Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm
den 1 oktober 2005

Omfattning

Beslutande

§ 38-49
Jan-Erik Wettermark
Calle Bengtsson
Karin Dahl
Birger Fält
Börje Hansson
Ernst Larsson
Alan Scott

Övriga

Vidar Martinell, ordförande i Kommittén för utmärkelser

Anmält förhinder

Elisabeth Wahlström
Jan Olsson

Från kansliet

Anna Fällén
Tommy Schill

Underskrift

Calle Bengtsson
Sekreterare

Jan-Erik Wettermark
Ordförande

Protokolljustering

Börje Hansson

§ 38

Mötets öppnande
Vice förbundsordförande Jan-Erik Wettermark hälsade de närvarande
välkomna och öppnade mötet.

§ 39

Dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 40

Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Börje Hansson

§ 41

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 42

Rapporter
Rapport från Verkställande utskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit. Verkställande utskottet har inte haft
något möte sedan vårt senaste förbundsstyrelsemöte.
Rapport om ekonomin
Ingen skriftlig ekonomisk rapport har inkommit. Från kansliet meddelas att
inga oförutsedda inkomster eller utgifter har förekommit.
Rapport från kansliet
Skriftliga rapporter har inkommit från Sture Anckar och från Tommy Schill.
En annonsering om Gångpolarmärken har gjorts under hösten 2005.
Annonser har varit införda i Förskoletidningen och i Tidningen
Familjedaghem. Vidare har ett utskick av en A4-broschyr gjorts till förskolor
och fritidshem. Summa intäkter uppgår till 176 544 kronor med en nettointäkt
på 54 161 kronor.
Utskick har gjorts till föreningarna avseende Cancerfonden och
Aktivitetstävlingen 2005.
Specialförbunden i Göteborg har inbjudit Riksidrottsförbundets ordförande
Karin Mattsson till besök på Kvibergs Idrottscenter den 14 september 2005.
Från vårt kansli deltog Anne Forsberg, Barbro Carlberg Lindgren, Sture
Anckar och Tommy Schill.
Riksidrottsförbundet har efter insänd ansökan beviljat förenklad dispens för
användande av medicin för en av våra gångarungdomar.
Ett förslag för svenska regler, baserat på en översättning av internationell
version gällande dopingfall i samband med lagtävlingar, skall sändas till
Riksidrottsförbundet för godkännande.
Den 5 oktober 2005 har antidopingansvariga inbjudits till en utbildningsdag i
Riksidrottsförbundets regi. Tommy Schill har anmälts att deltaga. I samband
med informationen om detta föreslogs att en allmän information om
dopingregler skall ges till aktiva, dels via Gångsport med Vandring, dels
genom ett framtagande av ett enkelt informationsblad.
Prisuppgift har tagits fram för förbundsmärke, att bäras på blazer eller
motsvarande. Beräknad kostnad är 20-22 kronor.
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Rapport från Arbetsgruppen för Tjejgåing
En skriftlig rapport har inkommit. Fjorton arrangemang har genomförts.
Totala antalet betalande deltagare i år var 12 726 jämfört med 15 889
föregående år. Av rapporten framgår att en kontakt har tagits med Christer
Kvarfordt från Vackra Varbergs Vandringssällskap i förhoppning att få viss
hjälp för att utveckla Tjejgåingen.
Rapport från Tävlingsutskottet
Ett protokoll har erhållits från TU:s möte den 13 september i 2005. En
satsning inför Europamästerskapen i Göteborg diskuterades, men inga beslut
fattades. Siw Ibaňez fick i uppdrag att kontakta potentiella deltagare i
Europamästerskapen. Man planerar att genomföra en träningshelg under
början av november. Vidare beslöts enligt TU:s protokoll att
tillvägagångssättet i samband med uttagningar till internationella
mästerskapstävlingar skall bli tydligare med klar ansvarsfördelning mellan
förbundskapten och Tävlingsutskott och med protokollföring av hur
uttagningen gått till. TU avser att särskilt fokus i samband med en elitsatsning
sätts på teknikträning.
Rapport från Ungdomsutskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit. Muntligt meddelas att ett möte med
Ungdomsutskottet tillsammans med Utbildningsutskottet hölls den 29 augusti
i Ursvik om användning av Handslagsmedel. Man diskuterade bland annat
PR-verksamhet med syfte att underlätta för att ny ungdomsverksamhet skall
komma i gång. En försöksverksamhet pågår i Stockholmsområdet. En
tränarpärm är under framtagning.
Ett ungdomsläger har planerats och skulle genomföras i Kungälv men har på
grund av för få anmälda uppskjutits till ett senare tillfälle.
Rapport från Utbildningsutskottet
Ingen skriftlig rapport har inkommit. Ett utbildningsmöte planerat till den 1920 augusti blev inställt på grund av för få anmälda. En ledar/tränarkurs steg 2
har anordnats denna förmiddag här i samma lokal som förbundsstyrelsemötet nu sammanträder under eftermiddagen samma dag.
En regional kurs anordnas av Stockholms Gång- och Vandrarförbund den 15
oktober i Farsta avseende ledar- och tränarutbildning.
En utbildningskonferens skall hållas 4-5 november för distriktens
utbildningsansvariga, 1-2 från varje distrikt.
Kurs i föreningskunskap kan anordnas om intresse anmäls från förbundets
klubbar.
Rapport från Motionsutskottet
Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Ett protokoll från Motionsutskottets
möte den 14 augusti i Varberg finns. Av det framgår att tre ”rullgardiner” för
utställningsmaterial har beställts och nu levererats för en kostnad av 30 000
kronor, och som skall kunna användas i klubbarnas verksamhet. En
diskussion fördes om möjligheten att stimulera till bildandet av nya
vandrarklubbar. Muntligt meddelas att en inbjudan har kommit till 3-
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dagarsvandringen i Gagnef 30 juni till 2 juli 2006. Tredagarsvandring 2007
kommer att arrangeras av Vackra Varbergs Vandrarsällskap. Vandringar har
under 2005 genomförts som planerats. Man avser att förbereda en
vandrarguide 2006 under oktober och november. Frågan om vandrarguidens
vara eller inte vara kommer att tas upp på nytt i samband med förbundets
kommande arbetsseminarium. När det gäller den vid tidigare sammanträde
behandlade frågan om utbetalning av medel från Friluftsrådet konstaterades
att Verkställande utskottet ännu inte fått tillräckligt bra underlag för beslut.
.
Rapport från Domarutskottet
En skriftlig rapport har inkommit. Där rapporteras bland annat att Catarina
Andersson och Maria Gunnarsson gjorde debut som SM-domare i samband
med SM i Stockholm och detta på ett utmärkt sätt. Det rapporteras också att
svenska domare medverkat i Finnkampen, juniorlandskampen i Kristiansand,
landskampen i Lettland och Nordisk landskamp i Odense. Dessutom har en
domarinsats gjorts vid inofficiellt lång-SM för veteraner i Skara den 17
september, där Domarutskottet dock på grund av praktiska omständigheter
måste fatta beslut om att använda den så kallade undantagsregeln, eftersom
endast två domare var närvarande.
En fråga de nordiska länderna emellan har varit om hur domarnas
bedömning skall räknas, om en nation har en eller flera domare.
Domaransvariga från Danmark, Norge och Sverige skall träffas i samband
med lång-SM i Köpenhamn den 8 oktober och kommer då att ta upp den
frågan.
Rapport om Gångsport med Vandring
Nummer 3 för år 2005 är under tryckning och utsändning och bör inom de
närmaste dagarna finnas i våra brevlådor. Det kommer att vara ganska
innehållsrikt eftersom mycket har hänt inom såväl gångsporten som när det
gäller vandringar under de senaste månaderna.
Rapport från Kommittén för utmärkelser
Någon skriftlig rapport har inte inkommit. Arbetet med att lista vilka som fått
hederstecken och övriga utmärkelser pågår.
§ 43

