Förbundsstyrelsemöte i samband med SM i Lundsbrunn
på Lundsbrunns kurhotell
den 7 augusti 2004

Omfattning

§ 23-35
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Karin Dahl

Övriga

Tommy Gustafsson, ordförande i valberedningen
Gunnar Wall, medlem av motionsutskottet

Från kansliet

Tommy Schill
Anna Pajuluoma Fällén, ungdomskonsulent

Meddelat förhinder

Jan-Erik Wettermark

Underskrift

Calle Bengtsson
Sekreterare

Elisabeth Wahlström
Ordförande

Protokolljustering

Ulla Dirfeldt

§ 23

Mötets öppnande
Förbundsordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 24

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Ulla Dirfeldt.

§ 25

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes med anmärkningen att Börje
Hansson hade anmält förhinder och att han inte deltog i mötet.

§ 26

Kommittéer/motsvarande
Komplettering av utskottsmedlemmar. Lars-Olof Thellenberg utsågs till ny
medlem i motionsutskottet.
Ansvariga för kontakter med hemsidan. Jan-Erik Wettermark är
huvudansvarig. Ansvariga är Birger Fält för kontakter när det gäller
tävlingskommittén och kommittén för utmärkelser, Anna Pajuluoma Fällén för
utbildnings- och ungdomskommittéerna, Börje Hansson för domarkommittén,
Barbro Carlberg Lindgren för Tjejgåing och Calle Bengtsson för Gångsport
med Vandring.

§ 27

Rapporter
Rapport från verkställande utskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit men muntligt meddelas att verkställande
utskottet haft två sammanträden, bland annat för att handlägga frågor som
gällt Handslaget.
Rapport om ekonomi
Ekonomin är under god balans. Eftersom verksamheten är full gång både när
det gäller tävlingsverksamhet, Tjejgåing och vandringar är det svårt att exakt
ange det ekonomiska läget i nuläget.
Rapport från Tjejgåing
En skriftlig rapport har kommit. Av den framgår att vissa arrangemang
minskat i omfång medan några ökat. När rapporten sändes hade 14 000
anmälningar inkommit. Jan Olsson rapporterar om en neddragning av
kostnaderna, men att det generellt sett är en nedåtgående trend när det
gäller deltagarantal som ser oroande ut.
Rapport från kansliet
En skriftlig rapport har inkommit. Där informeras bland annat om att
föreningarna har meddelats om beslut när det gäller Hanslaget år 1, och att
utskick har gjorts till tävlingsaktiva föreningar för att söka medel från
Handslaget år 2. En svensk fana till förbundet mottogs i Göteborg i samband
med Svenska Flaggans Dag den 6 juni.
Gångpolarmärket. En gångpolarkampanj har dragit i gång. Sammanlagt har
11 325 gångpolarmärken fakturerats under våren 2004 och 620 exemplar av
ungdomens vandrarmärken under samma år.
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Rapport från Tävlingsutskottet
Det har inte inkommit någon skriftlig rapport. Jan Olsson rapporterar muntligt
om diskussionerna med SOK och om att vi inte nådde ända fram när det
gäller svenskt deltagande i gångtävlingarna. Efter pågående SM kommer det
att utses deltagare i Finnkampen, Nordiska juniorlandskampen och Nordiska
landskampen, som kommer att äga rum i Stockholm den 11 september.
Rapport från Ungdomsutskottet
Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Muntligt meddelas att
ungdomskommittén har haft två möten under sommaren. I Eskilstuna
genomfördes ett träningsläger i Eskilstuna 24-27 juli.
Anna Pajuluoma Fällén redogjorde för de aktiviteter hon haft sedan hon
påbörjade sitt arbete som ungdomskonsulent.

