Förbundsstyrelsemöte på Accome Hotel Apartments, Alvik
den 12 september 2004
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§ 36

Mötets öppnande
Förbundsordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 37

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Birger Fält.

§ 38

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 39

Förslag från Tävlingsjuryn SM Lundsbrunn
Efter SM i Lundsbrunn utsågs en segrare trots att hon fått tre ”röda” av
domarna, därav en under det sista varvet. En protest inlämnades.
Tävlingsjuryn hade ett telefonsammanträde den 11 augusti och beslöt av
avslå protesten. Börje Hansson rapporterar från domarutskottets möte den
10 september. Man kom i domarutskottet fram till att den tolkning som
gjordes av domarledaren var en feltolkning, men man ansåg samtidigt i
domarutskottet att det svenska tävlingsreglerna är otydliga och kan tolkas på
olika vis, och att domarledaren därför inte gjort något formellt fel. Calle
Bengtsson hävdar att det beslut som domarledaren tog var fel och att det
därför är styrelsens uppgift att ändra på beslutet och hemställer att resultatet
gällande damernas 5 km vid SM i Lundsbrunn ändras. Styrelsens majoritet
beslutar att avvisa Calle Bengtssons förslag, och att tidigare redovisat
tävlingsresultat liksom juryns beslut kvarstår.

§ 40

Rapporter
Rapport från verkställande utskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit Muntligt meddelas att verkställande
utskottet haft ett telefonsammanträde. Anna Fällén har nu anställts i enlighet
med det beslut som fattades vid föregående möte.
Rapport om ekonomi
Ekonomin är under god balans. Utfallet efter årets slut beräknas bli i enlighet
med den budget som lagts för året.
Rapport från Tjejgåing
En skriftlig rapport har inkommit. Årets arrangemang är nu genomförda. Det
totala antalet deltagare har minskat från omkring 20 700 till omkring 18 000.
Bland annat noteras att Sahlgrenska universitetssjukhuset hade 1300
deltagare i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus 275 deltagare i samband
med Tjejgåing i Borås. Jan Olsson meddelar att han avsäger sig
huvudansvaret för Tjejgåingen efter slutredovisningen av årets arrangemang.
Jan Olssons förslag är att större ansvar läggs på Tjejgåingskansliet, och att
det får stöd från en projektgrupp bestående av personer som varit aktiva på
det lokala planet. VU får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga.
Rapport från kansliet
En skriftlig rapport har inkommit från ungdomskonsulent Anna Fällén. Hon
har medverkat med gånginstruktion vid skolor i Eskilstuna och kontaktat eller
planerar att kontakta skolor i Mjölby, Södertälje och Stockholm. En
instruktionskurs kommer att äga rum under oktober månad, och en
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utbildningskonferens är också under planering. Ansökan om medel från
Handslaget skall inkomma senast 1 oktober.
Tommy Schill lämnar en skriftlig rapport, där det bland annat framgår att
ansökan insänts till RF avseende internationellt stimulansbidrag 2005, att en
gångpolarannons färdigställts, samt att beställda gångpolarmärken nu har
kommit.
Rapport från Tävlingsutskottet
Det har inte inkommit någon skriftlig rapport. Muntligt rapporteras från
Nordiska juniorlandskampen, Finnkampen samt från den just genomförda
nordiska landskampen som även inkluderade nordiska mästerskap. Beslut
har av Nordisk Gångkommission tagits om att nästa års nordiska landskamp
kommer att anordnas i Danmark. Göteborg har tillfrågats om kommande års
inomhus-SM med preliminär tidpunkt i mitten av februari. Västsvenska Gångoch Vandrarförbundet är positivt till detta. GK Steget har ännu inte hunnit ta
ställning i ärendet.
Ernst Larsson tar upp frågan om hur Veteran-SM bäst arrangeras
fortsättningsvis. En eventuell samordning med ”Stora” SM diskuterades.
Ernst Larsson påpekade att anmälningsansvariga för Veteran-EM och
Veteran-VM och motsvarande tävlingar borde finnas ute i distrikten. Birger
Fält tar kontakt med tilltänkt ny veteranansvarig i förbundet för att få fram
veteranansvariga i distrikten.
Yngre ledare har samlats till läger under ledning av Tobias Persson.
Rapport från Ungdomsutskottet
Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Muntligt meddelas att
utbildningskonferens för ungdomar anordnas i november. Med anledning av
det träningsläger i Eskilstuna för unga gångare, som det rapporterades om
vid förra styrelsemötet, upplevts mycket positivt av deltagarna efterfrågas nu
ett nytt läger.
Rapport från Motionsutskottet
Ingen rapport har inkommit.
Rapport från Utbildningsutskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit. Från Skåne har inkommit en ansökan om
utbildningsbidrag, för vilket det dock inte finns medel upptaget i årets budget.
Deltagare från Skåne föreslås deltaga i den centrala utbildning som sker.
Rapport från Domarutskottet
En skriftlig rapport har inkommit, där det bland annat framgår vilka domare
som medverkat vid SM i Lundsbrunn, vid Veteran-SM i Nybro och i
Finnkampen. I Finnkampen medverkade även domare från Danmark och
Norge.
Kontakt har tagits med internationella domare om kommande utbildning och
examinering av internationella domare. Vidare har en inventering gjorts av
potentiella blivande svenska förbundsdomare.
När det gäller Inomhus-EM för veteraner i Eskilstuna har besked lämnats om
att det krävs tre internationella domare och att i övrigt vi kan kompletterna
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med andra domare. De ekonomiska villkoren när det gäller domare har ännu
inte utretts.
Domarkonferens anordnas 27-28 november, dit domare, aktiva och även
övriga är välkomna. På grund av bedömd hög angelägenhetsgrad begärs
och beviljas ett extraanslag för domarkonferensen.
Rapport från kommittén för utmärkelser
Ingen ny skriftlig rapport föreligger. Kommittén för utmärkelsser har blivit
informerade om ett antal aktuella födelsedagar. Birger samordnar
uppvaktningar med kansliet.
Rapport om Gångsport med Vandring
Nummer 3 av Gångsport med Vandring är under slutredigering och tryckning.
§ 41