Skrivelser
En förteckning över inkomna skrivelser har sänts ut. Diverse inkomna
skrivelser har handlagts av kansliet. Fyra ärenden diskuteras i samband med
dagens styrelsemöte.
Från Västsvenska Gång och Vandrarförbundet. En önskan framförs om att all
information om utbildningar skall komma ut i god tid, vilket också styrelsen
finner angeläget. När det gäller Steg II i relation till Steg I påpekas att Steg II
bör genomföras för den enskilde deltagaren med aktivitet däremellan. Frågan
om hur information skall gå ut skall tas upp i samband med förbundets
planerade arbetsseminarium.
Från Dalarnas Gång- och Vandrarförbund. Skrivelsen gäller förberedelser
inför kommande EM och kostnader i samband med detta. Skrivelsen är i
enlighet med den planering som sker inom Tävlingsutskottet. Skrivelsen
besvaras av Birger Fält och Börje Hansson
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Från Riksidrottsförbundet om Måttboken. Tommy Schill och Birger Fält får i
uppgift att besvara skrivelsen.
Från Groth & Co angående patentskydd. Patentverket har avslagit
patentskydd för begreppet Tjejgåing. När det gäller ”märke” diskuterades
inom styrelsen vilka avtal som gäller. Alan Scott meddelar att han har en
pärm med papper i ärendet. Alan Scott får i uppdrag att se till att denna pärm
kommer till kansliet, och Tommy Schill får i uppdrag att söka efter vilka
avtalshandlingar som finns på kansliet och att ta kontakt med tidigare
ordföranden Bo Gustafsson och Christer Grunder om vad de vet i ärendet.
Därefter kan det bli aktuellt att ta kontakt med Groth § Co.
§ 44

Arbetsseminarium
Enligt tidigare planering är tanken att ordna ett arbetsseminarium under
dagarna 11-13 november. Beslut har ännu inte fattats om plats för detta
seminarium. Seminariet är avsett för styrelse, kansli och representanter för
utskotten. Enligt beslut vid föregående möte är Jan-Erik Wettermark och
Tommy Schill ansvariga för planeringen.

§ 45

Nya föreningar
Nyfors IK från Eskilstuna och Södra Ölands Gång- och Motionsklubb beviljas
inträde i Svenska Gång- och Vandrarförbundet.

