Förbundsmötesprotokoll 9.6.2001
Plats: Radisson SAS Arlandia Hotel Stockholm- Arlanda

§1

Mötets öppnande

Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater
och inbjudna gäster hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning biläggs (Bilaga 1).
Per Jansson talade om behovet av att prioritera vilket varit föremål för ingående
diskussioner i Förbundsstyrelsen under säsongen 00/01 med berörda. FS har
tillsammans med berörda prioriterat två områden nämligen föreningsutveckling och
marknadsföring och sponsring. Vidare betonade Per vikten av att rörelsens alla delar
drar åt samma håll och samarbetar.
Därefter förklarades förbundsmötet öppnat.
§2

Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den
utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden

Upprop förrättades och 18 av 22 närvarande SDF noterades till 203 röster, föreningar
till 14 röster, totalt 217 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 145 röster i
det fall alla röster avges i stadgeändringsfrågor som kräver kvalificerad majoritet.
Följande SDF hade lämnat återbud till Förbundsmötet, nämligen Blekinge IBF,
Gästriklands IBF, Hälsinglands IBF och Västernorrlands IBF.
Generalsekreteraren anmälde att Haninge IBK och Fornudden IB inte inkommit med
fullmakter i tid men att dessa nu förelåg undertecknade av respektive klubbs
ordförande, tillika firmatecknare.
Förbundsmötet beslutade enhälligt att godkänna fullmakterna från Haninge IBK
och Fornudden IB, trots att fullmakten enbart undertecknats av dess
(firmatecknare) styrelseordförande som tillika är befullmäktigat ombud.
Förbundsmötet beslutade fastställa röstlängden till totalt 217 röster, och
kvalificerad majoritet till 145 röster (bilaga 2).

§3

Fastställande av föredragningslista för mötet

Föreslagen föredragningslista godkändes av förbundsmötet.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Generalsekreteraren meddelade att Förbundsmötet var utlyst genom införande i
Svensk Innebandy nummer 2/2001, som utkom 6 mars 2001, samt genom kallelse
enligt stadgarna senast tre veckor före Förbundsmötet, dvs senast per post 18 maj
2001. Dessutom ytterligare för kännedom i SI nummer 3/2001 som utkom den
15 maj 2001.
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.
§5

Val av mötesordförande

Valberedningen fanns på plats i sin helhet, och representerades av dess ordförande
Karin Hendelberg. Valberedningen föreslog Jan Olofsson, ledamot i SISU:s
Förbundsstyrelse till mötesordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Jan Olofsson som
välkomnades upp på podiet av en varm applåd.
§6

Val av protokollsekreterare för mötet

Valberedningen föreslog sittande generalsekreterare Tomas Eriksson till sekreterare
för mötet.
Förbundsmötet beslutade att välja sittande GS Tomas Eriksson till mötets
sekreterare.
§7

Val av två protokoll justerare att jämte mötesordföranden justera
mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare

Valberedningen föreslog två protokolljusterare tillika rösträknare, nämligen Thomas
Hällgren, ordförande i Bohusläns Dals IBF, och Camilla Sörman, ordförande i Örebro
Läns IBF.
Förbundsmötet beslutade att välja Thomas Hällgren och Camilla Sörman till
justerare tillika rösträknare.
§8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända skulle de kunna anses såsom
föredragna.
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna. Därefter vidtog genomgång av
nedan handlingar.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelse för 00/01 gicks igenom sida för sida, rubrik för rubrik, och gavs
möjlighet att ställa frågor och kommentera.
Under arrangemang saknades Europacupen 4 -7 januari 2001, vilket uppdrogs FS att
komplettera VB 00/01 med:
”Europacupen arrangerades i Göteborg den 4-7 januari 2001 av Svenska
Innebandyförbundet, Göteborgs Innebandyförbund, Gothia Cup och Göteborg & Co.
Sverige representerades av Balrog IK (damer) samt Haninge IBK och Warbergs IC
85 (herrar). Balrog IK blev Europacupmästarinnor efter finalseger på straffar mot HC
Rychenberg. IFK Helsingfors vann dock herrklassen efter finalseger mot Haninge IBK
med Warbergs IC 85 på en tredje plats.”
Justeringar finaler herrar sidan 6 i VB:
Justeras till Warbergs IC 85 – Haninge IBK direkt avgörande match (nummer 4) till 36 och inget annat. I VB har lagens namn tyvärr lagts i fel ordning.
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Resultat och balansräkning för 00/01, 000501 – 010430 gicks igenom.
Förbundskassör Ulf Andersson redogjorde för resultatet, ett överskott om 97.114 SEK. Ulf
redovisade programområde för programområde och angav skäl till besparingar och
överdrag.
Uppland ställde frågor om överdraget inom programområde domare, och Peter Öhman
ordförande i DK svarade att en analys genomförts, och att bland annat matchtillsättning
nästa säsong kommer att ske mer lokalt än tidigare.
c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret 00/01 var utsänd
med handlingarna . Revisorerna företrädda av Mikael Brandstam föredrog
revisionsberättelsen.
Förbundsmötet beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen för
00/01 till handlingarna.
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen, med tillägget
vad avser Europacupen 2001, samt resultat slutspel herrar elit, för det gångna
verksamhetsåret 00/01.
Förbundsmötet beslutade att godkänna förvaltningen avseende
räkenskapsåret 1.5.2000 till och med 30.4.2001, och i och med detta godkänna
bokslutet och lägga detta ad acta.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsmötet beslutade på förslag av revisorerna att bevilja den avgående
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret 00/01. Beslutet noterades som enhälligt.
§ 10

Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i
den ordning som sägs i 2 kap. 2 §

§ 10.1

Motioner från SDF (Bilaga 3 till 7):

