillgångar i förhållande till mål och placeringspolicy, aktuella föreningsärenden samt
presentation av personalförändringar; Johanna Gringmann, Josephine Cederholm och Filip
Krolopp är alla nyanställda och Elin Edlund har fått fast anställning. Därutöver har Jesper
Eriksson avslutat sin anställning och övergått till att vara anställd i förening.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporterna.
§6
Rapport – Utvecklingshelg för föreningar med elitverksamhet
GS rapporterar från utvecklingshelgen för föreningar med elitverksamhet den 20-22 jan i
Upplands Väsby. En alltigenom bra konferens med framåtsyftande diskussioner, dialoger och
föreläsningar (däribland Therese Alshammar). Alla tävlingsdiscipliner var representerade, vilket
som en effekt gav givande samtal mellan de olika tävlingsdisciplinerna. GS tryckte särskilt på
effekten där insatser inom elitverksamhet genom strategi tävling omsätts i praktiken har en
positiv spridning inom Gymnastikförbundets alla verksamhetsområden.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§7
Rapport – Nationella kommittéuppdrag inkl. samordnare 2017-2018
GS redovisar de nya beskrivningarna för de nationella kommittéuppdragen för 2017-2018.
Styrelsen diskuterar kommittéernas viktiga roll i organisationen och hur de ska samverka med
det nationella kansliet och regionerna. Framförallt betonas kommittéernas roll för innehållet i
respektive verksamhetsområde.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
§8
Rapport – Lillsved
Lillsved har lämnat skriftlig rapport över verksamheten på skolan sedan senaste styrelsemötet.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
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§9
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Gymnastikklobben Motion
Ann-Sofi Colling-Saltin
Lars G. Wirdheim
Gärmund Sandberg
Tina Österberg

Uppvaktning 100 års jubileum
Blommor 85 års dag
Blommor 75 års dag
Blommor 60 års dag
Blommor 50 års dag

§ 10
Remisser inför RIM 2017
Inför Riksidrottsmötet 2017 den 19-21 maj i Karlstad har tre remisser utskickats till SF:
1. Svensk idrott - strategi 2025
2. Ändringar i RF:s stadgar, samt
3. Ändringar i Idrottens Antidopingreglemente