§ 46

Avtal angående EM 2006
Avtalet har sänts ut för att styrelsen skall ha möjlighet att ta ställning till detta.
Avtalet godkänns med tillägget att efter namngivna personer i avtalet skall
anges ”eller ersättare”,

§ 47

Övriga frågor
Lång-SM för veteraner. Det kan konstateras att det blev många deltagare vid
årets inofficiella Lång-SM för veteraner. Styrelsen ställer sig bakom förslaget
att ordna ett separat Lång-SM för veteraner och att lyfta frågan till förbundets
årsmöte för godkännande. Frågan om bedömning vid veterantävlingar
kommer att diskuteras inom Domarutskottet.
Stipulationstider vid Veteran-SM. Birger Fält har tagit fram nytt förslag för
stipulationstider vid Veteran-SM. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. Birger
Fält får i uppdrag att rapportera om de nya stipulationstiderna i kommande
nummer av Gångsport med Vandring och på förbundets hemsida.
SM-arrangemang 2006. Västsvenska Gång och Vandrarförbundet har för
avsikt att tillsammans med GK Steget söka Inomhus-SM med preliminärt
datum 4 februari 2006. Friidrottens Hus skulle vara möjligt att hyra mellan
klockan 16 och 20 nämnda datum. Styrelsen har inget att erinra mot att
tävlingen skulle äga äger rum detta datum och vid denna tidpunkt.
Tävlingsutskottet får i uppdrag att besluta i ärendet. Detta gäller även för
övriga SM-tävlingar 2006.
Landskamper. Finnkampen nästa år går av stapeln i Helsingfors den 25-26
augusti 2006. Tidpunkt för övriga landskamper har ännu inte beslutats.
Tävlingsregler för gång. Beslut tas att under 2006 komma ut med en ny
reviderad upplaga av tävlingsregler för gång. Birger Fält får i uppdrag att
ansvara för detta.
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Uppgift om klubbar. Tommy Schill får i uppdrag att klubbarnas adressregister
blir korrekt och att ett register med aktuella adresser kommer att finnas på
förbundets hemsida.
§ 48

Nästa möte.
Näsa styrelsemöte kommer att äga rum söndagen den 13 november 2005
efter arbetsseminariet.

§ 49

Mötets avslutning
Ordföranden förklarade dagens möte för avslutat.
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Uppdragslista
Avslutade ärenden
• Tommy Schill att ta fram ett kostnadsförslag för ett förbundsmärke, avsett att
kunna bäras på kavaj och motsvarande klädsel.
• Birger Fält att se över stipulationstiderna och komma med ett förslag till nästa
styrelsemöte.
• Verkställande utskottet att ta ställning till ett samarbetsavtal mellan Got Event AB
och Svenska Gång- och Vandrarförbundet om EM 2006 i Göteborg.
Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten
• Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register.
• Motionsutskottet att utreda vandrarmärkens fortsatta hanterande.
• Tommy Schill att tillsammans med Motionsutskottet ta fram förslag om enhetliga
regler för sanktionsavgifter.
• Tommy Schill att tillsammans med Birger Fält se efter i vad mån
stadgeförändringar från Riksidrottsförbundet kan påverka våra stadgar.
• Tommy Schill att se på olika möjligheter för kapitalplacering och rapportera till
Verkställande utskottet, som i sin tur får i uppdrag att verkställa lämplig åtgärd.
• Anna Fällén att kontakta alla berörda föreningar för att påskynda rapportering för
erhållande av lokalt aktivitetsstöd.
• Jan-Erik Wettermark att tillsammans med Tommy Schill planera för ett
arbetsseminarium och för dess upplägg.
• Tommy Schill att efterforska lista efter tidigare gjord inventering av förbundets
prissamling eller, om inte en sådan går att finna, att upprätta en sådan.
• Ungdomsutskottet att tillsammans med Anna Fällén göra en långsiktig plan för hur
medel från Handslaget kan användas.
• Jan Olsson att komma med ett förslag till en eventuellt ändrad struktur för
dagordningen vid styrelsemötena.
Nya ärenden
• Birger Fält och Börje Hansson att besvara skrivelsen från Dalarnas Gång- och
Vandrarförbund angående satsning på de aktiva inför EM 2006.
• Tommy Schill och Birger Fält att kontrollera uppgifterna beträffande vår
verksamhet i Måttboken och vid behov göra korrigeringar.
• Alan Scott att vidarebefordra en pärm med avtalshandlingar om Tjejgåing till
kansliet och Tommy Schill att söka efter vilka avtalshandlingar som finns på
kansliet samt att kontakta Bo Gustafsson och Christer Grunder i ärendet.
• Birger Fält att i kommande nummer av Gångsport med Vandring och på
förbundets hemsida beskriva nya stipulationstider i samband med Veteran-SM.
• Tävlingsutskottet att ta vidare ställning till SM-tävlingar 2006.
• Birger Fält att uppdatera Tävlingsregler för gång och att nytryck ordnas under
2006.
• Tommy Schill att se över klubbarnas adressregister och att se till att ett aktuellt
adressregister finns på förbundets hemsida.
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