MÖTESAGENDA
Ärenden vid Tävlingskongressen 2018
1§

Tävlingskongressens öppnande

2§

Upprop samt fastställande av röstlängd för kongressen enligt 6 kap 2 §.

3§

Fastställande av föredragningslista samt mötesordning för kongressen

4§

Fråga om Tävlingskongressens behöriga utlysande

5§

Val av ordförande för Tävlingskongressen

6§

Val av mötessekreterare för Tävlingskongressen

7§

Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera
protokollet

8§

Val av redaktionsutskott

9§

Behandling av inkomna motioner
Motion 9.1: SDF SM 17 år (Skånes IBF och Värmlands IBF)
Motion 9.2: SDF SM form (Smålands IBF)
Motion 9.3: Dubbel spelrätt (Upplands IBF)
Motion 9.4: Distriktens rätt att själva bestämma över sina lokala seniorserier
(Upplands IBF och Örsundsbro IF)
Motion 9.5: JSM-USM (Upplands IBF)
Motion 9.6: Allsvenskan damer (Upplands IBF)

10 § Behandling av förslag
Förslag 10.1: Rapport Utbildningsersättning (uppdrag från Tävlingskongressen 2016)
Förslag 10.2: Tävlingsbestämmelser, bestämmelser som ska utgå
Förslag 10.3: Tävlingsbestämmelser, språkliga och redaktionella ändringar
Förslag 10.4: Tävlingsbestämmelser, förändring av befintliga bestämmelser
Förslag 10.5: Tävlingsbestämmelser, förslag nya bestämmelser
11 § Avslutning
Information: Rapport utveckling av nationella spelformer på grön och blå nivå
Program för dagen:
kl. 11.30-13.00

Lunch, fullmaktsregistrering samt utdelning av röstkort

kl. 13.00-17.00

Tävlingskongressförhandlingar
Fika serveras under Tävlingskongressen
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9.1 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om ändrad ålder för distriktslags-SM
från 16 till 17 från Skånes Innebandyförbund och Värmlands Innebandyförbund
Skånes Innebandyförbund (SkIBF) och Värmlands Innebandyförbund (VIBF) motionerar om att
höja åldern för distriktslags-SM från 16- till 17 år (se SIBF:s Tävlingsbestämmelser, kap. 1, §6).
Liknande motion framlades av Skånes Innebandyförbund (SkIBF) till Tävlingskongressen 2016.
Motionärerna menar att ett SDF-SM för 17-åringar sett till helheten vore ett naturligare och mer
logiskt alternativ. Fördelarna/anledningar till en 17-årsgräns är flera, det ska ses som ett
statement för vår rörelse att ”vi lever som vi lär”. Tävlingen genomförs först när spelare lämnat
SIU-modellens röda nivå. Vi förhindrar den tidiga selektering som förekommer när det i vissa fall
tas ut trupper väldigt tidigt för att kunna spela ihop lagen inför SM. Vidare minskas effekterna av
”relative age effect”. Mästerskapet skulle även kunna integreras som en del av en eventuellt NIUutbildning och bli ett ypperligt tillfälle för våra U19-landslag att börja scouta spelare inför
kommande utvecklingsläger.
Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn att vi skall arbeta för att leva som vi lär. Vidare har
SDF-SM sedan säsongen 2015-16 genomförts för 16-åringar. Detta då många distrikt har för få
spelare för att kunna fylla lagen med 16-åringar, då det idag spelar 13 distrikt i flickklassen och 7
distrikt i pojkklassen med underåriga i SDF-SM på grund av att antalet spelare är så pass få – se
bilaga.
Vi konstaterar att antalet licensierade 17-åringar är färre än antalet 16-åringar och ställer oss
tveksamma till att fler distrikt skulle behöva spela med underåriga spelare för att man inte klarar
av att spela SDF-SM med majoriteten 17-åringar. Förbundsstyrelsen bevakar utvecklingen, och
ambitionen på sikt är densamma som motionärernas, dvs att åldern skall förändras, men att
underlaget ännu inte motiverar detsamma.
Risken finns att en förändring resulterar i att samma spelare spelar SDF-SM två gånger, både som
16-åringar och 17-åringar och i slutändan får då färre spelare delta i SDF-SM. Flertalet av de 17åringar som är aktuella för distriktslagen spelar dessutom redan i både distriktens eller SIBF:s
seniorserier samt i JAS. Något som utgör en stor risk för att krockar uppstår mellan dessa olika
verksamheter.
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att motionen avslås.
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Bilaga
ANGÅENDE SDF SM OCH EN EVENTUELL KORRIGERING FRÅN 16 ÅR TILL 17 ÅR
Flickor födda 2000
Om SDF SM 2018 spelats för 17-åringar födda 2000, har följande förutsättningar gällt angående nyttjade av dubbla
årgångar.
5 st SDF som spelar med enbart 17-åringar
4 st SDF som måste ha 50% 17-åringar
13 st SDF som måste ha 25% 17-åringar
När SDF SM 2017 spelades för 16-åringar födda 2000 gällde följande förutsättningar angående nyttjande av dubbla
årgångar.
9 st SDF som spelar med enbart 16-åringar
6 st SDF som måste ha 50% 16-åringar
7 st SDF som måste ha 25% 16-åringar
Att notera:

Om SDF SM spelats för 17-åringar riskerar sannolikt 6 st distrikt att inte
kunna delta pga för litet underlag,
trots dubbla årgångar.

Licensantalet var för flickor födda 2000 vid 16 år 1421 st och vid 17 år 1111 dvs en minskning med 21,82 %
Flickor födda 1999
Om SDF SM 2017 spelats för 17-åringar födda 1999, har följande förutsättningar gällt angående nyttjade av dubbla
årgångar.
5 st SDF som spelar med enbart 17-åringar
4 st SDF som måste ha 50% 17-åringar
13 st SDF som måste ha 25% 17-åringar
När SDF SM 2016 spelades för 16-åringar födda 1999 gällde följande förutsättningar angående nyttjande av dubbla
årgångar.
10 st SDF som spelar med enbart 16-åringar
4 st SDF som måste ha 50% 16-åringar
8 st SDF som måste ha 25% 16-åringar
Att notera:

Om SDF SM spelats för 17-åringar riskerar sannolikt 7 st distrikt att inte
kunna delta pga för litet underlag,
trots dubbla årgångar.

Licensantalet var för flickor födda 1999 vid 16 år 1555 st och vid 17 år 1139 dvs en minskning med 26.65 %
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Pojkar födda 2000
Om SDF SM 2018 spelats för 17-åringar födda 2000, har följande förutsättningar gällt angående nyttjade av dubbla
årgångar.
12 st SDF som spelar med enbart 17-åringar
3 st SDF som måste ha 50% 17-åringar
7 st SDF som måste ha 25% 17-åringar
När SDF SM 2017 spelades för 16-åringar födda 2000 gällde följande förutsättningar angående nyttjande av dubbla
årgångar.
15 st SDF som spelar med enbart 16-åringar
1 st SDF som måste ha 50% 16-åringar
6 st SDF som måste ha 25% 16-åringar
Att notera:

Om SDF SM spelats för 17-åringar riskerar sannolikt 5 st distrikt att inte
kunna delta pga för litet underlag,
trots dubbla årgångar.

Licensantalet var för pojkar födda 2000 vid 16 år 2944 st och vid 17 år 2305 dvs en minskning med 21,71 %
Pojkar födda 1999:
Om SDF SM 2017 spelats för 17-åringar födda 1999, har följade förutsättningar gällt angående nyttjade av dubbla
årgångar.
14 st SDF som spelar med enbart 17-åringar
2 st SDF som måste ha 50% 17-åringar
6 st SDF som måste ha 25% 17-åringar
När SDF SM 2016 spelades för 16-åringar födda 1999 gällde följande förutsättningar angående nyttjande av dubbla
årgångar.
15 st SDF som spelar med enbart 16-åringar
3 st SDF som måste ha 50% 16-åringar
4 st SDF som måste ha 25% 16-åringar
Att notera:

Om SDF SM spelats för 17-åringar riskerar sannolikt 4 st distrikt att inte
kunna delta pga för litet underlag,
trots dubbla årgångar.