a/ Strategisk plan för svensk idrott
Styrelsen har behandlat remissen inför RIM 2017 angående Strategisk plan för svensk idrott.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inskicka remissvar i enlighet med presenterat förslag.
b/ Ändringar i RF:s stadgar
Styrelsen har behandlat remissen inför RIM 2017 angående Ändringar i RF:s stadgar.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inskicka remissvar i enlighet med presenterat förslag.
c/ Ändringar i Idrottens Antidopingreglemente
Styrelsen har behandlat remissen inför RIM 2017 angående Ändringar i Idrottens Antidopingreglemente.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt GS att inskicka remissvar i enlighet med presenterat förslag.
§ 11
Val av fem ombud till RIM 2017 – 19-21 maj Karlstad
Röstlängden vid RIM består totalt av 200 röstberättigande ombud från de 71 medlemsförbunden.
Fördelningen av röster mellan förbunden grundar sig på antalet medlemsföreningar i resp.
förbund. Därutöver kan SF/DF anmäla åhörare till mötet (på egen bekostnad). Gymnastikförbundet
har möjlighet att anmäla fem ombud till RIM 2017. Styrelsen diskuterar vilka som är tänkbara och
tillgängliga för uppdraget som ombud. Anna Iwarsson, Suzanne Lundvall och Anders Caspár är
alla tre deltagare på RIM i andra funktioner än som ombud för förbundet.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt presidiet att utse fem ombud till RIM 2017 i enlighet med styrelsens
diskussioner.
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§ 12
Val av ombud till SOK:s årsmöte torsdagen den 20 april
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) genomför sitt årsmöte den 20 april i Stockholm.
Gymnastikförbundet har två ombudsplatser.
Styrelsen beslutar
att utse Anna Iwarsson och Suzanne Lundvall som ombud vid SOK:s årsmöte den 20 april.
§ 13
Nomineringar av kandidater till val vid RIM 2017 och SOK:s årsmöte
Vid föregående sammanträde (nr 390 § 6, 2016.12.02) diskuterade styrelsen nomineringar till de val
som genomförs dels vid RIM 2017, dels vid SOK:s årsmöte. Styrelsen beslutade att uppdra åt
presidiet att inlämna förslag till valberedningarna senast den 31 december i enlighet med de
diskussioner som var vid sammanträdet.
Presidiet har inlämnat förslag på Malin Eggertz Forsmark som ledamot i SOK:s styrelse samt
Patrik Tengwall som ledamot i valberedningen för RF/SISU Idrottsutbildarna.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten av genomförda nomineringar.
§ 14
Nominering av kandidater till Ideell Arenas styrgrupp
Gymnastikförbundet är en partner till Ideell Arena. Ideell Arena är ett samarbete mellan
idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer
1998. Idag driver ett sjuttiotal organisationer nätverket Ideell Arena och all verksamhet bygger
på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.
Det har blivit dags att nominera personer till styrgruppen för Ideell Arena som ska väljas vid
Partnerskapsmötet den 26 april 2017. I syfte att bli delaktig och att bidra till utvecklingen och
att överbrygga kunskaper och erfarenheter till Gymnastikförbundet, så har presidiet diskuterat
en nominering.
Styrelsen beslutar
att nominera Suzanne Lundvall som kandidat till styrgruppen för Ideell Arena.
§ 15
Val av ombud Lillsveds årsstämma torsdagen den 27 april på Lillsved
Lillsveds årsstämma genomförs torsdagen den 27 april på Lillsved. Lillsved är en ekonomisk
förening u.p.a. och enligt stadgarna består årsmötet av 10 ombud, varav Gymnastikförbundet
har åtta ombud samt RF och SISU Idrottsutbildarna en vardera.
Sedan några år tillbaks har förbundsstyrelsen valt att erbjuda de lokala föreningarna på Värmdö
och regionen GF Öst att representera med ett ombud var (av Gymnastikförbundets andel).
Ledamöter i Lillsveds styrelse är ej valbara som ombud vid årsstämman.
Styrelsen beslutar
att utse Anna Iwarsson, Johan Fyrberg och David Ahlin som ombud, samt
att erbjuda GF Öst, GK Värmdö och GF Värmdö Skärgårdsgymnaster möjlighet att
representera vid årsstämman med ett ombud var.
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§ 16
Kontaktpersoner förbundsstyrelsen och regionstyrelserna
I syfte att regionstyrelserna ska känna sig trygg med att det finns en transparent dialog med
förbundsstyrelsen, föreslår ordföranden att styrelsens ledamöter utses som kontaktpersoner
till respektive region. Dialogen syftar i första hand till att samtala om det strategiska
utvecklingsarbetet med Svensk Gymnastik Vill. I de fall frågor uppstår av mer operativ karaktär
hänvisas de frågorna till generalsekreteraren. En första uppföljning inom förbundsstyrelsen sker
i samband med styrelsekonferensen i mars/april, och utvärdering sker i början av 2018.
Följande fördelning presenteras:
GF Norr
David Ahlin
GF Mitt
Lasse Mörk
GF Uppsvenska
Eva Sundmalm
GF Öst
Suzanne Lundvall
GF Mellansvenska Anders Caspár
GF Väst
Ingela Nilsson
GF Sydost
Edit Eriksson
GF Syd
Pelle Malmborg
Styrelsen beslutar
att fördela ansvar som kontaktpersoner till regionstyrelserna i enlighet med presenterat
förslag.
§ 17
Representation regionernas årsmöten mars 2017
Samtliga åtta regioner genomför sina respektive årsmöten under mars-månad.
Styrelsen beslutar
att utse representation vid årsmötena i enlighet med presenterat förslag (se bilaga)
§ 18
Årets gymnastikkommun, Årets ledare, Årets förening
Vid förbundsstyrelsens möte den 2 december 2016 lyftes frågan kring Årets gymnastikkommun,
Årets ledare samt Årets förening. Under 2017 utses Årets ledare och Årets förening i enlighet
med tidigare beslut, och via nomineringar till regionförbunden. Årets gymnastikkommun utses
ej under 2017. Vid mötet diskuterades frågan och remitterades till dagens styrelsemöte. Om en
eventuell förändring ska göras bör utnämningarna sättas i ett större sammanhang, exempelvis
diskuterades vikten av att stärka det ideella ledarskapet och att utmärkelserna bidrar till en
ökad attraktionskraft. Med anledning av detta behövs en längre beredning och att
sammankoppla utmärkelserna i relation till styrelsens strategiska arbete.
Styrelsen beslutar
att ärendet återremitteras och behandlas vid förbundsstyrelsens styrelsemöte i september.
§ 19
Representation invigning Gymnastikens Hus Umeå 11 februari
Alltsedan 1990 har gymnastikföreningarna i Umeå arbetat för att få till en egen gymnastikhall.
Det är många som längtat och kämpat, men nu är den klar att invigas. Umeå kommun inbjuder
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tillsammans med de sex samverkande föreningarna (Umeå GF, Holmsundsgymnasterna, Gemini
Gymnastics, Hörnefors GF, Umedalens IF och Sävar IK) till invigning av den nya hallen lördagen
den 11 februari.
Styrelsen beslutar
att utse Anna Iwarsson och Calle Myrsell att representera vid invigningen.
§ 20
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).
§ 21
Varumärkesöversyn – ny logotyp och grafisk profil
Lotta Darlin redovisar förslag till ny logotyp och grafisk profil för Gymnastikförbundet och
Svensk Gymnastik (se även föregående möte § 11, nr 390, 2016.12.02).
Som ett led i Gymnastikförbundets strategier och i enlighet med Svensk Gymnastik vill, så tar
nu förbundet ytterligare ett kliv i att stärka den helhet som idag präglar Svensk Gymnastik.
Därför samlas nu gymnastiken kring en gemensam kommunikativ plattform. Arbetet handlar
om att stärka gymnastiken i ett omvärldsperspektiv, därigenom öka attraktionskraften, där
gymnastiken är och ses som en aktör som allt fler, både människor och organisationer, vill vara
en del av. Det handlar också om att samla alla de verksamheter som finns inom
Gymnastikförbundet under ett gemensamt paraply. Bakgrunden är att Gymnastikförbundet
hanterar en rad både enskilda och sammanhållna varumärken, där analyser pekar på att den
nuvarande varumärkeshanteringen gör det svårare för gymnastiken att samlas och att nå ut.
Det är viktigt att påpeka att en varumärkesöversyn inte alls handlar om att verksamheter ska
tas bort eller läggas ner, tvärtom verksamheter ska växa och stärka varandra i enlighet med
gymnastikens utvecklingsmodell som utgör plattformen för all verksamhet. Varumärket Svensk
Gymnastik är snarare en hjälp för att lyfta fram alla verksamheter.
Styrelsen beslutar
att fastställa ny logotyp och grafisk profil för Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet i
enlighet med presenterat förslag, samt
att uppdra åt GS att till nästa styrelsemöte återkomma med en konsekvensanalys avseende
Gymnastikförbundets varumärken samt en handlingsplan för fortsatt implementering i
relation till förbundet, regionerna samt föreningarna.
§ 22
Diskussionsfråga - Opinions-/mediaplan
Ordförande presenterar RF:s nya ”Intressepolitiskt program – rörelseförståelse är lika viktigt
som läsförståelse”. Utifrån denna presentation diskuterar styrelsen möjligheten att ta fram ett
eget intressepolitiskt program, med tillhörande debattartiklar nationellt/lokalt, med sikte på
påverkan inför 2018 års valrörelse. Vi vill medverka till att vara viktiga samhällsbyggare som
möjliggör lösningar inom våra intresseområden.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt presidiet och David Ahlin att dels framställa debattartiklar under våren i
enlighet med dagens diskussioner, samt
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att