Skrivelser
Specifika skrivelser.
Från Riksidrottsförbundet har kommit en förfrågan om kandidater för
erhållande av Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse. Kommittén för
utmärkelser handlägger ärendet.
Kansliet får i uppdrag att sända en hälsning till Skridskoförbundet med
anledning av deras 100 årsjubileum.
En skrivelse har inkommit från Svenska kommunförbundet och
Riksidrottsförbundet tillsammans som efterfrågar synpunkter på ”Måttboken”.
Tommy Schill får i uppdrag att tillsammans med Birger Fält framföra
eventuella synpunkter från vårt förbund.
Diverse skrivelser.
En rapport lämnas om övriga inkomna och av kansliet handlagda skrivelser.

§ 42

Riksidrottsforum 12-14 november 2004
Riksidrottsforum äger rum i Göteborg (Gothia Towers). Vid ett speciellt
Ungdomsforum får Svenska Gång- och Vandrarförbundet sända två
representanter. Tommy Schill, Jan-Erik Wettermark och Anna Fällén
representerar förbundet på Riksidrottsforum och Anna Fällén dessutom på
Ungdomsforum

§ 43

KFU
KFU-frågor behandlades under rapporter.

§ 44

”Handslaget” 2003-2004-2005 – lägesrapport
Rapporter efterfrågas från dem som tidigare fått anslag. Ansökan för nästa
period skall inkomma senast 1 oktober.

§ 45

Föreningsregistret
Ryda SK har begärt utträde, vilket beviljas.

§ 46

Distriktsledarträff/verksamhetsplanering 2004-2005
En distriktsledarträff kommer att genomföras 27 november. Anna Pajuluoma
Fällén och Tommy Schill fortsätter i enlighet med tidigare taget beslut sitt
uppdrag att planera för denna.
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§ 47

Övriga frågor
Samordning av motionsverksamheten inom Norden
I samband med gårdagens Nordiska Gångkommissions möte konstaterades
att det beslut som tidigare tagits om ökat nordiskt samarbete ännu inte har
förverkligats. Då togs också frågan upp om en landskamp mellan Sverige
och Norge med anledning av att 100 år förflutit efter unionsupplösningen. Leif
Kjellgren har föreslagit att ett arrangemang skulle kunna anordnas med mål i
Karlstad där fredsavtalet undertecknades. Motionsutskottet får i uppgift att
tillsammans med Tommy Schill arbeta vidare med denna fråga och att ta
kontakt med Norge och med Värmlands Gång- och Vandrarförbund.

§ 48

Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till den 20 november klockan 9-13 i
Stockholm.

§ 49

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 för
sanktionsavgifter.
• 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.
• 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.
• En arbetsgrupp bestående av Anna Pajuluoma Fällén, Ulla Dirfeldt och Calle
Bengtsson att följa upp utvecklingen när det gäller verksamheten Fysisk aktivitet
på recept.

Avslutade uppdrag
• Tommy Schill att kontakta tidigare kansli i Norge om angelägenheter som berör
det nordiska kansliet som nu kommer att finnas i Göteborg.
• Börje Hansson att i Domarutskottet ta upp frågan om vikten av att ha en
nyrekrytering och vidareutbildning av domare med syfte att Sverige skall få fler
internationella domare.
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•
•
•
•
•

Tommy Schill att till Riksidrottsförbundet skriva och sända in en ansökan om
internationellt stimulansbidrag.
Anna Pajuluoma Fällén och Tommy Schill att planera för distriktsledarträffen den
27 november.
Verkställande utskottet att projektanställa Anna Pajuluoma Fällén för en period av
tre år.
Tommy Schill att snarast sända ut information till våra nordiska grannländer om
Nordisk Gångkommissions möte hösten 2004.
Börje Hansson och Birger Fält att kontakta Råby-Rekarne om inomhus-EM i
Eskilstunda 2005.

Nya uppdrag
•
•
•

•
•

VU att planera för Tjejgåingens framtida arbetssätt.
Birger Fält att ta kontakt med tilltänkt ny veteranansvarig i förbundet för att få fram
veteranansvariga i distrikten..
Motionsutskottet att tillsammans med Tommy Schill ta kontakt med Nordens
övriga länder för att utveckla det nordiska samarbetet när det gäller
vandrarverksamhet och att ta kontakt med Norge för ställningstagande till en
”motionslandskamp” mellan Sverige och Norge med anledning av att det förflutit
100 år sedan unionsupplösningen.
Tävlingsutskottet att kontakta Värmlands distriktsförbund för att ordna en
landskamp i gång mot Norge med anledning av att det gått 100 år sedan
unionsupplösningen.
Tommy Schill att tillsammans med Birger Fält framföra eventuella synpunkter från
vårt förbund angående ”Måttboken”.
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