Licensantalet var för pojkar födda 1999 vid 16 år 3031 st och vid 17 år 2253 dvs en minskning med 26.65 %
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9.2 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om turneringsform för distriktslagsSM från Smålands Innebandyförbund
Smålands Innebandyförbund (SmIBF) motionerar om en översyn av formen för SDF-SM för att på
sikt förändra turneringsformen i syfte att inbegripa spelarutveckling för fler spelare.
Motionären menar att SDF-SM sedan 90-talet egentligen bara har haft en större utvecklingsdel
och det var när även utslagna lag i gruppspelet kunde fortsätta delta i turneringen, samt att det i
dagens modell läggs resurser/ekonomiska medel på en väldigt liten grupp spelare, trots att vi
inom Svensk Innebandy uttalar att vi vill utveckla så många spelare som möjligt efter deras
förutsättningar.
Förbundsstyrelsen konstaterar att SDF-SM är en uppskattad turnering och mötesplats inom
sporten i dess nuvarande form. Turneringen med det stora antalet deltagande distrikt är också
attraktiv utifrån ett arrangörs-/destinationsperspektiv.
Vi ser vidare betydelsen av att fler spelare ska kunna innefattas i Svensk Innebandy
spelarutvecklingsarbete på både lokal, regional och central nivå, vilket dock inte nödvändigtvis
måste innebära fler tävlingsmoment och/eller en förändring av turneringsformen av nuvarande
SDF-SM.
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att motionen avslås.
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9.3 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om dubbel spelrätt på grön, blå och
röd nivå från Upplands Innebandyförbund
Upplands Innebandyförbund (UIBF) motionerar om dubbel spelrätt på grön, blå och röd nivå.
Motionären menar att alla spelare med dubbel bosättning alltid ska beviljas spel med två
föreningar även om det teoretiskt är möjligt att skjutsa. Karenstiden på fem dagar mellan
matcher där spelaren representerar olika föreningar ska kvarstå när syftet inte är att spela fler
matcher utan att barnen inte ska drabbas av invecklade familjeförhållanden
Förbundsstyrelsen konstaterar att regelverket om dubbel spelrätt infördes av Tävlingskongressen
2016. Regelverket som är nytt för vår sport och avsett för de fåtal barn och ungdomar vars dubbla
bosättning verkligen påverkar deras möjligheten att ta sig till träning och match för att
avstånden mellan bostäderna är för stora. Barnperspektivet ska råda, med detta menar
Förbundsstyrelsen att barnen i dessa åldrar behöver den trygghet och den förutsägbarhet som
vårt regelverk kan borga för. När spelaren omfattas av en dispens blir det tydligt för envar, barnet,
föräldrarna, de olika ledarna och lagkamraterna i de skilda föreningarna hur spelarens
representation ska se ut vecka för vecka. En stor andel barn ska inte behöva fatta beslut utifrån
vuxna och andra barns förutsättningar och Förbundsstyrelsen ser en stor risk för ett
överutnyttjande av barnen och att de tvingas välja mellan de olika lagen eftersom möjligheten ju
finns för dem att spela med båda. Om avståndet till träning och match inte längre är relevant för
dubbel spelrätt utan den ska beviljas för alla med dubbel bosättning så ser vi en risk för att
barnen förväntas delta i båda föreningarnas verksamheter eftersom det inte finns något
uppenbart (avstånd) som begränsar möjligheten att delta. Barnen blir de som tvingas välja och
motivera sina val inför kompisar och ledare. Regelverket borgar i detta avseende för att ge barnet
den trygghet och de ramar som det behöver i relation till yttra påverkan. Regelverket är till för de
som inte har möjlighet att välja.
Vid införandet av denna unika möjlighet att få representera olika föreningar reglerades särskilt
att detta skulle tillämpas mycket restriktivt skälet för detta var främst att vi vill värna barnets rätt.
Vi har ett mycket litet antal ansökningar om dubbel spelrätt och ser att regelverket täcker det
behov som finns. Vi ser inte att det finns skäl att efter två års tillämpning av regelverket göra en
justering av denna omfattning.
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att motionen avslås.
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9.4 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om seriesammansättning/
distriktens rätt att själva bestämma över sina lokala seniorserier från Upplands
Innebandyförbund och Örsundsbro IF.
Upplands Innebandyförbund (UIBF) och föreningen Örsundsbro IF (Uppland) motionerar om
Seriesammansättningen i kapitel 3 § 10 i Tävlingsbestämmelserna.
Upplands IBF konstaterar att det under senare år blivit allt vanligare med att föreningar på små
orter slagit ihop en innebandyförening med en annan idrott och att detta inneburit att
innebandyföreningens seniorlag fått börja om i de lägsta seniorserierna. Detta har inneburit att
lag degraderats hela tre nivåer. Motionären menar att seniorlagens serietillhörighet ska få
behållas vid en sammanslagning med förening från annan idrott på en begränsad geografisk yta.
Örsundsbro IF har motionerat i samma sak men deras yrkanden skiljer sig från Upplands IBF när
de vill att nya lag i nya föreningar eller vid hopslagningar av föreningar, lagen inte automatiskt
ska inplaceras i distriktets lägsta serie.
Förbundsstyrelsen konstaterar att det beskrivna scenariot på sitt sätt liknar tanken vid ett
alliansföreningsbildande. Den beskrivna sammanslagningen har till syfte att stärka våra
innebandyföreningar, som redan ingår i familjen och det som talar för modellen är att det endast
finns en serietillhörighet, som innebandylaget behåller. Det finns inte två serietillhörigheter, där
man vill välja att behålla den högre. Som delvis motiverade att vi tog bort möjligheten till
sammanslagningar mellan innebandyföreningar.
Förbundsstyrelsen som ser behovet av att stärka förutsättningarna för våra breddföreningars
verksamheter, som här ges exempel på vad avser styrelsearbete, administration, tränarresurser,
avgifter och inte minst för samhörigheten på orten ställer sig därför positiva till motionärernas
förslag vad avser att även nya medlemsföreningar som bildats efter sammanslagningar med en
eller flera föreningar från andra idrotter ska kunna undantas från principen att inplaceras i lägsta
serien.
Föreningen har dock motionerat om att även nya lag i nya föreningar inte per automatik ska
inplaceras i distriktets lägsta serie. Detta är en för idrotten helt främmande tanke, när alla våra
föreningar tävlar om svenskt mästerskap så ska alla börja från tävlingens lägsta nivå. Att det kan
skilja mellan distrikten vad som är lägsta serie är i sammanhanget oväsentligt. Detta yrkande ska
därför avslås.
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att motionen från Upplands IBF bifalls.
att motionen från Örsundsbro IF avslås.
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9.5 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om lika förutsättningar för
damjuniorer och herrjuniorer från Upplands Innebandyförbund
Upplands Innebandyförbund (UIBF) motionerar om att det ska vara samma förutsättningar för
herrjuniorer och damjuniorer i de nationella tävlingarna, dvs. JAS för DJ17 skall göras om till JAS
för DJ18, och som en konsekvens föreslås DJ18-SM göras om till F16-SM (se SIBF:s
Tävlingsbestämmelser, kap. 1, §6).
Vidare föreslår motionärer att antalet lag som ska avancera till SM-slutspelet (Innebandyfesten) i
F16-SM och P16-SM ska utökas från fyra lag till åtta lag i respektive klass, dvs. Innebandyfesten
skall totalt omfatta 32 lag (mot nuvarande 24). Motionären föreslår slutligen att samtliga matcher
i Innebandyfesten sa ha samma speltid, 3x20 min rullande tid.
Motionären menar att en höjd ålder för JAS från DJ17 till DJ18 skulle bidra till att juniorer senare
flyttas upp i seniorverksamheten, och att om DJ18-SM görs om till F16-SM skulle inte RIG ha lika
stora möjligheter att vinna både DJ17- och DJ18-SM.
En utökning av fler lag till SM-slutspelet skulle ge fler lag och spelare möjlighet att delta vid
Innebandyfesten, anser motionären, vilket också skulle göra eventet ”ännu” mer attraktivt för
arrangörer/destinationer.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nuvarande struktur kring JSM/USM utarbetades under 2014-15
med utgångspunkt från hur verksamheten ser ut utifrån avseende antalet spelare. Säsongen
2017/18 spelade 171 DJ18 även i SSL eller i Allsvenskan damer (av totalt 905 licensierade spelare,
dvs. nära 19%) – se bilaga. Nuvarande struktur är därigenom anpassad utifrån att omfattningen på
verksamheten skiljer sig åt mellan F/DJ och P/HJ. Antalet deltagande lag i JAS för DJ17 har också
ökat från 15/16 till 18/19 genom denna struktur. Fortsatt är dock andelen juniorer på damsidan stor
som samtidigt spelar i SSL eller i Allsvenskan (över 10 % av det totala antalet licensierade spelare
16-18 år). Motsvarande andel på herrsidan är 1%.
Vi ser vidare betydelsen av att fortsätta arbeta för att bibehålla fler spelare längre och har sett att
den nuvarande strukturen börjar bidra till detsamma, och vill därför fortsatt arbeta vidare utifrån
samma struktur.
En utökning av antalet lag till SM-slutspelet/Innebandyfesten skulle också medföra att färre
potentiella arrangörer/destinationer har möjlighet att ansöka/konkurrera om arrangemanget
utifrån ett logistiskt perspektiv. Även samma speltid i samtliga matcher Innebandyfesten skapar
behov av fler arenor/speldagar. Vi anser att denna typ av frågor skall beslutas av Tävlingsstyrelsen.
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att motionen avslås.
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Bilaga
ANGÅENDE JAS DAMER OCH EN EVENTUELL KORRIGERING FRÅN 17 ÅR TILL 18 ÅR
Säsongen 2018/19 dam och herrjuniorer
Antalet spelare som deltagit i SSL eller Allsvensk match födda 2000-2002. (16-18 år) *2018-10-03
Damer 2018/19