Rapport från Motionsutskottet
En skriftlig rapport har inkommit. Av den framgår att 3-dagarsvandringen
”Lyftet” i Vimmerby har genomförts med 104 deltagare. Det blev ett lyckat
arrangemang som också medförde fin publicitet och ett visst ekonomiskt
överskott. Som kompletterande medlem i motionsutskottet föreslås och utses
Lars-Olof Thellenberg, Frösunda Mångkampförening, som också tar ansvar
för motionsutskottets hemsida och som också kommer att ta ett ansvar för
nästa års 3-dagarsvandring. Den kommer att gå i parker och strövområden i
Frösunda. Landstingen utger en tidskrift, Regionmagasinet, där
vandrarguiden fått viss publicitet. En diskussion togs upp om vandrarguidens
framtid. Från styrelsen efterlystes en tydligare plan från motionsutskottets
sida för vandrarguiden omfattande målgrupp, behov av kansliresurser och
finansiering.
När det gäller kvarstående uppdrag har efterfrågats enhetliga regler för
sanktionsavgifter
gällande
andra
arrangemang
än
Tjejgåingen.
Motionsutskottet konstaterar att sanktionsavgift inte kan tas ut för allmänna
gångarrangemang som ordnas ute i landet. När det gäller Tjejsjuan,
gåingarrangemang där begreppet gåing används, och andra arrangemang
där vi tillhandahåller medaljer/diplom får motionsutskottet tillsammans med
Tommy Schill fortsatt uppdrag att komma fram med enhetliga regler för
sanktionsavgifter.
Rapport från Utbildningsutskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit med en sådan lämnas i samband med
sammanträdet. En tränar/instruktionskurs planeras till den 23-24 oktober
2004, och en kurs för utbildningsansvariga i distriktsförbunden den 20-21
november 2004. Ett samarbete med Ungdomsutskottet har inletts.
Rapport från Domarutskottet
Börje Hansson lämnar en skriftlig rapport, där det framför allt framgår vilka
domare som medverkat i samband med olika tävlingar.
Vikten av nyrekrytering till internationell domarverksamhet fördes på tal.
Börje Hansson fick i uppdrag att ta upp frågan i Domarutskottet.
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Rapport om Gångsport med Vandring
Jubileumsnumret i färg mottogs mycket positivt av läsarna. Ytterligare ett
nummer har kommit ut. Efter SM-tävlingarna i Lundsbrunn kommer arbetet
med nummer 3 av tidskriften för år 2004 att intensifierats.
Kommittén för utmärkelser
Ingen ny rapport föreligger.
§ 28

Skrivelser
Specifika skrivelser.
Från Leif Kjellgren har inkommit ett förslag om ett femårspris i samband med
lång-SM för att få fler deltagare. Förslaget lämnas till Tävlingsutskottet för
yttrande. Det är ställt till Gångsupporters för att tas upp vid Gångsupporters
nästa årsmöte.
Information har kommit från Friluftsrådet om möjligheten att få statsbidrag till
friluftsorganisationer. Motionsutskottet får i uppdrag att ta ställning till om det
finns skäl att komma in med en ansökan och, om så anses vara fallet, att
skriva och sända in en sådan ansökan.
Ansökningshandlingar om internationellt stimulansbidrag har kommit från
Riksidrottsförbundet. och Tommy Schill får i uppdrag att skriva en sådan
ansökan.
Diverse skrivelser. En rapport lämnas om övriga inkomna och av kansliet
handlagda skrivelser

§ 29

”Handslaget” 2003-2004-2005 – lägesrapport
Ansökan för år ett är utbetalade. Information och ansökningsblanketter för år
två har sänts ut till föreningarna. Sista ansökningsdag 1 oktober. Summan för
år två är 305 000 kronor.

§ 30

Beslut FaR – Fysisk aktivitet på Recept
Vi har tillfrågats om intresset från förbundets sida att medverka. Vi ställer oss
positiva till att ha en fortsatt dialog om detta. En arbetsgrupp bestående av
Anna Pajuluoma Fällén, Ulla Dirfeldt och Calle Bengtsson får i uppgift att följa
upp utvecklingen när det gäller denna aktivitet.

§ 31

Föreningsregistret
Hässelby SK har begärt utträde, vilket beviljas.

§ 32

Distriktsledarträff hösten 2004
Som datum för distriktsledarträff föreslås 27-28 november. Anna Pajuluoma
Fällén och Tommy Schill får i uppgift att planera för distriktsledarträffen.