Fyra stycken motioner har inkommit i tid till 31 mars 2001. Två stycken från Upplands
IBF (utökning av antalet ledamöter i FS respektive VB), och en från Blekinge IBF
(avseende arvoden till FS), samt en från Göteborgs IBF (avseende antalet ledamöter
i FS och VB respektive arvoden till FS).
FS beslutar att förelägga ovan fyra motioner till Förbundsmötet. FS yrkar bifall
till en utökning av antalet ledamöter i FS och VB med en eventuell
implementering till Förbundsmötet 2002. FS föreslår vidare att, parallellt, en
organisationsutredning tillsätts med syfte att se över fördelningen och
omfattningen av ideellt arbete. FS yrkar bifall till Göteborgs IBF:s motion
avseende att tydliggöra arvoden till FS, men väljer att inte yttra sig över
Blekinges motion eftersom detta avser FS egna arvoden. Sedan tidigare utgår
till varje FS ledamot ett tredjedels basbelopp i arvode (enligt prisbasbelopp, för
närvarande är ett helt prisbasbelopp 36.900 SEK ) per säsong.
1. utökning av FS motioner från Uppland (bilaga 3) och Göteborg
(bilagorna 5, 6)
2. utökning av VB motioner från Uppland (bilaga 4) och Göteborg
(bilagorna 5, 6)
3. arvoden fördelning och omfattning FS från Blekinge (bilaga 7)
4. arvoden FS tydliggörande från Göteborg (bilaga 6)
§ 10.1.1

Utökning av antalet ledamöter i FS

Förbundsstyrelsen företrädd av vice förbundsordförande Lasse Granqvist redogjorde
för FS samfällda syn på alla fyra inkomna motioner. FS uppfattning är att yrka bifall
till en utredning, enligt FS yttrande, med rapport till Vårkongressen 2002 och
för eventuellt beslut på Förbundsmötet 2002.
Uppland Arne Nordesjö föredrog Upplands motioner och yrkade bifall till Upplands
motion om en utökning av antalet ledamöter i styrelse med en implementering till
Förbundsmötet 2002.
Göteborg Magnus Nilsson betonade vikten av både utredning, via ett tilläggsyrkande,
och yrkade bifall till Göteborgs motion att utöka styrelse redan med start från detta
Förbundsmöte, men med en implementering till Förbundsmötet 2002.

Stockholm Christer Magnefelt yrkade bifall till FS yrkande om utredning och yrkade
bifall till Göteborgs tilläggsyrkande, men yrkade avslag till Upplands och Göteborgs
motioner om att utöka FS.
Pixbo Wallenstam Jan-Inge Forsberg ansåg att fler måste hjälpa till att dra lasset och
hjälpa till med utvecklingen av svensk innebandy. PWIBK yrkade bifall till Göteborgs
och Upplands motioner om utökning av FS.
Östergötland yrkade avslag på Upplands och Göteborgs motioner om utökning till
Förbundsmötet 2002 av FS.
Jämtland/ Härjedalen Tomas Jejlid yrkade avslag på Upplands och Göteborgs
motioner om att utöka FS. Jämtland/ Härjedalen yrkade bifall till FS yrkande
om utredning.
Västerbottens Lars-Gunnar Tjärnqvist yrkade bifall till utredning men avslag på
Göteborgs och Upplands motioner om att utöka FS till Förbundsmötet 2002.
Västergötland Thomas Thim redogjorde för synen och behovet av en bred
organisationsutredning och yrkade bifall till utökning av FS till 2002, samt
yrkade bifall till FS yttrande om utredning.
Haninge IBK Mats Ekelund yrkade på utökning av antalet ledamöter i FS till
Förbundsmötet 2002.
Fornudden IB yrkade att ej utöka FS till förbundsmötet 2002, och yttrade bifall
till FS förslag om utredning.
FS Lasse Granqvist yrkade bifall till utredning och yrkade avslag på Upplands
och Göteborgs motioner om utredning av FS.
Mötesordförande föreslog propositionsordning att FS föreslår att en utredning
tillsätts. Beslutades att godkännas. Beslutet enhälligt.
Propositionsordning avseende utökning av antalet ledamöter i Förbundsstyrelsen till
FM 2002, att yrka bifall är att utöka till 2002, att yrka avslag är att säga ja till
utredning och avvakta utredning innan frågorna avgörs vid ett senare tillfälle.
Votering begärdes omedelbart, och sluten votering – i sakfråga - begärdes av Pixbo
Wallenstam IBK Jan-Inge Forsberg.
Sluten votering vidtog, och utfallet blev 60 röster till bifall och 157 röster till
avslag. Med andra ord biföll förbundsmötet FS yrkande om utredning och att
frågan skall avgöras vid ett senare tillfälle vad avser utökning av FS.
I och med detta faller motionerna från Uppland och Göteborg – med tilläggsyttranden
- vad avser utökning av Förbundsstyrelsen.

