Protokoll nr 426
fört vid Svenska Gymnastikförbundets digitala
STYRELSEMÖTE måndagen den 23 mars 2020
Närvarande:
Anna Iwarsson, David Ahlin, Eva Sundmalm,
Henrik Lehmann, Lars Mörk, Anders Caspár (§ 1-9),
Ingela Nilsson, Suzanne Lundvall, Edit Eriksson
Dessutom närvarande:
Per Malmborg, Christina Hjelmar (adj, § 1-6),
Patrik Tengvall (valberedn, § 1-5, 8) Camilla Wahlberg

§1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens digitala styrelsesammanträde.

§2

Föregående protokoll nr 423

Protokoll nr 423 (2020.01.16) är justerat av ordförande och Anders Caspár.
Styrelsen beslutar
att godkänna protokoll nr 423 och lägga det 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 Henrik Lehmann till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4 GS Rapport
GS kommenterar sin skriftliga rapport med information om Trampolin-EM, där man nästan
lyckats stänga ner alla kontrakt utan alltför stora förluster. Viss oklarhet råder dock gällande
avgiften till UEG. GS återkommer till styrelsen med en sammanställning över den totala
ekonomin för EM.
GS informerar vidare om att RF har inlett en dialog med alla SF kring de nya ekonomiska
stöden, och att GS och Pia kommer att träffa Peter Eriksson (RF) för att förmedla våra
synpunkter och få vissa förtydliganden. Styrelsens medskick till mötet är att undersöka
möjligheten till bidrag för barn/äldre, motsvarande Korpens bidrag. Vidare informerar GS om
att han tillsammans med Carina Watson Hertéus kommer att träffa Pensum gällande de
finansiella placeringarna, med anledning av hastiga börsras och värdeminskningar till följd av
Corona.
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Styrelsen ställer frågor och diskuterar rådande läge och dess konsekvenser, som i huvudsak
handlar om ekonomi. Alla är dock eniga om vikten av att i nuläget skapa stabilitet och
säkerställa att verksamheten fungerar, i nära dialog med regionerna.
En skrivelse från Medicinska teamet har inkommit för behandling av styrelsen.
Ett brev från SOK har också inkommit gällande ev flytt av OS.
Ordförande tackar GS för rapporten.
Styrelsen beslutar
att godkänna GS-rapporten.
att uppdra åt GS att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys med anledning av Corona.

§ 5 Presentation omvärldsundersökningen, SIFO/Kantar
Ordf hälsar Malin Grundqvist från SIFO/Kantar välkommen att presentera den
omvärldsunderökning som nyligen genomförts. Presentationen hålls även för nationella
kansliets personal som också hälsas välkommen.
Undersökningen rör Allmänhetens inställning till Svensk Gymnastik. Den är gjord online där
100 000 slumpmässigt utvalda svenskar fått utgöra ett ”mini-sverige”. 1 234 personer svarade
på enkäten, varav 669 personer kände till Svensk Gymnastik och dessa har sedan intervjuats
vidare. Huvudområden för intervjuerna har varit:
1. Anseende (indexskala -65 till 135). Vårt mått är +46, genomsnittet är +49.
2. Associationer och bedömning av Svensk Gymnastik.
3. Allmänhetens bild jämfört med mediabilden.
Efter presentationen diskuteras och kommenteras undersökningen. Man konstaterar att mycket
finns att hämta i undersökningen och att vi framledes har stora möjligheter att profilera oss
ytterligare och att ta mer plats. Ökad kännedom om vår verksamhet leder i regel till höjt
anseendeindex – ett bra mått att kunna följa över tid.
Ordförande tackar Malin för presentationen, och informerar om att en arbetsgrupp nu
kommer att jobba vidare med hur de tre undersökningarna ska paketeras och presenteras.
Arbetsgruppen består av ordförande, GS, David Ahlin, Lotta Darlin samt Malin och en
ytterligare person från Kantar/SIFO.

§ 6 Rapport Lillsved
Christina kompletterar sin skriftliga rapport med information om att skolverksamheten rullar
på bra med hemstudier. Personalen har skurits ner med 1,2 tjänster (kurator, tim- och
helgpersonal). Den totala ekonomin är fortsatt god, med ett bokslut på +0,5 miljon och med god
likviditet i nuläget. Det största tappet görs på matkostnader m a a hemstudier, medan
internatintäkterna är oförändrade. Gällande konferensdelen så har många avbokningar gjorts,
men nya intressenter har tillkommit och kommande sommarläger är fullbokade.
Christina informerar också om att årsmötet kommer att bli i digital form eller flyttas fram.
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Styrelsen framför en stor eloge till Christina som gör ett mycket bra jobb, och ordförande tackar
för rapporten.
Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

§ 7 Representation regionsårsmöten och arrangemang
Ordförande och GS rapporterar kort från de årsmöten de närvarat vid. GS återkommer med
ny plan för höstens tävlingar, för styrelsens representation.

