GF Uppsalaflickorna
Årsmötesprotokoll 2015

Tid:
2016-04-20 kl.19.30
Plats:
Magistern, Fyrishov
Närvarande: Enligt bifogad närvaroförteckning

§1
Öppnande
Ordförande Anders Bergqvist hälsade alla välkomna till Uppsalaflickornas 58:e årsmöte och
förklarade mötet öppnat.

§2
Val av ordförande för möte
Till ordförande för mötet valdes Carl-Åke Myrsell.

§3
Val av protokollförare för mötet
Till protokollförare för mötet valdes Christina Almskoug.

§4
Val av justerare och rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Helén Felger och Erika Bergqvist Erkstam.

§5
Fastställande av röstlängd
Årsmötet beslutade fastställa röstlängd till 83 röster

§6
Mötets behöriga utlysande
Fastställdes att mötet utlysts i behörig ordning.

§7
Föredragningslistan
Beslutades att godkänna föredragningslistan.

§8
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen
efter två justeringar under AG-kvinnligt. JNM, mångkamp Sofie Emilson 8:e plats samt att
Linda Holmgren-Faghihi också ingick i laget.

§9
Revisorns berättelse
Revisorns berättelse upplästes och lades till handlingarna.

§ 10
Fastställande av bokslut
Årsmötet beslutade att fastställa årets bokslut.

§ 11
Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

§ 12
Arvoden
Årsmötet beslutade att arvodet på 35 000 kr för styrelsen och 1200:- till revisorerna skall vara
oförändrat.
§ 13
Arbetsplan
Efter en del diskussioner kring den Artistisk Gymnastiken beslutade årsmötet att fastställa
den föreslagna långtidsplanen 2020 med styrelsens förslag till korrigeringar enligt bilaga.
Som tillägg till styrelsens förslag beslutades att se över terminologin vad gäller ledare samt
under rubriken Kostutbildning formulera: Genom att erbjuda kostföreläsningar minst en
gång per år ska föräldrar och/eller gymnaster få information och hur man bör äta för att orka
träna och hålla sig skadefri och frisk.”
.
Som tillägg i Arbetsplanen tillkommer även Rubriken ”Utvecklingsmodell”, enligt bilaga, vilket
placeras innan rubriken ”Lokaler”. I detta tillägg beslutades att förtydliga målgruppen ”upp till
13 år” samt ”efter 13 år anpassas…”.
§ 14
Budget
Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2016.

§ 15
Val av ordförande
Till ordförande för ett år valdes enhälligt Anders Bergqvist.

§ 16
Val av tre ledamöter
Till ledamöter för en tid av två år omval på Madeleine Larsson, Nadia Edström och Lars
Kylberg.

§ 17
Val av revisor
Till revisor på ett år valdes Eva Derstorp

§ 18
Val av valberedning
Till valberedning valdes Johan Färnstrand och Helén Felger. En plats vakant.
Johan Färnstrand valdes till sammankallande.

§ 19
Övriga av styrelsen förelagda ärenden
Proposition
Förslag till förtydligande/tillägg i föreningens stadgar för publicering på hemsidan och i
stadgarna.
§ 16 -Tillägg/förtydligande
Styrelsen ska kungöra/meddela tid och plats för årsmötet senast 90 dagar före mötet.
§ 17 - Förtydligande
Efter ärende i rubriken skriva motioner/propositioner i parentes.
Årsmötet beslutade att godkänna propositionen med dessa två stadgetillägg.

§ 20
Motioner
Motion inkommen från Christina och Axel Emilson.
1. GF Uppsalaflickorna behöver ta fram och implementera en konkret plan för att säkerställa
att tränare/ ledare aktivt arbetar med Svenska gymnastikförbundets utbildningsmaterial om
Uppförandekoden.
2. GF Uppsalaflickorna behöver ta fram och implementera en konkret handlingsplan för hur
man tar hand om elitgymnaster när de slutar med sin elitsatsning (som har varit i linje med
föreningens målsättning för verksamheten)
3. Har GF Uppsalaflickorna säkerställt att elitverksamheten bedrivs på ett tillfredställande
säkert sätt?
Styrelsens svar
Motionen överlämnas till styrelsen för behandling.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens svar och att meddela medlemmar på hemsidan
när motionen har behandlats i styrelsen.
Motion inkommen från Åsa och Gunnar Sundberg.
Bakgrund
Styrelsens beslut att ändra målsättning för AG i Uppsalaflickorna, hotar allvarligt disciplinen
från att fortleva i föreningen. Att dra in tjänsten som anställd AG-tränare, inte tillåta
fortlöpande start av grupper för 6-7-åringar, dra ner på återinvesteringar av redskap, gör att
det inte finns någon rimlig möjlighet för AG-gymnastiken att överleva.
Förslag till beslut, yrkande
Vårt yrkande är: 1. Att styrelsens beslut rivs upp och en ordentlig konsekvensanalys
genomförs. 2. Att AG-diciplinen fortsatt ges samma status och ambitionsnivå som övriga
discipliner enligt föreningspolicyn. 3. Att AG-verksamheten fortsatt har tränare anställda.
Styrelsens svar
Yrkandet om att styrelsens beslut kring AG-verksamheten rivs upp och en ordentlig
konsekvensanalys genomförs, avslås med motiveringen. Styrelsen beslut kring AGverksamheten följer på ett bra sätt Svenska gymnastikförbundets utvecklingsmodell. Enligt
modellen ”är konklusionen att svensk tävlingsgymnastik aktivt ska sträva efter att våra

gymnaster ska nå sin prestationstopp längre upp i åldrarna än vad som är kutym
internationellt”.
Yrkandet om att AG-diciplinen fortsatt ges samma status och ambitionsnivå som övriga
discipliner enligt föreningspolicyn, avslås med följande motivering. I enlighet med den av
styrelsen beslutade långstidsplanen framgår att AG-verksamheten följer en ambition som
ligger väl i linje med ambitionen med övriga discipliner inom föreningen.
Yrkandet om att AG-verksamheten fortsatt har tränare anställda, avslås med följande
motivering. Det är inom föreningen en styrelsefråga att besluta om anställning av tränare.
Stämman kan konstatera att styrelsen enligt långstidplanen har en uttalad ambition att ha
tränare anställda inom AG-disciplinen.
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens svar.

§ 21
Övriga frågor
Mötet föreslog mer specificerad beskrivning av grupper vid ledarrekrytering.

§ 22
Utdelning av förtjänsttecken
Utdelning av förtjänsttecken kommer att äga rum på Uppsalaflickornas ledarmiddagar.

§ 23
Mötets avslutning
Mötesordförande Carl-Åke Myrsell avslutade mötet och tackade de närvarande för
förtroendet och önskade föreningen lycka till.
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