Protokoll nr 401, fört vid konstituerande sammanträde med
Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE
fredagen den 20 april 2018, på Quality Hotel View, Malmö
Närvarande:
Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár
Per Malmborg, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson,
Edit Eriksson samt David Ahlin.
Dessutom närvarande:
Johan Fyrberg, Christina Hjelmar, Melker Eriksson,
Pia Josephson och Carl-Åke Myrsell, samt Jim Salvin (§5-).
Förhindrad:
Lars Mörk

§1
Mötet öppnas – inledning
Ordförande Anna Iwarsson hälsar alla välkomna till det sista styrelsesammanträdet innan
förbundsmötet. Anna inleder med att meddela att på söndag den 22 april kommer en
debattartikel i Sydsvenskan att publiceras på temat ”mer mångfald och ökad jämställdhet”.

§2
Föregående protokoll nr 400
Protokoll nr 400 från styrelsens sammanträde den 23 mars är justerat av ordförande och av
Suzanne Lundvall.
Styrelsen beslutar
att lägga protokoll nr 400 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 – GS
GS börjar med att meddela att han utsett Sandra Örmander, Hultsfred, till ny ordförande i den
nationella gruppträningskommittén (GTK). Han informerar vidare att det pågår
omdisponeringar på det nationella kontoret, något som sker i samråd med det lokala facket.
Den sjukskrivning på ledningsnivå som GS tidigare informerat styrelsen om, kan nu hanteras
som långvarig. Med anledning av detta har processen med att utse en biträdande
avdelningschef för stöd & service intensiverats. Efter förhandlingar har Anna Blid utsetts som
biträdande avdelningschef med särskilt fokus och ansvar för tävlingsfrågor.

1 (3)

Styrelseprotokoll nr 401 2018.04.20

Därutöver har Siw Johansson meddelat att hon önskar gå i pension till sommaren (efter 31 år
tjänstgöring på kontoret).
Under den senaste tiden har riktlinjer för GDPR (EU:s dataskyddsförordning) arbetats fram
tillsammans med RF och våra egna avtalsparter, riktlinjer som i tillämpliga delar även kan
användas av regioner och föreningar.
GS informerar om sina föreningskontakter med, dels föreningsärendet inom region Mitt, dels
föreningsärendet inom region Sydost. Frågan, som bägge fallen berör, kommer att aktualiseras
under förbundsmötet i samband med behandlingen av motionen ”uteslutning av tränare ur
förbundet”. I föreningsärendet inom region Sydost har styrelsen fått två skrivelser som presidiet
kommer att bereda svar på inför vårt kommande styrelsemöte. Samtidigt har Aftonbladet haft
två längre artiklar som beskriver oönskad ledarkultur inom några av våra medlemsföreningar
och hur vi inom förbundet har handlagt och agerat i dessa frågor. Med anledning av detta
diskuterar styrelsen förhållningssätt och proaktiva åtgärder för det förändringsarbetet som
krävs.
Därefter meddelar GS att förhandlingar pågår med berörda avtalsparter inför arrangemanget
Trampolin-EM 2020 i Göteborg. Ambitionen är att avtalen ska kunna presenteras vid
kommande styrelsemöte.
Upparbetat avtal är nu klart med Egmont angående vårt fortsatta användande av
Bamsegympan med tillhörande stödmaterial.
Samarbetet mellan Gymnastikförbundet, försäkringsmäklaren Pensum och försäkringsbolaget
Svedea fortsätter och i dagarna har ett nytt avtal tecknats över den kommande tre års perioden.
Vi har bibehållna försäkringsvillkor gällande olycksfallsförsäkringarna, därutöver utvecklas det
medicinska och skadeförebyggande arbetet ytterligare.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§5
Årets ledare 2017 och Årets förening 2017
Vid föregående sammanträde (2018.03.23, nr 400, §22) beslöt styrelsen att ge en jury i uppdrag
att utse mottagare av utmärkelserna Årets ledare 2017 och Årets förening 2017. Juryn har bestått
av David Ahlin, Edit Eriksson och Melker Eriksson. Juryn har enhälligt utsett:
•
•

Johanna Bonow, Nevis RGK till Årets ledare 2017, samt
Stockholms Barnidrottsförening till Årets förening 2017.

Årets ledare 2017
- utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr.
Årets förening 2017 - utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.
Styrelsen beslutar
att godkänna juryns utnämningar,
att uppdra åt GS att meddela mottagarna motivering och utdelningstillfälle, samt
att uppdra åt David Ahlin, Edit Eriksson samt Melker Eriksson att återkomma till styrelsens
sammanträde efter sommaren med förslag på hur kriterier och nomineringsförfarandet
för utnämningarna kan utvecklas inför kommande år.
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§6
Tack
Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:
Back Ulla Gustafsson

Blommor – 105 års dag

Anna-Maria Bergman

Blommor – 90 års dag

Tore Green

Blommor – 85 års dag

Kjell Adolfsson

Blommor – 75 års dag

Gun Ståhl

Blommor – 70 års dag

§7
Preliminär planering och övergripande agenda för styrelsemöten 2018
Ordförande presenterar utkast till sammanträdesplan för förbundsstyrelsens arbete under 2018.
Styrelsen beslutar
att bordlägga beslut om sammanträdesplan 2018 till det konstituerande mötet den 22 april.

§8
Förbundsmötet 21-22 april Malmö – ansvarsfördelning/genomförande
Styrelsen diskuterar i ansvarsfördelning och genomförandet av förbundsmötets olika punkter.
Ca 180 deltagare är anmälda.
Styrelsen beslutar
att agera och genomföra Förbundsmötet 2018 i enlighet med styrelsens diskussioner.

§9
Nästa sammanträden
Kommande planerade styrelsemöten är:
22 april
söndag
17-18 maj tors-fre

Quality Hotel View, Hyllie (konstituerande sammanträde)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Eva Sundmalm
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