§ 10.1.2

Utökning av antalet ledamöter i VB

Propositionsordning avseende utökning av antalet ledamöter i Valberedningen från
tre till fem till Förbundsmötet 2002.
Uppland Arne Nordesjö yrkade bifall till egen lagd motion, och betonade vikten av
bättre bredd och utökat nätverk och att ansvaret skall ligga på SDF och föreningar att
nominera valberedning på bättre sätt än vad fallet är idag.
Stockholm yrkade avslag på Upplands och Göteborgs motioner avseende att utöka
VB till FM 2002.
Göteborg Magnus Nilsson yrkade bifall till egen lagd motion. Göteborg betonade att
omedelbar implementering bör ske med hänsyn till bland annat att VB fått ett utökat
uppdrag att tillsätta dessutom Disciplingrupp.
Östergötland Johan Svensson yrkade avslag på Upplands och Göteborgs motioner
att utöka antalet ledamöter i VB.
Uppland Arne Nordesjö honorerade valberedningens arbete, och såg som ett
argument att just få nomineringar inkommit till Svenska Innebandyförbundet
avseende ledamöter till VB att densamma bör utökas för att bredda och avlasta
valberedningens arbete.
Valberedningen genom Lars Hjalmarsson betonade att tre kan göra valberedningens
arbete något skört. Detta inte minst i perspektivet om ledamot i VB nomineras till FS
eller DG och av den anledningen, av lätt insedda skäl, inte kan deltaga i
valberedningens beredningsarbete.
Jönköpings IBK Jan Ahnberg yrkade bifall till FS yrkande om utredning och yrkade
avslag på Upplands och Göteborgs motioner.
Pixbo Wallenstam IBK Jan-Inge Forsberg yrkade bifall till Göteborgs motion om
utökning av VB till fem ledamöter redan vid detta innevarande Förbundsmöte.
FS genom Lasse Granqvist yrkade bifall till utredning och yrkade avslag på Upplands
och Göteborgs motioner.
Propositionsordning, att avgöras i dag, bifall, eller vid ett senare tillfälle,
avslag.
Propositionsordningen godkändes. Mötesordförande frågade förbundsmötet
om frågan skall avgöras idag eller vid ett senare tillfälle.
Förbundsmötet beslutade att frågan skall avgöras idag.
Propositionsordning bifall eller avslag till motionerna från Uppland och
Göteborg om utökning av valberedningen.
Votering begärdes.

Rösträkningen utföll med bifall om 176 röster, och avslag om 31 röster. Ny
kvalificerad majoritet, eftersom enbart 207 röster var avgivna, förklarades till
138 röster.
Förbundsmötet beslöt således, med kvalificerad majoritet, att ändra stadgarna
och utöka Svenska Innebandyförbundets valberedning till totalt fem redan från
detta Förbundsmöte 2001.
§ 10.1.3

Arvodering – motion från Blekinge IBF

Motionären var inte närvarande varför mötesordförande tydliggjorde att inget yrkande
om bifall till motionen föreligger.
FS yrkade på avslag till motionen och yrkade bifall till en utredning där även denna
fråga inbegrips.
Förbundsmötet beslöt enhälligt att bifalla FS förslag om utredning och att
frågan avgörs vid ett senare tillfälle.
§ 10.1.4

Arvoderings tydliggörande – motion från Göteborgs IBF

Göteborgs IBF och FS yrkade samfällt bifall till motionen. Inga ytterligare yrkanden
förelåg.
Förbundsmötet beslöt enhälligt att bifalla motionen vad avser att tydliggöra
arvorderingar och uppdrogs FS att göra nödvändiga justeringar i stadgarna.
§ 10.2

Propositioner från FS

FS föreslår att stadgarna ändras vad avser Vårkongressen till att ”Vårkongressen
föreslås och kallas av FS till mars månad varje år, till tid och plats som FS föreslår”.
Förbundsmötet beslöt enhälligt att bifalla FS förslag, och uppdrogs FS att göra
nödvändiga justeringar i stadgarna.
§ 11

Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

FS föreslår oförändrad avgift (700 SEK per förening och år). Inget ytterligare yrkande
förelåg.
Förbundsmötet beslutade att fastställa (oförändrad) årsavgift om 700 SEK för
2001/2002.
§ 12

Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för
kommande verksamhetsperiod 2001/2002, (se
Verksamhetsberättelsen för 00/01)

§ 12.1.

Föreningsutvecklingsprojekt, redovisning (Malin Hartman FS och
Roy Silverby, Halland och styrgruppen, bilaga 8)

FS genom Malin Hartman redogjorde för syfte och bakgrund med
föreningsutvecklingsprojektet.
Roy Silverby, styrgruppen, redogjorde för hur styrgruppens arbete fortlöper och
tidtabell.
SDF och föreningar skall sättas i centrum för detta arbete. Ett eget specifikt
innebandymaterial skall tas fram som är lätt och intressant att arbeta med.
Styrgruppen vill ta fram ”innebandyn vill” och ”innebandyambassadörer” som skall
ligga till grund för kommande arbete och vara ett verktyg för arbetet i sig.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport, bilaga 8.

§ 12.2

Gemensam marknadsorganisation med SEI och SIBF, redovisning
Per Jansson

Per Jansson redovisade bakgrund och hur samarbetet kring nu gällande avtal mellan
SEI och SIBF ligger i status. Det finns två alternativ, antingen att fortsätta samarbetet
med SEI enligt redan framförhandlade intentioner, alternativt att Svenska
Innebandyförbundet tar fram en egen ny marknadsstrategi.
Haninge Mats Ekelund, tillika tillförordnad ordförande i SEI, betonade att SEI vill
samarbeta med SIBF i vad avser marknadsföringsfrågor och att fortsätta följa redan
tagna intentioner i tecknat avtal som löper till 30 juni 2003.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport.

§ 12.3

Uppdrag från förbundsmötet 2000 avseende tillsättning av
kommittéer, redovisning (Anna Eriksson, se nedan utdrag från förra
FM)

--------------------------------------------------------------------------------------------------Utdrag från mötesprotokoll 10 juni 2000:
Västerås IB med konstitution/ val av TK – med yttrande från
Västmanlands IBF (avslag).
Motionären Västerås IB representerad av Tobias Erdsjö föredrog motionen och
yrkade på bifall.
Balrog IK genom Krister Kalte, Rönnby IBK genom Ingemar Liljegren samt Upplands
IBF genom Arne Nordesjö yrkade avslag på motionen men med tillägget att uppdra
Förbundsstyrelsen att göra en översyn. Rönnby IBK att detta skall redovisas på
Vårkongressen 2001.