Deltagit

Spelare SSL-Allsvenskan/Totala Licenser

Födda

1999

2000

2001

Totalt

Födda

Antal

Licenser

Allsvenskan

99

62

21

182

2000

115

740

15,5%

SSL

16

11

1

28

2001

73

1032

7,1%

Totalt

115

73

22

210

2002

22

1260

1,7%

Totalt

210

3032

0,7%

Herrar 2018/19
Födda

Deltagit

Spelare SSL-Allsvenskan/Totala Licenser

Födda

1999

2000

2001

Totalt

Födda

Antal

Licenser

Allsvenskan

52

19

10

81

2000

60

1547

3,9%

SSL
Totalt

8
60

9
28

1
11

18
99

2001
2002

28
11

1772
2146

1,6%
0,5%

Totalt

99

5465

0,2%

Säsongen 2017/18 dam och herrjuniorer
Antalet spelare som deltagit i SSL eller Allsvensk match födda 1999-2001. (16-18 år)
Damer 2017/18

Deltagit

Födda

1999

2000

2001

Totalt

Spelare SSL-Allsvenskan/Totala Licenser
Födda

Antal

Licenser

Allsvenskan
SSL

133
38

106
10

69
6

308
54

1999
2000

171
116

905
1103

18,9%
10,5%

Totalt

171

116

75

362

2001

75

1482

5,1%

Totalt

362

3490

10,4%

Herrar 2017/18

Deltagit

Födda

1999

2000

2001

Spelare SSL-Allsvenskan/Totala Licenser

Allsvenskan

52

19

10

SSL

8

9

1

Totalt

60

28

11

Födda

Antal

Licenser

81

1999

60

1806

3,3%

18

2000

28

2282

1,2%

99

2001

11

2866

0,4%

Totalt

99

6954

1,00%
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9.6 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om kvalspel till Allsvenskan damer
från Upplands Innebandyförbund
Uppland Innebandyförbund (UIBF) motionerar om att öka möjligheten för lag att gå upp till
Allsvenskan damer, samt om fri lottning i kvalspelet så att vinnarna i en D1-serie inte alltid möter
lag från närliggande starka distrikt.
Förbundsstyrelsen konstaterar att nuvarande spelform/-upplägg för Allsvenskan damer
beslutades vid Tävlingskongressen 2014 efter en lång beredningsprocess och infördes säsongen
2015/16.
Förbundsstyrelsen konstaterar vidare att det enbart kan garanteras 5 platser i Allsvenskan, dvs.
inte 7 platser som motionären anger. Förslaget innebär vidare att inte alla distrikt skulle erhålla
möjlighet att delta i kvalspel. Här anger motionären att antalet kvalande distrikt skulle minskas
från 17 till 14, men behovet i realiteten skulle vara att de 10 största distrikten utifrån antal licenser
(exkl norra) skulle erhålla en kvalplats (kopplat till de 5 garanterade platserna).
Vi ser betydelsen av levande distriktsserier, vilket innebär att samtliga distrikt skall erhålla minst
en kvalplats till förbundsserierna. Avseende fri lottning kan detsamma ge upphov till omfattande,
och ej budgeterade, resekostnader. Vi ser att frågan om kvalspelets utformning skall beslutas av
Tävlingsstyrelsen.
Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att motionen avslås.
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Rapport utbildningsersättning
Uppdragsbeskrivning

Utdrag ur Förbundsstyrelsens yttrande angående utredningens omfattning: Frågan bör belysas
ur ett helhetsperspektiv där såväl bredd- som elitföreningarnas förutsättningar beaktas.
Analysen bör omfatta behovet av utbildningsersättningar och tänkbara ersättningsmodeller.
Frågan om ersättningen ska fungera som en kostnadsersättning för faktiska
föreningsomkostnader eller om ersättningen ska ses som en marknadsmässig
försäljningsersättning, liksom frågan om ersättningen ska avse spelare på alla nivåer bör
belysas.
Förbundsstyrelsens yrkande som beslutades av Tävlingskongressen 2016: FS föreslår att
Tävlingskongressen beslutar att bifalla motionärens förslag om att tillsätta en utredning men
att denna utredning utvidgas till att omfatta ett helhetsperspektiv i frågan om
Utbildningsbidrag.

Förutsättningar

I denna rapport kommer termen utbildningsersättning istället för utbildningsbidrag att
användas, då en ersättning vanligtvis kopplas till att någon form av arbete utförts. I detta fall
utbildning av spelare.
Utbildningsersättning förutsätts vara en ersättning som betalas av mottagande förening oavsett
om spelaren står under avtal eller inte. Föreningarna kan komma överens om annan ersättning
varför utbildningsersättning ska ses som en miniminivå.

Övriga idrotter

De flesta stora lagidrotter har mer eller mindre omfattande och komplexa system för dessa
ersättningar. Det är svårt att överblicka då varje idrott har egna regelverk avseende: övergångar,
krav på avtal, när spelare anses vara professionell osv.
Gemensamt för samtliga idrotter, möjligtvis med undantag från fotbollen, är att regelverken
förändrats många gånger och att förutsättningarna ständigt förändras.
Storleken på ersättningarna skiljer sig naturligtvis åt med fotbollen på en egen nivå följt av
ishockey, basket och bandy. Skillnaden mellan herr och dam är likaså mycket stor. Ersättningarna
följer i grova drag den ekonomi som finns på elitnivå i respektive idrott.
Innebandy är en idrott där även elitverksamheten till stor del bygger på ideella krafter och där det
kommersiella värdet fortfarande är relativt litet. Få utövare är professionella i den meningen att
de försörjer sig på sin idrott. I den jämförelsen befinner sig innebandyn inte bara efter fotboll och
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ishockey, utan även bakom handboll, basket och bandy där en större andel idrottare på elitnivå
kan betraktas som professionella eller åtminstone halv-professionella.
Här följer en kort sammanfattning av principerna i respektive idrotts system för
utbildningsersättning med reservation för sena förändringar.
Fotboll
Fotbollen har två parallella system: Utbildningsersättning och Solidaritetsersättning.
Utbildningsersättning utgår när spelare ingår sitt första avtal som professionell. Ersättning utgår
endast en gång. Solidaritetsersättning utgår med en procentsats på övergångssumman vid varje
övergång. Regelverket kompletteras av internationella överenskommelser.
Ishockey
Ersättning utgår när spelare har spelat ett antal matcher i Svenska Hockeyligan (SHL) eller i
Hockeyallsvenskan (HA). Ersättning utgår endast en gång. Regelverket kompletteras av
överenskommelser med NHL och mellan SHL och HA.
Handboll
Ersättning utgår när en spelare skriver sitt första avtal. Avtal är obligatoriskt i Elitserien och
Allsvenskan.
Basket
Ersättning utgår när spelare första gången gör övergång till förening i Svenska Basketligan.
Ersättning utgår endast en gång.
Bandy
Ersättning utgår när spelare blir professionell. Ersättning utgår endast en gång.
Volleyboll
Ersättning utgår när spelare debuterar i Elitserien. Ersättning utgår endast en gång.