§8

Rapport valberedningen

Valberedningens ordförande Patrik Tengvall presenterar valberedningens arbete och förslag
inför kommande förbundsmöte 2020.
Patrik presenterar också RF/SISU valberednings arbete inför val av ny ordförande 2021, bl a hur
man jobbat fram en kravprofil utifrån den tänkta rollen för en ny RF/SISU ordförande. SF har
rätt att nominera kandidater fram till 31/12, vilket följs upp vid kommande styrelsemöten.

§9

Lillsvedutredningen

Suz ger en nulägesanalys för Lillsvedsutredningen med en ekonomi i balans, en nyetablerad
och god relation till Röda Korset, en nytillsatt fastighetsgrupp med en plan för framtida
underhåll, gjorda investeringar samt med en matchning mellan lärare och delar av SvGFs
verksamheter.
Ordförande tackar Suz för redovisningen.
Styrelsen diskuterar Lillsveds framtidsroll inom Svensk Gymnastik och på vilket sätt den
kommer in i Strategi 2028, vad vi vill med Lillsved, vilka värden vi mister om vi avvecklar och
vilka möjlighet finns till utveckling. Det konstateras att frågan är komplex och känslofylld men
att det är denna styrelses ansvar att sätta ner foten.
Styrelsen beslutar
att utifrån förda diskussioner ta fram ett PM som bygger på dels en avveckling och dels en
ny utvecklingsstrategi, som beslutsunderlag till styrelsen.

§ 10 Förbundsmöte 2020, tidplan
Ordförande och GS föreslår en ny mötesplan fram till Förbundsmötet den 26-27 september.
Mötesplanen kommer senare att kompletteras med deadlines inför Förbundsmötet.
Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen tidplan med tillägg av ett telefonmöte den 6 april, för ekonomisk
uppföljning.
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§ 11 Verksamhetsberättelsen 18/19
GS presenterar en uppdaterad Verksamhetsberättelse och informerar om en komplettering som
kommer att göras i samråd med revisor – en formaliaskrivning med anledning av Corona.
Styrelsen beslutar
att godkänna SvGF Verksamhetsberättelse 18/19.

§ 12 Representant SOK årsmöte
SOK årsmöte är framflyttat till 27 maj, och där föreslår GS att GS själv och ordförande
representerar Gymnastikförbundet.
Styrelsen beslutar
att utse Anna Iwarsson och Per Malmborg att representera GF vid SOK årsmöte.

§ 13 Remiss Strategi 2028
Ordförande informerar om den remissrunda som gjorts, där 56 föreningar och 10
regioner/kommittéer inkommit med yttranden, i huvudsak i mycket positiv anda. Utöver
detta har GS, Eva Sundmalm och ordförande haft en arbetsdag tillsammans med
regionernas ordföranden samt att GS och ordförande haft dialogmöten, med remissen som
underlag, i samband med regionernas årsmöten. Styrelsen uttrycker sin glädje för visat
engagemang från våra olika verksamheter samt för ett väl genomarbetat projekt.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt ordförande, GS och David att utifrån remissunderlagen, tidigare möten och
Sifo-mätningar mejsla fram en strategi och en grovplan för verksamhetsinriktningen.
En ny version av Strategi 2028 tas fram till styrelsemötet den 1 juni.

§ 14 Rapport ledningsforum samt diskussion ekonomiska fördelningsprinciper
Ordförande informerar kort från ledningsforum, där ett nytt förslag till ekonomisk fördelning
till regioner presenterades och diskuterades, med anledning av nya bidragssystemet från RF.
Förslaget, som mottogs positivt från regionerna, kommer att tas upp för beslut vid styrelsemöte
1 juni.

§ 15 Nya föreningar, utträden och namnändringar
GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar,
utträden samt namnändringar av medlemsföreningar.

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackar samtliga deltagare för väl genomfört möte och avslutar mötet.
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Kommande styrelsemöten
2020:
6 april

måndag

styrelsemöte

Digitalt

1 juni

måndag

styrelsemöte

Idrottens hus (alt. digitalt)

28 augusti

fredag

styrelsemöte

Idrottens hus

7 september

måndag

styrelsemöte

Digitalt

25 september fredag

styrelsemöte

Växjö eller digitalt

26-27 sept

Förbundsmöte

Växjö eller digitalt

lörd-sönd

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Henrik Lehmann
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