Västmanlands IBF har i sitt yttrande om avslag på motionen föreslaget en översyn
innan ett beslut tas om en enskild kommitté.
Förbundsstyrelsen har yrkat bifall till Västmanlands IBF:s yttrande.
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen. Förbundsmötet beslutade vidare att
bifalla yrkandet om översyn och utredning, genom FS försorg, att redovisas på
kommande Vårkongress i mars 2001.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Anna Eriksson redovisade arbetsgruppens arbete under säsongen 2000/2001.
Arbetsgruppen har bestått av valberedningen i SIBF, och Krister Kalte, Balrog IK,
Ingemar Liljegren, SEI, Tobias Erdsjö, Västerås IB samt Arne Nordesjö, Upplands
Innebandyförbund.
Arbetsgruppen har inte kunnat enas om något förslag, vilket också redovisades på
Vårkongressen i mars 2001. Detta eftersom frågeställningen är väldigt komplex, samt
kan få följdverkningar på SDF konstituering av kommittéer.
I och med detta föreslår FS att frågan hänskjuts till utredningen om bland annat
innebandyns framtida organisation.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport.
§ 12.4

Verksamhetsplan (Framtidsplaner för Svenska Innebandyförbundet
1999-2003) FS föreslår oförändrade, se verksamhetsberättelsen

Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa
framtidsplaner, oförändrade, för 1999-2003.
§ 12.5

Budget för räkenskapsåret 2001/2002, FS föreslår balanserad
budget, se verksamhetsberättelsen

Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa budget,
balanserad, med en omslutning om 30.925.800 SEK för räkenskapsåret
2001/2002.
§ 13

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid
av ett år

Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Askersund. Inga ytterligare
nomineringar förelåg (Bilaga 9)
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,
att omvälja Per Jansson till förbundsordförande för en tid av ett år.

§ 14

Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, samt två
fyllnadsval på ett år (Bilaga 9)

Karin Hendelberg, ordförande i VB, redogjorde för arbetets bakgrund samt
stadgarnas utformning som styr VB:s funktion.
Valberedning föreslog:
Ledamöter (2 år) ordinarie val
Martin Johansson, Oskarshamn
Krister Kalte, Rönninge
Karin Solberg Svanholm, Älvsjö

Omval
Nyval
Nyval

Förbundsmötet beslutade att välja ledamöter p å två år, Martin Johansson,
Krister Kalte och Karin Solberg Svanholm. Noterades som enhälligt.
Ledamöter (1 år fyllnadsval)
Valberedning föreslog:
Peter Öhman, Bua
Jan Öhrskog, Lund

Nyval
Nyval

Pixbo Wallenstam IBK Jan-Inge Forsberg föreslog att Thomas Thim fyllnadsväljs på
ett år.
Votering, sluten votering begärdes av PWIBK, vidtogs och utföll med följande
resultat:
Jan Öhrskog erhöll 147 röster
Thomas Thim erhöll 119 röster
Peter Öhman erhöll 89 röster
Förbundsmötet beslöt således att fyllnadsvälja, på ett år, Jan Öhrskog och
Thomas Thim.

§ 15

Val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i Disciplingruppen.
Ordförande för en tid av ett år, samt två (2) ledamöter för en tid av
två år (Bilaga 9)

Valberedningen föreslår:
Ordförande (1 år)
Tomas Jansson, Bromma

Omval

Förbundsmötet beslöt enhälligt att omvälja Tomas Jansson till ordförande i DG
för en tid av ett år.

Valberedningen föreslår:
Ledamöter (2 år)
Arne Andreasson, Örkelljunga
Matts Spångberg, Hägersten

Omval
Omval

Förbundsmötet beslöt enhälligt att omvälja Arne Andreasson och Matts
Spångberg som ledamöter i DG för en tid av två år.
§ 16

Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år
(Bilaga 9)

Valberedningen föreslog:
Revisor (på 1 år)
Mikael Brandstam, Stenhamra (omval)
Revisorssuppleant (på 1 år)
Pirjo Hellgren, Trångsund (omval)
Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Noterades vidare att RF tillsätter en revisor, för närvarande Björn Fernström.
§ 17

Val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år (bilaga 10)

Förbundsstyrelsen föreslår, efter inkomna nomineringar, ny valberedning att verka
fram till Förbundsmötet 2002:
Lars Hjalmarsson, Skellefteå
Gittan Ahonen, Stockholm
Lasse Granqvist, Solna

ordförande
ledamot
ledamot

nyval
nyval
nyval

Mötesordförande noterade, eftersom FM beslöt med omedelbar verkan att utöka VB
till fem, att ytterligare nomineringar krävs.
Sittande förbundsordförande Per Jansson nominerade Roland Gunnarzon, Älta,
nuvarande ledamot i VB.
Hallands IBF, genom Roy Silverby, föreslår Magnus Nilsson, Göteborg, till ny
ledamot av VB.
Göteborg, genom Magnus Nilsson, föreslår Jan-Inge Forsberg, Mölnlycke, till ny
ledamot av VB.

Göteborg, genom Magnus Nilsson, föreslår Arne Nordesjö, Uppsala, till ny ledamot
av VB.
Ordförande frågade med öppen omröstning och efter konkludering begärdes
votering, sluten votering.
Rösträkningen, sluten votering, utföll enligt följande:
Gittan Ahonen, Stockholm, 176 röster
Lasse Granqvist, Solna, 147 röster
Arne Nordesjö, Uppsala, 143 röster
Lars Hjalmarsson, Skellefteå, 136 röster
Roland Gunnarzon, Älta, 106 röster
Magnus Nilsson, Göteborg, 80 röster
Jan-Inge Forsberg, Mölnlycke, 61 röster
Mötesordförande fråga FM om sammankallande tillika ordförande i VB, varefter
flertalet föreslog Lars Hjalmarsson, Skellefteå.
Förbundsmötet beslutade att välja Lars Hjalmarsson till ordförande i VB, samt
till ledamöter i VB Gittan Ahonen, Lasse Granqvist, Arne Nordesjö, och Roland
Gunnarrzon. Valberedning väljs för kommande verksamhetsår att verka till
förbundsmötet 2002.
§ 18

Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RFstämma.