Kostnadsersättning eller försäljningsersättning

FS anförde i sin uppdragsbeskrivning att särskilt beakta om en eventuell utbildningsersättning
skulle betraktas som en ersättning för nedlagda kostnader eller som en marknadsmässig
försäljningsersättning.
De flesta andra aktuella idrotterna ser utbildningsersättningen som stimulans för en bra
ungdomsverksamhet. Även för innebandyn torde detta vara passande då ren kostnadsersättning
för en ungdomsspelare får anses redan ges genom de olika bidrag på statlig- och kommunal nivå
som finns för att bedriva idrottsverksamhet för barn och ungdomar.
Motionären har anfört att andra idrotter baserar sin utbildningsersättning på en procentsats
utifrån en övergångssummas storlek, vilket i realiteten endast fotbollen tillämpar. Inom fotbollen
med sin internationella marknad och ekonomi kan en spelares marknadsvärde bedömas utifrån
övergångssummans storlek och därmed kan en ersättning betalas ut som motsvarar den
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spelarens bedömda värde. I övriga idrotter tillämpas fasta belopp som bl.a. baseras på spelarens
ålder, mottagande klubbs serietillhörighet osv. I en del fall utgår endast ersättning om en spelare
går till den högsta nivån och aldrig ner i seriesystemet.
I innebandy är övergångssummor i många fall låga och ibland t.o.m. att betrakta som symboliska.
Det är i princip endast mellan klubbar i SSL-herr som med innebandymått mätt stora
övergångssummor ibland betalas och då nästan uteslutande för etablerade spelare med
landslagsmeriter. Det faktiska marknadsvärdet på en ung spelare får därmed
i ett större perspektiv anses vara begränsat och de spelare som genererar höga
övergångssummor längre fram i karriären är få.
En utbildningsersättning inom innebandyn kan därmed varken betraktas som en
kostnadsersättning eller en försäljningsintäkt utan som ren stimulans och ett erkännande av en
bra ungdomsverksamhet.

Storlek på ersättningen och nivåer i seriesystemet

Innebandy är som tidigare nämnts en idrott som även på elitnivå till stor del vilar på ideella
krafter och det kommersiella värdet är fortfarande litet. Innebandyn kommer i det
sammanhanget inte bara bakom de två stora fotboll och ishockey, utan även efter handboll,
bandy och basket de flesta parametrar som antal spelare och tränare som lever på sin idrott,
sponsorintäkter, omsättning osv.
En utbildningsersättnings storlek bör anpassas till var innebandyn befinner sig i sin utveckling
och vilken ekonomi som finns. Ett riktmärke skulle kunna vara det interna regelverk som
elitföreningarna tillämpar mellan sig själva för övergångar av avtalslösa spelare. Där är
maxbeloppet för en spelare med mångårigt spel på elitnivå och landslagsmeriter ett (1)
basbelopp (45 500 SEK 2018) på herrsidan och ett halvt (1/2) basbelopp på damsidan.
Utbildningsersättningen för en spelare som skriver sitt första avtal på elitnivå eller har spelat ett
visst antal matcher i SSL bör därför uppgå till ett betydligt lägre belopp än en etablerad
elitspelare.
Med tanke på innebandyns stora inslag av rent ideell verksamhet även högt upp i seriesystemet
kan knappast fler nivåer än spelare som etablerar sig i SSL initialt komma i fråga. Även där skulle
en närmast symbolisk ersättning vara en ekonomisk påfrestning för föreningarna om det rör sig
om några nya spelare under en säsong. Nykomlingar i SSL som klättrat genom seriesystemet och
fyllt på med talanger på vägen och utvecklat dessa skulle riskeras att drabbas hårt.

Övriga regelverk

Regelverken och bestämmelserna, i främst Tävlingsbestämmelserna, som styr övergångar,
spelaravtal, RIG och NIU är komplext och hänger ihop med frågan om utbildningsersättning och
som till viss del även skapat efterfrågan av en sådan. Motionären nämner särskilt regelverket runt
NIU som får konsekvenser då ett eventuellt spelaravtal upphör att gälla och moderföreningen
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därför förlorar rätten till sin spelare. Just regelverket kring NIU har flera tillfrågade lyft upp som en
starkt bidragande faktor till att frågan om utbildningsersättning väckts.
Frågan om utbildningsersättning måste harmoniseras med resten av regelverket och kan inte
brytas ut som en separat fråga. Utöver RIG/NIU påverkar åldersgränser för spelaravtal,
övergångsperioder, samarbetsavtal och flera andra.

Slutsatser

Frågan om utbildningsersättning kommer att återkomma tills en sådan införs. Detta till viss del
beroende på att ekonomin i elitföreningarna överskattas och vilken storlek på ersättningen som
skulle kunna bli aktuell, men i grunden vill föreningarna ha ett erkännande av sin verksamhet
och inte bara tvingas se på när ens talanger går vidare. Detta är tydligt kopplat till RIG och NIU
där nuvarande regelverk sätter spelarens utveckling i centrum på moderföreningens bekostnad.
Erfarenheter från de andra idrotterna visar att det är svårt att hitta ett system som fungerar
tillfredsställande både initialt och över tid och det finns fortfarande många frågor att se över mer
noggrant. De stora delarna i detta är att tillse att övriga regelverk anpassas för att ett system med
utbildningsersättning ska fungera på det sätt som det är tänkt.
En viktig fråga är hur mycket administration som kan tolereras för att flytta runt pengar mellan
föreningarna i den storleksordning som är aktuell. Förutom föreningarnas egen administration
kring detta, kommer även en central administration att krävas. Det kommer att uppstå frågor
och konflikter rörande historisk föreningstillhörighet, föreningar som upphört, föreningar på
obestånd, utebliven betalning osv, som måste hanteras av något organ inom innebandyn.
Med anledning av frågans komplexitet och den tveksamma nyttan för innebandyn som helhet
föreslås en mer övergripande genomlysning av innebandyns regelverk inom spelaravtal och
övergångsbestämmelser. Särskilt fokus bör ligga på de regelverk som omfattar RIG och NIU, då
dessa väsentligen påverkar moderföreningens möjligheter att få ersättning för sina spelare.

Förslag till beslut:
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar att godkänna utredningen.

10.2 Förbundsstyrelsens förslag: Paragrafer och
formuleringar som ska utgå ur
Tävlingsbestämmelserna
Förslag:
FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att

bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan

Kapitel 1 Förening

§2 Matchtillstånd
3 st. Sista meningen. Beviljad sanktion innebär att angivna spelare/ledare
omfattas av licensförsäkringen.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Motivet för denna kontroll är inte att spelarna ska vara licensierade. Syftet är att
kontrollera att spelare representerar rätt förening. Skrivningen är felaktig, Vid spel
utomlands behöver föreningen dels söka sanktion samt via Folksam teckna en
tilläggsförsäkring som heter K96 för att licensförsäkringen ska gälla fullt ut.

1

Kapitel 2 Spelare

§4 Moderförening
2 st. För RIG/NIU- elever är moderföreningen den förening där spelaren är
licensierad den 30 april före första läsåret. Efter avslutade studier tillhör RIG/NIUeleven moderföreningen. Detta gäller även om eleven avbryter studierna på
RIG/NIU i förtid eller byter klubb under studietiden.
§8 Ordinarie Övergångsperiod
3 st. RIG/NIU-elev som efter avslutade studier återförts till sin moderförening kan
göra en (1) övergång under ordinarie övergångsperiod.
§10 Övergångsförfarande
4 st. 2 men.
Vid direktbetalning registreras betalningen omedelbart. Vid internetbetalning har
vissa banker en fördröjning i sina system.
§13 Samarbetsavtal
5 st. 2 men. Moderföreningen undertecknar alltid övergångarna gällande
samarbetsavtal. Varje spelarövergång mellan samarbetsföreningarna ska
meddelas SIBF senast vardagen efter genomförd match (Blankett: Övergång
samarbetsavtal).

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§4 och §8 Elever som går RIG/NIU ska inte längre återföras till moderföreningen
efter avslutade studier. Förändringen gynnar såväl elever och föreningar som den
centrala administrationen.
Föreningar ska inte behöva betala för en övergång tillbaka till föreningen efter att
eleven automatiskt återförts till moderklubben och inte vill vara kvar där. Vi har
varje år klagomål och, än värre, elever och föreningar som är dåligt pålästa och
hamnar i problem när övergångsperioden är förbi och den tidigare eleven är
återförd till en förening han/hon inte vill vara i.
Att återföra elever till en förening som de i många fall inte alls kommer att spela
med efter skolgången kostar tid, pengar och försvårar föreningars och elevers
satsning på innebandy.
§10 4 st. 2 men. Denna redogörelse för hur bankernas betalsystem kan fungera
skapar förvirring eftersom många noterar att betalningar kan registreras
”omdelbart” och missförstår detta i relation till att vara spelklar. Notera förslaget till
redaktionell förändring att förtydliga att övergångar inte kan medges på lör- sön
eller helgdag.
§13 5 st. 2 men. Vårt administrationssystem iBIS medger att kontroller kan göras i
efterhand och systemet är självsanerande när föreningarna kontrollerar varandra.
Rapporteringen som sker i dag är tidsödande för vår administration.
2

Kapitel 3 Tävlingens genomförande

§8 b. Åldersdispens i av SIBF administrerade tävlingar
1 st. Åldersdispens kan medges i SIBF-Cup (Röda cupen).

