Protokoll nr 397, fört vid telefonsammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
måndagen den 6 november 2017
Närvarande:
Suzanne Lundvall (v.ordf.), Anders Caspár, Per Malmborg,
Edit Eriksson, David Ahlin samt Eva Sundmalm
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg, Pia Josephson samt Carl-Åke Myrsell
Förhindrade:
Anna Iwarsson, Ingela Nilsson och Lars Mörk
§1
Mötet öppnas – inledning
Suzanne Lundvall (vice ordförande) hälsar alla välkomna till kvällens telefonmöte som är föranlett
av frågan om Gymnastikförbundet ska ansöka om att arrangera Trampolin EM 2020 i Göteborg.
(ordförande Anna Iwarsson, Ingela Nilsson och Lars Mörk har meddelat förhinder att delta vid kvällens sammanträde.)

§2
Val av justerare vid kvällens sammanträde
Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som
utses vid varje sammanträde.
Styrelsen beslutar
att utse David Ahlin till justerare vid dagens sammanträde.
§3
Förutsättningar för arrangörskapet av Trampolin, DMT och Powertumbling EM 2020
Vid styrelsens sammanträde den 24 oktober (nr 396 § 11) diskuterade styrelsen att ansöka om
arrangemanget Trampolin EM 2020. Styrelsen beslutade då att GS skulle återkomma med
slutligt underlag per den 28 oktober för beslut 30 oktober. I det underlag som presenterades
för styrelsen fanns oklarheter kring förutsättningarna för värdskapet av arrangemanget. Därav
kallelsen till kvällens telefonmöte.
Styrelsen diskuterar framförallt de ekonomiska förutsättningarna, de personella resurserna,
risktagandet ur olika avseenden kring arrangemanget samt förväntade positiva effekter för
svensk gymnastik. Tänkt arrangörsort är Göteborg med värdföreningen Västra Frölunda TK.
Även förutsättningarna inför kommande avtalsförhandlingarna med UEG (Europeiska
Gymnastikförbundet) diskuteras. Styrelsen diskuterar nivån för risktagandet till 500 000 kr.
Omsättningen bedöms till ca 10 milj. Avtalsförhandlingarna bedöms vara avklarade innan nyår.
Styrelsen beslutar
att ansöka om arrangemanget Trampolin, DMT och Powertumbling EM 2020, i enlighet med
dagens diskussioner, med förbehållet att kunna återta ansökan om risk/rimlighetsbedömningen i de kommande avtalsförhandlingarna avviker från de idag
redovisade bedömningarna, samt
att styrelsen ska godkänna underlaget för avtalet med UEG, med tillhörande budget,
innan ett bindande avtal skrivs på.
Eva Sundmalm och Anders Caspár reserverar sig mot beslutet.
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§4
Mötets avslutande
Suzanne Lundvall avslutar kvällens möte och tackar för givande diskussioner.
Kommande planerade styrelsemöten är:
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21-22 april
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