Valberedningen föreslog, och mötesordförande noterade, att förbundsmötet kan
uppdra åt FS att besluta om ombud till RF stämman.
Förbundsmötet beslutade att uppdra till FS att utse ombud till kommande RF
stämmor.
§ 19

Avslutning och avtackningar

Mötesordförande Jan Olofsson gav några ord på vägen och önskade lycka till!
Mötesordförande Jan Olofsson lämnade över ord och klubba till förbundsordförande
Per Jansson.
Per Jansson föreslog, av en enig Förbundsstyrelse, avgångne vice
förbundsordföranden Lasse Granqvist till hedersledamot av Svenska
Innebandyförbundet. Lasse har verkat som bland annat ordförande i valberedningen
och vice förbundsordförande under tiden 1992-2001.
Förbundsmötet beslutade enhälligt att utse Lasse Granqvist till hedersledamot
av Svenska Innebandyförbundet. Lasse avtackades med gåvor och blomster.

Malin Hartman, Förbundssekreterare och tillika ordförande i Utvecklingskommittén,
Ulf Andersson, Förbundskassör och ledamot av VU, och Anna Eriksson, ledamot av
FS och ordförande i Informationskommittén, avtackades med gåva och blommor för
sin tid i förbundsstyrelsen och sitt goda arbete för svensk innebandys utveckling.
Karin Hendelberg, som avgående ordförande i valberedningen avtackades för sina
insatser för Svenska Innebandyförbundet.
Jan Olofsson avtackades med gåva och blomma för sitt eminenta och effektiva sätt
att leda förbundsmötesförhandlingarna.
Förbundsordförande Per Jansson förklarade förbundsmötet 2001 avslutat.

Vid protokollet:

Tomas Eriksson
Mötessekreterare, GS

Justeras:

Jan Olofsson
Mötesordförande

Camilla Sörman
Örebro Läns IBF

Thomas Hällgren
Bohuslän Dals IBF

Bilaga 1/ Deltagarförteckning
SDF eller elitförening:

Namn:

Not:

Blekinge IBF
Bohuslän Dals IBF
Dalarnas IBF
Gotlands IBF
Gästriklands IBF
Göteborgs IBF
”
”
Hallands IBF
Hälsinglands IBF
Jämtland/ Härjedalens IBF
Norrbottens IBF
Skånes IBF
”
Smålands IBF
Stockholms IBF
Södermanlands IBF
”
Upplands IBF
Värmlands IBF
Västerbottens IBF
Västergötlands IBF
Västernorrlands IBF
Västmanlands IBF
Örebro Läns IBF
”
Östergötlands IBF

-Thomas Hällgren
Stig Pettersson
Tommy Kihlman
-Magnus Nilsson
Ulf Widell
Carl-Åke Ahlqvist
Roy Silverby
-Tomas Jejlid
Ari Pesiö
Jan Öhrskog
Martin Pettersson
Christer Johansson
Christer Magnefelt
Kent Johansson
Kjell Byrsten
Arne Nordesjö
Jesper Håkansson
Lars-Gunnar Tjärnqvist
Thomas Thim
-Tomas Lindström
Camilla Sörman
Louise Hardenberg
Johan Svensson

frånvarande

AIK
”
Balrog IK
”
IBK Dalen
Hammarby IF IBK
Hudik/ Björkberg IBK
”
Jönköpings IBK
Karlstad IBF (fd NB 87)
Pixbo Wallenstam IBK
Västerås Innebandy
Öbo Örebro IB
”
Östra Sportklubben
”
IBK Boden

Katja Lager
Thomas Lundberg
Krister Kalte
Roland Pettersson
Hasse Andersson
Anna Svensson
Johnny Olofsson
Bengt Wallin
Jan Ahnberg
Lars Jonsson
Jan-Inge Forsberg
Tobias Erdsjö
Åsa Mattsson
Anne-Marie Jörgensen
Johan Ferm
Mats Grendenius
Roland Dahlqvist

frånvarande

frånvarande

frånvarande

Haninge IBK
Fornudden IB

Mats Ekeund
Björn Rosén

Närvarande med yttranderätt, utan fullmakt:
Warbergs IC 85
Finspångs IBK

Roy Silverby
Rickard Harrysson

ej fullmakt
ej fullmakt

Bilaga 2/ Svenska
Innebandyförbundet
Röstlängd 2000/01
DISTRIKT

LAG

RÖSTER

Blekinge IBF
Bohuslän-Dals IBF
Dalarnas IBF
Gotlands IBF
Gästriklands IBF
Göteborgs IBF
Hallands IBF
Hälsinglands IBF
Jämtland/Härjedalens IBF
Norrbottens IBF
Skånes IBF

61
53
225
67
172
440
168
62
60
93
390

6
6
13
6
11
15
11
6
6
7
14

466
1349
157
359
270
240
307
114
230
126
151

15
15
10
14
13
13
13
8
13
9
10

Smålands IBF
Stockholms IBF
Södermanlands IBF
Upplands IBF
Värmlands IBF
Västerbottens IBF
Västergötlands IBF
Västernorrlands IBF
Västmanlands IBF
Örebro Läns IBF
Östergötlands IBF

Statistik
Totalt antal lag
Största SDF antal lag
Minsta SDF antal lag
Antal SDF
12 rösters nivå

AL
MaxL
MinL
SDF
12RN

5560
1349
53
22
208

Första intervallet
Intervall

MinR
INTV

50
23

Elitföreningarna har en (1) röst
Enligt SIBF:s stadgar 2000, 2 kap. Förbundsmöte § 4.