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Denna tävling finns inte kvar, ett dylikt regelverk skulle för framtiden istället kunna
framgå av ett serie/tävlingskrav.

Kapitel 5 Efter match

§4 Okvalificerad spelare
1 men. Spelare är okvalificerad som deltagit i spel trots att den enligt SIBF:s, RF:s
eller IFF:s regelverk ej varit behörig att delta.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Första meningen är i felplacerad, ett misstag sen den stora omstruktureringen av
våra TB. Vi gör skillnad på att vara en behörig spelare eller en okvalificerad spelare.
Det tidigare framgår av begrepp och innebär att en spelare har relevant licens, är
spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i enlighet med SIBF:s och
IFF:s tävlings och spelregler. En spelare är okvalificerad om den har licens för
annan förening än den som spelaren representerat i bindande match, är avstängd,
spelar under falskt namn/personnummer, är överårig utan dispens eller i övrigt ej
äger rätt att vistas i landet. Denna uppräkning är exklusiv och den bestraffning
som kan påföras vid överträdelser mot den senare är förlust av matchen samt
straffavgifter samt motståndarlagets och funktionärernas kostnader för matchen.
Notera ändringen av redaktionell karaktär i kap 6 §4 a. Protest avseende
okvalificerad spelare.

Kapitel 6 Ärendehantering

§1 Tävlingsadministration
1 st. 3 men. Distriktsserier får ej ha samma benämning som används för
förbundsserier.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Framgår av kap 3 §2 3 st.

3

10.3 Förbundsstyrelsens förslag: Ändringar av
Tävlingsbestämmelserna av språklig och redaktionell
karaktär

Förslag:
FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att

bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan.

Nuvarande lydelse

Ingress
Nya regler resp. ändrade paragrafer
har markerats med (ny 2016) resp.
(ändr. 2016) med undantag för
paragrafer där endast korrigeringar
gjorts.

FS förslag

Ingress
Nya regler resp. ändrade paragrafer
har markerats med (ny 2018) resp.
(ändr. 2018) med undantag för
paragrafer där endast korrigeringar
gjorts.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Redaktionella förändringar bytt logotype och typsnitt till Montserrat enligt Innebandyn
vill.
Ny 2018 samt ändr.2018 helt enkelt för att detta kommer sig av Tävlingskongressens
beslut.
Paragrafföljden kan ändras i såväl kapitel 1 som kapitel 5 om inför nya regler som
påverkar den inbördes ordningen.

Nuvarande lydelse

FS förslag

Kapitel 1
§6 Svenska Mästerskap
SIBF ska årligen arrangera Svenska
Mästerskap (SM) för seniorer,
juniorer, (HJ18- och DJ17SM/Juniorallsvenskan), ungdom,
(USM-16 pojkar) samt för distriktslag,
SDF-SM (16 år).

§6 Svenska Mästerskap
SIBF ska årligen arrangera Svenska
Mästerskap (SM) för seniorer,
juniorer, (DJ18-SM och HJ18- /DJ17SM/Juniorallsvenskan), ungdom,
(USM-16 pojkar) samt för distriktslag,
SDF-SM (16 år).
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FS motiveringar till föreslagna ändringar
§6 DJ18 är en tävling vi genomför men den har saknats i den förtydligande parentesen.

Nuvarande lydelse
Kapitel 2
§1 Spelbehörighet
Endast spelare som innehar licens
och som i övrigt är behörig enligt
dessa bestämmelser får i match
representera SIBF, SDF eller förening.
Lag får endast bestå av spelare som
är medlemmar i föreningen samt är
licensierade i den förening i vars
matcher spelarna deltar. (ny 2016)
Förening får inte använda Blicensierade spelare i tävlingsmatch
för seniorlag. SDF har rätt att i lokala
förutsättningar föreskriva annan
ordning i distriktstävlingarna.
Dispens ska vara individuell, vara
behovsprövad och gälla för spelare
som är ett år yngre än A-licens.
Dispens ska sökas hos berört SDF.
Godkänd dispens gäller även
kvalificering till förbundsserie.
SDF har rätt att avseende
distriktsserierna föreskriva vad som
gäller för spelares deltagande i annat
lag än representationslaget i
spelarens förening. (ny 2016)
Spelare kan t.o.m. det spelår spelaren
fyller 15 år med moderföreningens
godkännande erhålla dispens av
SIBF att representera ytterligare en
förening om särskilda skäl föreligger.
Spelaren har en karens på fem (5)
dagar mellan matcherna där
spelaren representerar olika
föreningar. Spelare med dubbla
spelrättigheter kan i turneringar där
båda föreningarna deltar endast
representera den förening för vilken
spelaren först noterades i bindande
match. (ny 2016)
Särskilda skäl anses som:

FS förslag
§1 Spelbehörighet
Endast spelare som innehar licens
och som i övrigt är behörig enligt
dessa bestämmelser får i match
representera SIBF, SDF eller förening.
Lag får endast bestå av spelare som
är medlemmar i föreningen samt är
licensierade i den förening i vars
matcher spelarna deltar.
§1 a. Ungdomsspelare i seniorlag
Förening får inte använda Blicensierade spelare i tävlingsmatch
för seniorlag. SDF har rätt att i lokala
förutsättningar föreskriva annan
ordning i distriktstävlingarna.
Dispens ska vara individuell, vara
behovsprövad och gälla för spelare
som är ett år yngre än A-licens.
Dispens ska sökas hos berört SDF.
Godkänd dispens gäller även
kvalificering till förbundsserie.
§1 b. Spelares behörighet i
distriktstävlingsmatch
SDF har rätt att avseende
distriktsserierna föreskriva vad som
gäller för spelares
deltagande i annat lag än
representationslaget i spelarens
förening.
§1 c. Dubbla spelrättigheter
Spelare kan t.o.m. det spelår spelaren
fyller 15 år med moderföreningens
godkännande erhålla dispens av
SIBF att representera ytterligare en
förening om särskilda skäl föreligger.
Spelaren har en karens på fem (5)
dagar mellan matcherna där
spelaren representerar olika
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- Dubbel bosättning, där resvägen
vad avser såväl tid som avstånd
omöjliggör spelarens deltagande i
moderföreningens verksamhet.

föreningar. Spelare med dubbla
spelrättigheter kan i turneringar där
båda föreningarna deltar endast
representera den förening för vilken
spelaren först noterades i bindande
match.
Särskilda skäl anses som:
- Dubbel bosättning, där resvägen
vad avser såväl tid som avstånd
omöjliggör spelarens deltagande i
moderföreningens verksamhet.
§1 d. IdrottsAB
Spelare som är registrerad för den
förening som upplåtit spelrätten till
IdrottsAB har rätt att i tränings- och
tävlingsmatcher representera både
IdrottsAB och den upplåtande
föreningen. Spelaren får övergå
mellan IdrottsAB och den
upplåtande föreningen vid ett
obegränsat antal tillfällen under
säsong.
§5 Avtal för spelare
Spelare ska inneha A-licens i
föreningen för att det av SIBF
framtagna Avtal för spelare ska anses
gällande vid spelarövergång.

§1 a. IdrottsAB (ny 2016)
Spelare som är registrerad för den
förening som upplåtit spelrätten till
IdrottsAB har rätt att i tränings- och
tävlingsmatcher representera både
IdrottsAB och den upplåtande
föreningen. Spelaren får övergå
mellan IdrottsAB och den
upplåtande föreningen vid ett
obegränsat antal tillfällen under
säsong.
§5 Avtal för spelare
Spelare ska inneha A-licens i
föreningen för att det av SIBF
framtagna Avtal för spelare ska anses
gällande vid spelarövergång.

Avtal för spelare kan endast ingås
med spelare som är minst 16 år. Avtal
för spelare tecknade med spelare
som ej är 18 år fyllda, kräver
målsmans underskrift.
Endast SIBF:s Avtal för spelare är
giltigt (Blankett: Avtal för spelare).
Spelaravtal/tilläggsavtal reglerar ej
spelarövergång.
Avtalet upphör att gälla om
föreningen inte har anmält lag till
seriespel. Detsamma gäller om
föreningen drar sig ur seriespel
alternativt väljer att spela i en lägre
division än föreningen är kvalificerad
för. Det senare gäller ej om
föreningen tackar nej till
vakanstillsättning.