dels ta fram ett förslag på ”Gymnastikens intressepolitiska program” till styrelsens
septembermöte, som sedan kan presenteras vid Gymnastikforum i oktober.
§ 23

Diskussionsfråga - Strategi för Träna för ett aktivt liv
GS redovisar pågående arbete inom området Träna för ett aktivt liv och kommenterar då
speciellt; tillgång till anläggningar, utbildningsrevisionen, samt ett inkluderande synsätt.
(se även föregående styrelseprotokoll nr 390, § 12, 2016.12.02).

§ 24
Mötets avslutande – nästa möte
Ordförande avslutar dagens möte och ger förutsättningarna inför nästa styrelsemöte i
Östersundstrakten.
Kommande planerade styrelsemöten är:
31 mars-2 april
5 maj
3-4 sept
6 okt
6-8 okt
30 okt
8 dec

fre-sön
fredag
sön-mån
fredag
fre-sön
måndag
fredag

12 feb
23 mars
20 april
21-22 april
17-18 maj

måndag
fredag
fredag
lör-sön
tors-fre

kväll - lunch
10.00–15.00
lunch–16.00
10.00–15.00
10.00–15.00
10.00–16.00

Styrelsekonferens/möte
Styrelsemöte via Skype/videolänk
Strategiarbete/styrelsemöte
Styrelsemöte (Quality Hotel Friends)
Gymnastikforum (Quality Hotel Friends)
Styrelsemöte via Skype/videolänk
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Styrelsemöte
Förbundsmöte (Quality Hotel View)
Styrelsekonferens

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Eva Sundmalm
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Östersundstrakten
Stockholm
Solna
Solna
Stockholm

Malmö
Malmö