Antal
1
51
74
97
120
143
166
189
212
312
412

lag
-

Röster
50
73
96
119
142
165
188
211
311
411
-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Upplands Innebandyförbund
B

I

L

D

A

T

1

9

8

7

Uppsala 2001-03-28

Bilaga 3/
Motion till SV Innebandyförbundets förbundsmöte 2001
angående utökning av antalet ledamöter i
förbundsstyrelsen.
Upplands IBF motionerar, efter de samtal som distriktsordförande hade med
valberedningen under vårkongressen 2001, dels angående nomineringar till
förbundsstyrelsen, dels styrelse-ledamöternas arbetsbelastning
om att styrelsen utökas med två ledamöter d.v.s. att styrelsen ska bestå av
ordförande och åtta ledamöter.
Våra skäl till detta är:
Ø fördela styrelsearbetet på flera ledamöter. F.n. synes arbetsbelastningen på varje
ideellt arbetande ledamot vara stort vilket inkräktar på ledamotens arbete och
familj utan nämnd ordning.
Ø ger möjlighet att introducera nya styrelseledamöter i förbundsarbetet och
därigenom förhindra utslitning av ledamöterna i förtid.
Ø styrelsens kontaktnät till innebandyrörelsen ökar.

Uppsala enligt ovan
Arne Nordesjö
ordförande

www.uibf.se

Upplands Innebandyförbund
B

I

L

D

A

T

1

9

8

7

Uppsala 2001-03-28

Bilaga 4/
Motion till SV Innebandyförbundets förbundsmöte 2001
angående utökning av antalet ledamöter i valberedningen.
Valberedningen består idag av tre ledamöter utsedda av förbundsmötet efter förslag
av förbundsstyrelsen. Enligt egen utsago har både den nuvarande och tidigare
valberedningar fått mycket lite nomineringar till olika uppdrag från distrikten,
föreningar m.fl. organisationer inom innebandyrörelsen. Detta innebär att
valberedningen måste ta egna initiativ och med personliga kontakter fråga distriktens
representanter m.fl., om dessa känner lämpliga personer som kan ta ett
förtroendeuppdrag i förbundet. Även de önskemål, som framförts, om att
valberedningen mer aktivt ska kunna ge styrelsen namnförslag till olika kommittéer
gör att arbetsbördan ökar.
UIBF:s förslag är att valberedningen utökas med två ledamöter till fem st. inkl. en
sammankallande. Dessa ledamöter bör, utan att det står i stadgarna, komma från
vardera en av de fyra regionerna (6 kap §1) samt en ledamot representerande
föreningen Sv. Elit-innebandy. Nomineringar till valberedningen ska lämnas till
förbundsstyrelsen senast fyra veckor före förbundsmötet. Om inte tillräckligt antal
nomineringar inkommit skall detta meddelas och nomineringar till ledamöter i
valberedningen får ske vid förbundsstämman.
Ansvaret för nomineringar till valberedningen flyttas på så sätt från förbundsstyrelsen
till medlemsorganisationerna vilket stämmer bättre överens med en svensk
folkrörelse-organisation.
För Upplands Innebandyförbund

Arne Nordesjö
Ordförande

www.uibf.se

Bilaga 5/

Göteborg den 28 maj 2001

Till
Förbundsmötet

Tilläggsyrkande från Göteborgs IBF beträffande § 9.1 Motioner från SDF
Bakgrund
Göteborgs IBF konstaterar att Förbundsstyrelsen som en del av motionssvaren
föreslår att en organisationsutredning tillsätts med syfte att se över fördelningen och
omfattningen av ideellt arbete. Detta med anledning av den ökade
arbetsbelastningen inom Förbundsstyrelsen. Göteborgs IBF vill dock inte att den
föreslagna utredningen begränsar sig till att enbart omfatta Svenska IBF:ets interna
organisation utan vill betona vikten av att hela innebandyrörelsen skall kunna
medverka i denna avlastningsprocess och därigenom ta ett ökat ansvar. Göteborgs
IBF ser det också av vikt att utredningens uppdrag tydliggörs.
Förslag
Göteborgs IBF vill därför tillstyrka Förbundsstyrelsens förslag att tillsätta en
organisationsutredning men vill med ovanstående bakgrund också göra följande
tilläggsyrkande:
Att samma organisationsutredning också får i uppdrag att se över och inför
Förbundsmötet 2002 presentera förslag beträffande:
• Innebandyns framtida organisation (antal SDF, anställd personal/SDF,
regional samverkan etc.)
• Ansvarsfördelningen mellan Svenska IBF:et och SDF:en i frågor såsom
föreningarnas årsavgifter, spelarlicenser, spelarövergångar, kontraktstvister
etc.
• Konstitution/val av enskilda kommittéer inom Svenska IBF:s organisation,
utifrån motion från Västerås IB/uppdrag från Förbundsmötet 2000.
• Förbundsstyrelsens totala arvode samt dess eventuella interna fördelning.
För Göteborgs Innebandyförbund
Distriktsstyrelsen