Avtalet upphör att gälla om
föreningen inte har anmält lag till
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seriespel. Detsamma gäller om
föreningen drar sig ur seriespel
alternativt väljer att spela i en lägre
division än föreningen är kvalificerad
för. Det senare gäller ej om
föreningen tackar nej till
vakanstillsättning.
Avtal för spelare kan endast ingås
med spelare som är minst 16 år. Avtal
för spelare tecknade med spelare
som ej är 18 år fyllda, kräver
målsmans underskrift.
Endast SIBF:s Avtal för spelare är
giltigt (Blankett: Avtal för spelare).
Spelaravtal/tilläggsavtal reglerar ej
spelarövergång.
Enligt SIBF:s Avtal för spelare kan ej
övergångssumma uttas vid
övergångar efter avtalstidens
utgång.
RIG/NIU-elev får ej stå under Avtal för
spelare eller andra avtal som
begränsar elevens möjlighet att byta
förening. Sådant avtal upphör att
gälla i och med elevens skolstart.
§10 4 st. Spelklardatum inträder den
vardag när betalningen registreras i
av SIBF utsett system.

§12 Internationell övergång
Övergång till och från utländsk
förening ska ske under
övergångsperioden 1 maj till 31
december. Övergångsförfarandet
regleras av IFF International transfers
regulations.
§13 4 st. Endast SIBF:s framtagna
Samarbetsavtal är giltigt (Blankett:
Samarbetsavtal).
Avtalet är giltigt med båda
föreningarnas underskrifter samt att
fastställd avgift är inbetald på SIBF:s
plusgirokonto. I avgiften ingår
övergångsavgifter. Föreningarna

Enligt SIBF:s Avtal för spelare kan ej
övergångssumma uttas vid
övergångar efter avtalstidens
utgång.
RIG/NIU-elev får ej stå under Avtal för
spelare eller andra avtal som
begränsar elevens möjlighet att byta
förening. Sådant avtal upphör att
gälla i och med elevens skolstart.
§10 4-5 st. Spelklardatum inträder
den vardag när betalningen
registreras i av SIBF utsett system.
Övergångar medges inte på lör- sön
eller helgdagar.
§12 Internationell övergång
Övergång till och från utländsk
förening ska ske under
övergångsperioden 1 maj till 15
januari. Övergångsförfarandet
regleras av IFF International transfers
regulations.
§13 4 st. Endast SIBF:s framtagna
Samarbetsavtal är giltigt (Blankett:
Samarbetsavtal).
För godkännande av
samarbetsavtalet fordras båda
föreningarnas underskrifter samt att
fastställd avgift är inbetald på SIBF:s
plusgirokonto.
Avtalet är giltigt när föreningarna
erhåller bekräftelse på godkänt
samarbetsavtal av SIBF.
§15 2 st.
Avtalet för dubbel licens tecknas på
särskild blankett (Blankett: Avtal för
dubbel licens). Förening med högst
divisionstillhörighet erlägger en
registreringsavgift till SIBF.
Avtalet är giltigt när föreningarna
erhåller bekräftelse på godkänd
dubbel licens av SIBF.
§15 3 st. Avtal för dubbel licens kan
tecknas t.o.m. 31 januari och upphör
den 30 april.

Tävlingskongressen 2 december 2018
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erhåller bekräftelse per brev på
godkänt samarbetsavtal.

§15 2 st.
Avtalet för dubbel licens tecknas på
särskild blankett (Blankett: Avtal för
dubbel licens). Förening med högst
divisionstillhörighet erlägger en
registreringsavgift till SIBF.

En förening kan avbryta två (2)
dubbla licenser och kan då med en
dags karens registrera nya dubbla
licenser t.o.m. 31 januari.
Spelare som omfattats av en dubbel
licens är i en (1) dags karens för
övergångar eller registrering för en
ny dubbel licens.

§15 3 st. Avtal för dubbel licens kan
tecknas t.o.m. 31 januari och upphör
den 30 april. En förening kan byta ut
två spelare under spelåret. Detta ska
ske senast den 31 januari

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§1 Förenkla för läsaren med en uppdelning i underrubriker. Notera även förslaget till
nytt regelverk avseende B-licenser i seniorlag/ungdomsspelare i seniorlag som i förslag
9.3.
§5 Endast en redaktionell förändring i styckenas inbördes ordning. Notera FS förslag till
förändring av regelverket avseende RIG/NIU-elevernas möjlighet att under sitt sista
studieår ingå detta Avtal med en förening.
§10 Förtydligande att övergångar oavsett betalsätt inte kan beviljas under helg. Motivet
för denna regel är att vi i ett mycket tillåtande övergångsförfarande, utan fastställda
karenstider, vill förhindra att en spelare representerar olika föreningar under en och
samma omgång i en tävling.
§12 15 januari är sista datum för en internationell övergång. Detta regelverk är mer av en
upplysning till läsaren det är inget regelverk vi i formell mening förfogar över.
§§13 & 15 Förtydligande att ett godkännande av avtalen fordras innan de blir giltiga, m a
o kan inte genomföras på en helg.
§15 3 st. Nuvarande formulering är felaktig när det i formell mening inte är ett byta av
dubbel licenser som sker utan föreningarna avbryter två licenser för att få registrerat två
nya. Karensen är nödvändig för vårt tekniska system (iBIS) men kommer sig också av att
det för våra representationsregler är väsentligt hur många föreningar en spelare faktiskt
skulle kunna representera under samma omgång i eller samma dag

Tävlingskongressen 2 december 2018
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Nuvarande lydelse
Kapitel 3
§2 b. Förenings eget arrangemang
av tävling
2 st. I åldersklasserna 11 år och yngre
får det inte koras slutsegrare i
turneringar. Poängberäkning, tabell
och skytteliga får inte förekomma.
§8 b. Åldersdispens i av SIBF
administrerade tävlingar
2 st.
Åldersdispenser medges ej i U16-SM,
DJ17/HJ18-SM, Juniorallsvenskan och
SDF-SM.

FS förslag
§2 b.
2 st. I barnidrott får det inte koras slutsegrare i
turneringar. Poängberäkning, tabell och
skytteliga får inte förekomma.

§8 b.
2 st. Åldersdispenser medges ej i U16-SM,
DJ17/HJ18 Juniorallsvenskan, DJ18 och SDF-SM.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§2 b. Barnidrott är enligt förslag ett nytt begrepp. Detta regelverk gäller för spelare t o
m det spelår de fyller 12 år.
§8 b. DJ18 saknats i uppräkningen.

Nuvarande lydelse
Kapitel 6
§4 a. Protest avseende obehörig
spelare
Protest rörande obehörig spelare,
återföljt av en protestavgift, ska ha
inkommit till behörigt organ senast
inom tre (3) dagar från matchdagen
för att kunna prövas. Framställan
avseende en förenings sista två
matcher i en tävling samt match i
kvaltävling ska för att vara giltig
inlämnas närmast följande vardag
efter matchdagen.
Berörd part/parter ska ges tillfälle att
inkomma med ett yttrande över
protesten. Part ska yttra sig inom tre
(3) dagar från partens mottagande
av framställan.

FS förslag
§4 a. Protest avseende
okvalificerad spelare
Protest och bevis för att protestavgift
inbetalts, ska ha inkommit till
behörigt organ senast inom tre (3)
vardagar från matchdagen för att
kunna prövas.
Protest avseende matcher i
tävlingens två sista omgångar,
kvalspelsmatch samt slutspel, ska ha
inkommit till Tävlingsstyrelsen
senast 24 timmar efter avslutad
match.
Berörd part/parter ska ges tillfälle att
inkomma med ett yttrande över
protesten. Part ska yttra sig inom tre
(3) dagar från partens mottagande
av framställan.

Tävlingskongressen 2 december 2018
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§4 b. Protest i seriespel avseende
matchresultats giltighet
4 st. Upptagning av rörliga bilder
som åberopas som bevismaterial i
ett tävlingsärende eller ett ärende
om tävlingsbestraffning ska levereras
till vederbörande beslutsorgan.
§7 Prövning av domares beslut
Domares beslut i fakta som rör
spelet, inkluderande men inte
begränsat till om ett mål gjorts eller
inte samt matchens resultat, är
slutgiltiga.

§4 Framställans giltighet
4 st. Upptagning av rörliga bilder
som åberopas som bevismaterial i
ett tävlingsärende eller ett ärende
om tävlingsbestraffning ska levereras
till vederbörande beslutsorgan.
§7 Prövning av domares beslut
Domares beslut i fakta som rör
spelet, inkluderande men inte
begränsat till om ett mål gjorts eller
inte samt matchens resultat, är
slutgiltiga. Klagomål mot dessa kan
inte föranleda omspel eller ändras.