§ 33

Övriga frågor
Annas anställning
Verkställande utskottet får i uppdrag att projektanställa Anna Pajuluoma
Fällén för en period av tre år.
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Rapport från Veteran-EM
I samband med Veteran-EM i Århus tog Sverige 13 gångmedaljer, varav 5
guld. Aina Engberg satte nytt världsrekord för Damer 80 år (1.14.12 på 10
km).
SM-frågor (årets SM)
SM-anmälningar från Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet.
Överledaren Jan Olsson kontaktar på uppdrag från styrelsen Västsvenska
Gång, och Vandrarförbundet för att efterhöra orsaken till att ansökan till
Gångiaden kom in sent samt orsaken till att endast ett fåtal av de anmälda
kom till start.
Olämpligt uppträdande i samband med tävling. En av deltagarna i H 21klassen bedömdes av domarna ha uppträtt på ett olämpligt sätt i samband
med uteslutning vid årets SM. Frågan lyftes upp från Domarutskottet till
förbundsstyrelsen, som beslöt att utdela en varning. Tävlingsledaren för SM
får i uppdrag att tillställa aktuell deltagare och hans klubb denna varning.
Inomhus-EM 2005. Börje Hansson och Birger Fält får i uppdrag att kontakta
Råby-Rekarne om inomhus-EM 2005, som kommer att gå av stapeln i
Eskilstuna.
Nordisk Gångkommission. Beslut fattades om att i anslutning till Nordiska
landskampen i Stockholm hösten 2004 inbjuda till möte med Nordisk
Gångkommission. Tommy Schill får i uppdrag att snarast sända ut
information till våra nordiska grannländer om detta.
§ 34

Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till 12 september 2004.

§ 35

Mötets avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista
Kvarstående uppdrag
• Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register.
• Motionsutskottet att utreda vandrarmärkens fortsatta hanterande.
• Tommy Schill att ta fram information om hur uppgifter för att erhålla lokalt
aktivitetsstöd rapporteras ute i landet.
• Ulla Dirfeldt och Tommy Schill att ta fram förslag om enhetliga regler om
sanktionsavgifter.
• Tommy Schill att kontakta tidigare kansli i Norge om angelägenheter som berör
det nordiska kansliet som nu kommer att finnas i Göteborg.
• Motionsutskottet att överväga fördelar och nackdelar med olika modeller för
distribution av information om vandringsarrangemang.
• Styrelsen att hösten 2004 bjuda in till distriktsledarträff.
• Styrelsen att upprätta en långsiktig verksamhetsplan för år 2005 och framåt.
• Kansliet att ta fram en detaljerad rapport utvisande totalekonomin för
Gångpolalarkampanjen.
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Avslutade uppdrag
• Ungdomsgruppen att bereda ansökan från Västsvenska GångVandrarförbundet med anledning av den ökade tävlingsverksamheten där.
• Utskotten att utse en ansvarig för utskottens information mot hemsidan.

och

Nya uppdrag
• Börje Hansson att i Domarutskottet ta upp frågan om vikten av att ha en
nyrekrytering och vidareutbildare av domare med syfte att Sverige skall få fler
internationella domare.
• Motionsutskottet att med anledning av skrivelse från Friluftsrådet ta ställning till
om det finns skäl att inkomma med ansökan om statsbidrag till
friluftsorganisationer och, om så är fallet, sända in en sådan ansökan.
• Tommy Schill att till Riksidrottsförbundet skriva och sända in en ansökan om
internationellt stimulansbidrag.
• En arbetsgrupp bestående av Anna Pajuluoma Fällén, Ulla Dirfeldt och Calle
Bengtsson att följa upp utvecklingen när det gäller verksamheten Fysisk aktivitet
på recept.
• Anna Pajuluoma Fällén och Tommy Schill att planera för distriktsledarträffen den
27-28 november.
• Verkställande utskottet att projektanställa Anna Pajuluoma Fällén för en period av
tre år.
• Börje Hansson och Birger Fält att kontakta Råby-Rekarne om inomhus-EM i
Eskilstuna 2005.
• Tommy Schill att snarast sända ut information till våra nordiska grannländer om
nordisk gångkommissions möte hösten 2004.
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