Magnus Nilsson
Ordförande

Bilaga 6/

Göteborg den 31 mars 2001

Svenska Innebandyförbundet
Box 1047
171 21 Solna
Göteborgs Innebandyförbund (GIBF) föreslår följande stadgeändringar vid Svenska
Innebandyförbundets (SIBF:s) Årsmöte den 9 juni 2001:
A. Förbundsstyrelsens arvoden
Bakgrund: GIBF ser det som av vikt att förbundsstyrelsens ersättningar tydliggörs. Därigenom föreslår
GIBF följande tillägg i SIBF:s stadgar:
2 Kap Förbundsmöte, 5 § Ärenden vid förbundsmötet
11. b) fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen
B. Antalet ledamöter i Förbundsstyrelsen
Bakgrund: Då GIBF har sett en ökat arbetsbelastning på Förbundsstyrelsens ledamöter samt att flera
eftersökta kompetensområden kan vara svåra att finna i en och samma person föreslås att antalet
ledamöter i Förbundsstyrelsen utökas till totalt åtta (8), vilket föranleder följande förslag till förändringar
av SIBF:s stadgar:
2 Kap Förbundsmöte, 5 § Ärenden vid förbundsmötet
13. val av fyra (4) övriga styrelseledamöter för en tid av två år
5 Kap Förbundsstyrelsen, 1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, består av ordförande samt åtta (8) övriga
ledamöter valda av förbundsmötet.
GIBF föreslår att förändringarna träder ikraft med omedelbar verkan, dvs. fr.o.m. verksamhetsåret
2001-2002, med val enligt förslaget vid Förbundsmötet 2001.
C. Antalet ledamöter i Valberedningen
Bakgrund: Valberedningens uppgifter har ökad i och med att de fr.o.m. föregående Förbundsmöte
även skall avge förslag på personer att ingå i Förbundets Disciplingrupp. Om dessutom
Förbundsstyrelsen utvidgas föreslår GIBF att även antalet ledamöter utökas i Valberedningen till totalt
fyra (4), vilket föranleder följande förslag till förändringar av SIBF:s stadgar:
2 Kap Förbundsmöte, 5 § Ärenden vid förbundsmötet
16. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
3 Kap Valberedningen, 1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och fyra (4) övriga
ledamöter valda av förbundsmötet.
GIBF föreslår att förändringarna träder ikraft med omedelbar verkan, dvs. fr.o.m. verksamhetsåret
2001-2002, med val enligt förslaget vid Förbundsmötet 2001.
Göteborgs Innebandyförbund
Distriktsstyrelsen
Magnus Nilsson
Ordförande

Bilaga 7/

RONNEBY 2001-03-22

Till:

Svenska Innebandyförbundet (SIBF)
Box 1047
171 21 SOLNA

Från:

Blekinge Innebandyförbund (BIBF)
Bankogatan 11
414 80 GÖTEBORG

Ärende:

Motion till förbundsmöte 2001 gällande förbundsstyrelsen (FS)

Förslag arvodering av FS-ledamöter.
Bakgrund:
Idag är FS-ledamötenas arvodering dels fördelad mellan de olika ledamötena på sätt så att alla
erhåller samma ersättning, oavsett uppgift & mängd arbete. Detta kanske var realistiskt för 10 år
sedan när sporten fortfarande var i sin vagga och innebandyn fortfarande led av svår växtvärk och
man kanske inte var lika strukturerad som idag. BIBF är väl medvetna om att förslaget kan uppfattas
som att en arbetsuppgift är mer värd än andra, vilket självklart inte är fallet, men det faktum att vissa
positioner har kommit att innebära dels en mycket större arbetsbelastning (och således kräver i princip
permanent tillgänglighet), dels ett massmedialt större ansvar, gör att dessa positioner bör ersättas
med ett högre arvode än vad som idag är fallet. Samtidigt är dagens arvodering väldigt undermålig i
förhållande till det samlade ansvar och arbete som ledamöterna + ordförande lägger ner, rörelsen
kräver hela tiden väldigt mycket av dessa representanter. Vårt nya förslag ser i en första anblick
komplex & stor ut, men ser man på hur mycket den enskilde ledamoten/ordföranden får ut per månad,
efter skatt, är ökningen i det närmsta marginell. Därför anser BIBF att förslaget är mer i underkant än i
överkant och bör utredas under kommande verksamhetsår.
Konkretisering:
BIBF föreslår att den samlade arvoderingen inom FS skall vara 5 basbelopp och ha följande
individuella indelning:
FS-ordförande:
TK-ordförande:
DK-ordförande:
Övriga ledamöter:

1 Basbelopp
1 Basbelopp
½ Basbelopp
1/3 Basbelopp

Resterande överskjutande pengar skall fördelas internt inom gruppen.
BIBF anser att detta är en nödvändig åtgärd för att man ska få behålla den unika kompetens det
innebär att driva vårt SF vidare i god regi och med gott resultat. Det anser vi att FS är värd.
Förslag:
Med anledning av ovan föreslår BIBF:
•
•
•

Att FS-arvoderingen fastställs enligt ovan angivna kriterier
Att FS tillsätter en utredning om framtida normer för arvoderingen
Att ovanstående förslag träder i kraft verksamhetsåret 01/02

Ronneby som ovan,
Marie Jeansson, e.u.

Bilaga 9/

Uppsala 28 maj 2001

Till:

SDF
Elitserieföreningar damer och herrar

Cc:

FS, VB, Revisorer, Disciplingruppen

Val vid Förbundsmötet 9 juni, 2001
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelse
Ordförande (1 år)
Per Jansson, Askersund

Omval

Ledamöter (2 år)
Martin Johansson, Oskarshamn
Krister Kalte, Rönninge
Karin Solberg Svanholm, Älvsjö

Omval
Nyval
Nyval

Ledamöter (1 år fyllnadsval)
Peter Öhman, Bua
Jan Öhrskog, Lund

Nyval
Nyval

Disciplingruppen
Ordförande (1 år)
Tomas Jansson, Bromma

Omval

Ledamöter (2 år)
Arne Andreasson, Örkelljunga
Matts Spångberg, Hägersten

Omval
Omval

Revisorer
Revisor (1 år)
Mikael Brandstam, Stenhamra

Omval

Revisorssuppleant (1 år)
Pirjo Hellgren, Trångsund

Omval

Med vänlig hälsning

Karin Hendelberg
Ordförande Valberedningen

Tomas Eriksson
Generalsekreterare, e.u.