Klagomål mot domares beslut i
enlighet med spelreglerna kan inte
föranleda omspel eller ändras.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§4 a. Samma resonemang som angående förslaget att första stycket ska utgå.
Obehörig spelare är felaktigt när överträdelser mot behörigheten, relevant licens, är
spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i enlighet med SIBF:s och IFF:s
tävlings och spelregler, medför straffavgifter men inte kan innebära tävlingsmässiga
sanktioner. Vi gör skillnad på att vara en behörig spelare eller en okvalificerad spelare.
Den bestraffning som kan påföras vid överträdelser mot den senare är förlust av
matchen samt straffavgifter samt motståndarlagets och funktionärernas kostnader för
matchen.
§4 b. Redaktionell ändring till ett sammanhang där förutsättningarna för en
framställans giltighet, generellt för alla tävlingsärenden, presenteras.
§7 Den som protesteras främsta invändning är att domaren inte dömt enligt
spelreglerna, nuvarande formulering skapar därför förvirring varför en redaktionell
ändring är av godo.

Tävlingskongressen 2 december 2018
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10.4 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av
befintliga regelverk.

Förslag:
FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att

bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan.

Nuvarande lydelse

FS förslag

Kapitel 1
§1 Tävlings- och spelregler
5 st. Underlåtenhet att rätta sig
efter gällande tävlingsregler eller
av Tävlingsstyrelse fattade beslut
kan medföra en straffavgift om
högst 25 000 kronor att inbetalas
inom trettio (30) dagar från angivet
datum på beslutsmeddelande.
Straffavgift får förenas med annan
tävlingsbestraffning när detta
föreskrivs.

§1
5 st. Underlåtenhet att rätta sig efter
gällande tävlingsregler eller av
Tävlingsstyrelse fattade beslut kan
medföra en straffavgift om högst 25
000 kronor att inbetalas inom trettio
(30) dagar från angivet datum på
beslutsmeddelande. Straffavgift får
förenas med annan
tävlingsbestraffning såvida annat
inte föreskrivs.

§1 6 st. Underlåtenhet att inom
förelagd tid betala föreskriven
avgift eller att insända föreskriven
eller av SDF eller SIBF begärd
uppgift eller utlåtande kan
medföra en straffavgift om högst
25 000 kronor.

§1 6 st. Underlåtenhet att inom
förelagd tid betala föreskriven avgift
eller ersättning eller att insända
föreskriven eller av SDF eller SIBF
begärd uppgift eller utlåtande kan
medföra en straffavgift om högst 25
000 kronor.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
5 st. En ny regel täcker upp för situationer som inte kunnat förutses men där vi vill
skapa ett utrymme för att i stötande fall kunna påföra tävlingsbestraffningar.
6 st. Påföra straffavgifter vid t e x underlåtenhet att betala ersättningarna för
domare.
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Nuvarande lydelse
Kapitel 2
§1 Spelbehörighet
2 st. Förening får inte använda Blicensierade spelare i tävlingsmatch
för seniorlag. SDF har rätt att i lokala
förutsättningar föreskriva annan
ordning i distriktstävlingarna.
Dispens ska vara individuell, vara
behovsprövad och gälla för spelare
som är ett år yngre än A-licens.
Dispens ska sökas hos berört SDF.
Godkänd dispens gäller även
kvalificering till förbundsserie.

FS förslag
§1 a. Ungdomsspelare i seniorlag
Förening får inte använda B-licensierade spelare
i tävlingsmatch för seniorlag.
SDF har rätt att i lokala förutsättningar
föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna.
Dispens ska vara individuell, vara behovsprövad
och gälla för spelare som är ett år yngre än Alicens.
Med individuell och behovsprövad avses att
föreningen inte kan erbjuda spel inom
föreningen i annat lag alternativt att
spelarunderlaget för föreningens seniorlag är för
litet, dvs. dispens ska beviljas för detta.
Dispens ska inte beviljas baserat på en spelares
förmåga/utvecklingsbehov.
Antal dispenser per seniorlag får maximalt
uppgå till tre (3), samt ska behovsprövas vid
minst ett tillfälle per säsong (genom förnyad
dispensansökan).
Spelare som beviljas dispens får fortsatt delta i
seriespel för ungdomslag administrerade av
SDF. Spelaren har även rätt att delta i cuper och
SM-tävlingar för ungdom/junior.
Godkänd dispens gäller även kvalificering till
förbundsserie.

§2 Spelarlicens
Förening ska anmäla licens för
samtliga av föreningens spelare.
Spelare ska vara licensierade för den
förening de representerar i bindande
match. Anmälan ska göras i av SIBF
utsett IT-system och ska åtföljas av

§2 Förening ska anmäla licens för samtliga av
föreningens spelare. Spelare ska vara
licensierade för den förening de representerar i
bindande match. Anmälan ska göras i av SIBF
utsett IT-system och ska åtföljas av SIBF:s
fastställd avgift. Spelare är genom sin
licensiering försäkrad i samband med sitt

2

SIBF:s fastställd avgift. Spelare är
genom sin licensiering försäkrad i
samband med sitt
innebandyutövande i enlighet med
särskilt utfärdade
försäkringsbestämmelser.

innebandyutövande i Sverige i enlighet med
särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.

§13 Samarbetsavtal
Samarbetsavtal kan tecknas mellan
föreningar som har
representationslag med skilda
divisionstillhörigheter.
Samarbetsavtal möjliggör
deltagande i samarbetsföreningens
representationslag och gäller endast
för seriespel.

13
Samarbetsavtal kan tecknas mellan föreningar
som har representationslag med skilda
divisionstillhörigheter. Saknar en (1) förening
representationslag kan ett samarbetsavtal
tecknas mellan ett representationslag och
förening som har juniorlag. Samarbetsavtal
möjliggör deltagande i samarbetsföreningens
representationslag och gäller endast för
seriespel.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§1 3 st. Förfarandet spretar i våra distrikt varför det krävs ett mer utfyllande
regelverk. Förutsättningarna för dispens som tidigare endast följt av instruktionen
till distriktens lokala förutsättningar blir en regel för att regelverket bättre ska
motsvara syftet med regelverket och medföra att vi tillämpar eventuella avsteg
från huvudregeln på samma sätt.
§ 2 Försäkringen gäller endast för akutersättning utomlands. Det finns en mängd
speciella omständigheter kring europeiskt försäkringssamarbete som hanterar
försäkringsärenden mellan länderna. Ingen som har skadat sig utomlands har stått
utan försäkringsskydd sedan kan det vara en personlig eller hemförsäkring och
även vår licensförsäkring som löst ärendet i slutändan. Bättre om det är
supertydligt. Vi har skrivit så här på nya webben, samt att Kundtjänst upplyser alla
som frågar/söker sanktion om det.
Vid spel utomlands behöver föreningens dels söka sanktion samt via Folksam teckna
en tilläggsförsäkring som heter K96 för att licensförsäkringen ska gälla fullt ut. Om
detta försäkringsförbehåll får vi särskilt informera på hemsida och i blankett.
§13 Möjlighet för spelarna att fortsätta verka i sin förening som har en
åldersstruktur där ett seniorlag inte finns. Detta kan vara utvecklande för dem och
bra för deras föreningar som kan få möjlighet att fortsätta med att skapa en
organisation för spelarnas möjligheter att delta på alla nivåer från barn till senior.
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Nuvarande lydelse
Kapitel 3
§6 Kombinerade lag
I kombinerade lag deltar spelare från
två föreningar. Ingen av föreningarna
kan ha lag i berörd åldersklass.
Endast ett lag per åldersklass får
spela som A/B.
Förening A står som formell förening
och ska erlägga anmälningsavgift
och får all information rörande laget.
Förening A är även part om laget
skulle bli betalningsskyldiga eller
utsatta för andra åtgärder inom
SIBF:s administration.
Kombinerade lag får ej delta i
förbundsserierna eller i kval till
förbundsserie.
Tävlingsstyrelsen beslutar om vilka
bestämmelser som ska gälla när ett
kombinerat lag upphör.

FS förslag
§6
I kombinerade lag deltar spelare från två
föreningar. Föreningar som anmäler kombinerat
lag ska ha ett sådant begränsat antal licenser i
berörd ålder alternativt klass att de inte var för
sig kan delta i tävling. Endast ett lag per
åldersklass får spela som A/B.
Detta gäller även för seniorlag.
Förening A står som formell förening och ska
erlägga anmälningsavgift och får all information
rörande laget. Förening A är även part om laget
skulle bli betalningsskyldiga eller utsatta för
andra åtgärder inom SIBF:s administration.
Kombinerade lag får ej delta i förbundsserierna
eller i kval till förbundsserie.
Tävlingsstyrelsen beslutar om vilka
bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat
lag upphör.

