19.1 LIKA SERVICENIVÅ TILL ALLA FÖRENINGAR I HELA
LANDET – MOTION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS GK
Örnsköldsviks GK föreslår förbundsmötet att uppdra åt förbundsstyrelsen:
att

följa upp regionernas förmåga att genomföra det uppdrag de har med mål att nå
en lika servicenivå i hela landet.

att

alla föreningar i resp. region ska ha samma möjlighet till bidrag från regionen till
tävling och utbildning

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att

med hänvisning till förbundsstyrelsens yttrande anse motionen besvarad.

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsens håller med motionären om vikten av att eftersträva lika möjligheter i
hela landet. Gymnastikförbundets ambition är att alla föreningar och aktiva ska ges
möjlighet att utvecklas inom ramen för sin ambitionsnivå oberoende av var man har sin
hemvist. Förutsättningar och behov ser också olika ut i olika delar av landet och stödet måste
spegla behoven.
Förbundsmötet 2020 beslutade om Strategi 2028. För att nå det önskade läget 2028 beskrivs
ett antal förnyelseresor. Gymnastikförbundets nationella kansli har under 2021/2022
genomgått en organisationsförändring för att stå bättre rustade att möta de utmaningar
förnyelseresorna beskriver för Svensk Gymnastik. Nästa steg är att undersöka hur vi
tillsammans och som ett nationellt och regionalt förbund står rustade tillsammans. Det går
inte att föregripa genomlysningen, men det är ändå rimligt att anta att uppdraget för
regionerna kan komma att utvecklas som en följd av genomlysningen.
Med anledning av coronapandemin har regionernas verksamhet förändrats. I takt med att
flera utbildningar nu kan genomföras digitalt har den starka regionala kopplingen till
utbildningar förändrats. Även detta kommer att tas med i genomlysningen. Parallellt med
detta pågår också ett arbete med att se över möjligheterna att skapa s.k.
verksamhetsregioner, som ett led i att bemöta tillgången av regionala tävlingar.
Motionärens specifika synpunkter vad gäller servicenivå, tillgång till regionala tävlingar och
möjlighet till jämlika bidrag inkluderas således i den planerade genomlysningen.
Utöver den redan planerade genomlysningen av hela organisationen inom
Gymnastikförbundet har också RF/SISU ett uppdrag från riksidrottsmötet 2021 att se över
sin egen distriktsorganisation och uppdrag. Detta är också något vi behöver beakta.
Av dessa skäl anser förbundsstyrelsen att motionen från Örnsköldsviks GK kan anses
besvarad.
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