Bilagor:
Nr 1. Nomineringar
Nr 2. CV för nominerade
Bilaga 1
Redovisning av alla nomineringar till Förbundsstyrelsen 2001
Här redovisas de nominerade, några av de nominerades nuvarande
innebandyuppdrag som redovisats i de inskickade meritförteckningarna, till vilken
post personerna nominerats och vilka som nominerat. En utförligare meritförteckning
över samtliga nominerade och de som föreslagits av SIBF:s valberedning finns som
bilaga 2. Redovisningen görs i bokstavsordning.
Till ordförande
Per Jansson, ordf. Svenska Innebandyförbundet
Nominerad av:
Stockholms Innebandyförbund, Västergötlands Innebandyförbund och Allmänna
Idrottsklubben
Till ledamöter
Roland Gunnarzon, ledamot Svenska Innebandyförbundets valberedning
Nominerad av:
Stockholms Innebandyförbund och Allmänna Idrottsklubben

Martin Johansson, ledamot Svenska Innebandyförbundet och ordf. i Smålands
Innebandyförbund
Nominerad av:
Stockholms Innebandyförbund och Västergötlands Innebandyförbund

Krister Kalte, ordf. i Balrog Oilers IK
Nominerad av:
Blekinge Innebandyförbund, Smålands Innebandyförbund, Stockholms
Innebandyförbund och Allmänna Idrottsklubben

Magnus Nilsson, ordf. i Göteborgs Innebandyförbund
Nominerad av:
Hallands Innebandyförbund

Arne Nordesjö, ordf. i Upplands Innebandyförbund
Nominerad av:
Upplands Innebandyförbund

Roy Silverby, ordf. i Hallands Innebandyförbund och ledamot i föreningen
Svensk Elitinnebandy
Nominerad av:
Göteborgs Innebandyförbund och Skånes Innebandyförbund

Thomas Thim, ordf. i Västergötlands Innebandyförbund
Nominerad av:
Göteborgs Innebandyförbund och Stockholms Innebandyförbund

Peter Öhman, adjungerad till styrelsen i Svenska Innebandyförbundet
Nominerad av:
Blekinge Innebandyförbund och Smålands Innebandyförbund

Jan Öhrskog, ordf. i Skånes Innebandyförbund
Nominerad av:
Hallands Innebandyförbund

Bilaga 10/

Solna 2001-06-01

Till:

SDF
Elitföreningar damer och herrar

Cc:

FS, VB, Revisorer, Disciplingruppen

Valberedning/ underlag till Förbundsmötet lördag
9 juni 2001 Stockholm- Arlanda Radisson SAS
Arlandia Hotel
Hej,
Förbundsstyrelsen (FS) för Svenska Innebandyförbundet (SIBF) har uppdraget att till
FM lämna över förslag till ny valberedning att verka mellan förbundsmötena.
Vid sitt sammanträde 10 april beslöt FS att tillfråga SDF och elitklubbar att nominera
ordförande och ledamöter till VB. Endast ett nomineringsförslag inkom, nämligen från
Smålands IBF. Småland nominerade Lars Hjalmarsson, Västerbotten till ny
ordförande, och avgående FS ledamoten Lasse Granqvist till ny ledamot.
FS lämnar nu över till FM att på basis av inkomna, och föreslagna ledamöter, besluta
om ny valberedning fram tills FM 2002.

Med vänlig hälsning

Per Jansson
Förbundsordförande

Bilaga:

Utdrag ur SIBF:s stadgar
Nominering av Smålands IBF
FS förslag på ny VB

Tomas Eriksson
Generalsekreterare, e.u.

3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och två
(2) övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
2 § Åligganden
Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom FS.
Valberedningen skall senast 15 februari tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast 15/3 skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som
står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.
Senast sju (7) dagar före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 12-15
punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till
valberedningen.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna
egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet
överlämnas till förbundsstyrelsen.
3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet
Föreningar och SDF får senast den 15 april (15/4) till valberedningen avge förslag på
personer för valen enligt 2 kap. 5 § 12-15 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedning en meddela
sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 12-15
punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att
nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid
mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att
personen är villig att åta sig uppdraget.

Jönköping 2001-07-112001-07-06
TILL:
Svenska Innebandyförbundet
Via fax 08-82 22 14

BESLUTSMEDDELANDE
Ärende:
Meddelande:

Deltagare:

§ 12
Nomineringar till SIBFs
valberedning

Nomineringar till SIBFs valberedning
Från Verkställandeutskottet
Martin Johansson, Magnus Svensson, Annika Granander

Beslutades att nominera:
Lars Hjalmarsson, Västerbotten till ordförande.
Samt avgående styrelseledamoten
Lasse Granqvist som ledamot.

För kännedom:

Med vänlig hälsning
SMÅLANDS INNEBANDYFÖRBUND

e.u Christer Johansson

Förbundsstyrelsens förslag på valberedning för 2001/2002
FS föreslår härmed till ny valberedning:
Lars Hjalmarsson, Skellefteå
Gittan Ahonen, Stockholm
Lasse Granqvist, Solna

ordförande
ledamot
ledamot

nyval
nyval
nyval

FS vill betona vikten av bred kompetens och erfarenhet i valberedningen. Att ta
tillvara erfarenhet från alla innebandyns segment är av stor vikt. I ovan fall har bl a
Lasse Granqvist erfarenhet av flerårigt arbete i FS och VB, Lars Hjalmarsson av
både VB, FS och SDF arbete som ordförande. Gittan Ahonen erfarenhet från arbete i
elitklubb och som ordförande i Valberedning och styrelse i SDF.
Kort bakgrund:
Lars Hjalmarsson är ledamot av SIBF:s valberedning fram till Förbundsmötet 2001.
Har tidigare varit både ledamot av FS tidigt 90 tal samt flertalet år ordförande i sitt
SDF Västerbotten.
Gittan Ahonen är ordförande i valberedningen i Stockholms IBF. Tidigare ledamot av
Stockholms IBF styrelse med ansvar för bl a utvecklingsfrågor.
Lasse Granqvist tidigare vice ordförande i FS och ordförande i SIBF:s VB.