§9 Könsdispens
Flick/damspelare kan söka dispens
för spel i pojk-/herrserier hos
tävlingsstyrelsen. Vid B-licens ska i
möjligaste mån dispens medges.
Beviljade individuella
distriktsdispenser överförs ej till
förbunds- eller internationella
tävlingar.
SDF har rätt att fastställa särskilda
bestämmelser för distriktsserierna.

§9
Spelare kan söka dispens för spel i
flick/damserier och pojk-/herrserier hos
tävlingsstyrelsen. Vid B-licens ska i möjligaste
mån dispens medges.
Beviljade individuella distriktsdispenser överförs
ej till förbunds- eller internationella tävlingar.
SDF har rätt att fastställa särskilda
bestämmelser för distriktsserierna.

§10 Seriesammansättning
Lag tillhörande nya
medlemsföreningar ska inplaceras i
distriktets lägsta serie.

§10
Lag tillhörande nya medlemsföreningar eller
nyanmälda lag ska inplaceras i distriktets lägsta
serie.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§6 Nuvarande regelverk är skrivet endast för den situationen att en förening som
har ett lag (kan ha) inte också ska kunna anmäla ett kombinerat lag. Denna
skrivning är inte tillämplig på nyanmälningar av speciellt ungdomslag när de facto
ingen redan har ett lag anmält. Regelverkets nuvarande formulering öppnar upp
för att stora föreningar med många spelare ändock skulle kunna ansöka och
beviljas rätten till ett kombinerat lag. Syftet med förändringen är att förhindra att
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föreningarna börjar toppa sina lag med gemensamma satsningar i JAS o dylika
tävlingar.
§9 Regelverket är könsneutralt vilket vi eftersträvar för vår sport.
§10 Tillägget är ett förtydligande eftersom även våra gamla medlemsföreningar
startar upp nya lag.

Nuvarande lydelse
Kapitel 4
§8 a. Skyddsglasögon
B-licensspelare, ska bära godkända
skyddsglasögon när de deltar i
bindande match.
Spelare med särskilda skäl omfattas
av en generell dispens från detta
krav.
Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som
korrigeras med glasögon).

FS förslag
§8 a.
Spelare som deltar i tävling avsedd för
åldersklass röd, 16 år eller yngre, ska bära
godkända skyddsglasögon.
Spelare med särskilda skäl omfattas av en
generell dispens från detta krav.
Särskilda skäl anses som:
- Medicinska skäl (synfel som korrigeras med
glasögon).

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Regelboken:
När en spelare trots uppmaning från domarna inte åtgärdar felaktig personlig
utrustning. Hit räknas även när administrerande förbund beslutat om obligatoriska
skyddsglasögon och en spelare underlåter att bära dessa.

Nuvarande lydelse
Kapitel 5
§8 Vadhållning
Spelare, ledare, domare eller annan
som kan påverka resultatet av en
match eller delmoment under en
match, får inte själv eller genom
ombud, vare sig inom eller utom
riket, ingå vadhållning gällande
utgången av matchen eller annat
förhållande rörande matchen, t.ex.
frislag, straffar, utvisning av spelare.

FS förslag
§8 Matchfixing
I fråga om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrott gäller Idrottens
reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet. En som
inte omfattas av reglementet får förbjudas
tillträde till matcharena under viss tid eller för all
framtid.
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Inte heller får denne ingå
vadhållning enligt ovan som rör
andra matcher i samma serie eller
turnering som denne tävlar i eller
matcher som dennes förening inom
samma idrott är delaktiga i.
Det är även förbjudet att delta i eller
på annat sätt medverka till sådan
manipulation som angetts ovan
oavsett om personen själv eller
genom ombud ingått vadhållning.
Om en sådan person blir kontaktad
av någon annan för att medverka till
vadhållning eller annan
manipulation på angivet sätt är
personen skyldig att omgående
underrätta SIBF om detta.
Den som medverkar eller försöker
medverka till manipulation enligt
ovan ska anmälas till bestraffning
enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Den som inte omfattas av RF:s
bestraffningsregler kan komma att
förbjudas tillträde till
idrottsevenemang under en viss tid.
(ändr. 2016).

FS motiveringar till föreslagna ändringar
RF:s reglemente är tillämpligt på denna förseelse och är det regelverk som ska
tillämpas varför hänvisningen till detta regelverk är nog.

Nuvarande lydelse

FS förslag

Kapitel 6
§3 Rätt att initiera ärende
2 st. Beslutande organ samt
§4 a. och §4 b. Behörigt organ

§3
2 st. Tävlingsstyrelsen samt
§4 a. och §4 b. Tävlingsstyrelsen

§§4 a. och 4 b.
Protest avseende matcher i
tävlingens två sista omgångar,
kvalspelsmatch samt slutspel, ska ha
inkommit till Tävlingsstyrelsen

§§4 a. och 4 b.
Protest avseende matcher i tävlingens tre (3)
sista omgångar, kvalspelsmatch samt slutspel,
ska ha inkommit till Tävlingsstyrelsen senast 24
timmar efter avslutad match.
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senast 24 timmar efter avslutad
match.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§§3, 4 a. 4 b. Ersätt Beslutande organ respektive med Tävlingsstyrelsen framgår av
kap. 6 § 2 vad som avses med tävlingsstyrelse i SDF/SIBF administrerade tävlingar.
Tävlingsstyrelsen är TU (SIBF) samt TK (SDF).
§§4 a. och 4 b. Ändringen föranleds främst av att protester i serier med tight
spelschema inför slutspel ska vara avgjorda vad avser tävlingsbestraffningar som
kan påverka tabellerna. Se även förslag till en ny regel som gäller
överklagandetiden som kortats från 14 dgr till 3 för dessa protester.
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10.5 Förbundsstyrelsens förslag: Nya regler
Förslag:
FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att

bifalla FS förslag till nya regler enligt nedan.

Begrepp
Barnidrott: Spelare utövar barnidrott t. o. m det spelår spelaren fyller 12 år
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t. o. m det spelår spelaren fyller 17 år

Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
§3 IdrottsAB 6 st. Förenings ansökan om att kommande spelår/säsong återföra sin
plats i tävling från IdrottsAB till föreningen ska, för att vara giltig, ha inkommit till
SIBF senast den 31 januari. Sådan ansökan prövas av SIBF:s TU.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§3 För framhållningen i verksamheten och med hänsyn till nedflyttningsreglerna
för IdrottsAB som inte sköter sin ekonomi samt införandet av elitlicensen så
fordras en fastställd ordning för hur återförandet av en spelrätt i normalfallet ska
gå till.

Kapitel 2 Representationsbestämmelser

§5 nytt 4 st. RIG/NIU-elev som fyllt 18 år och går sitt sista år på gymnasiet har rätt
att teckna avtal för spelare fr.o.m. 1 maj.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
Både elever och föreningar är hjälpta av att ändra detta, inte minst för att
möjligheten att planera kommande säsong ökar för föreningarna, som med nytt
regelverk kan kontraktera spelare under våren istället för som nu, i juni när eleven
gått ut skolan.
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Kapitel 3 Tävlingens genomförande
§2 3 st. Distriktsserierna anordnas och administreras av SDF. Distriktsserier som
sträcker sig över flera SDF benämns regionserier och administreras av utsett SDF.
Regionala serier som är kvalificerande för förbundsserie ska godkännas av SIBF.
Distrikts- och regionala serier får ej ha samma benämning som används för
förbundsserier.
§2 b. nytt 3 st. …Penningpriser eller priser med ekonomiskt värde, såsom
exempelvis presentkort, får inte förekomma i barnidrott eller tävlingar för
ungdomsspelare.
§12 1 st. Tävlingsstyrelse kan ändra matchdag eller matchtid på grund av nya
omständigheter som tillkommit efter spelordningens fastställande.

FS motiveringar till föreslagna ändringar
§2 SIBF vill veta förutsättningarna för de platser i kvalspel och distriktens
direktuppflyttningar till våra serier inför säsongen därför är detta mer en
ordningsfråga än ett förfarande för ett formellt godkännande.
§2 b. Detta är ytterligare ett incitament som kan minska incitamenten för att toppa
lagen för att nå sportslig framgång.
§12 Nuvarande regelverk ger tävlingsstyrelsen och domaren utrymme för att skjuta
upp eller avbryta match för att arenan inte är i funktionsdugligt skick. Vi har också
regelverk för att arrangerande förening ska kunna ändra speldag efter att
spelordningen fastställts. I vår sport där föreningarna inte fritt förfogar över sina
arenor och vi som tävlingsarrangör också har behov av att i god tid inför
planerande matcher kunna ändra matchtider så är regeln nödvändig. Jfr
nuvarande regelverk angående matchändring kap 3 §12, samt kallelse och
inställelse till match, kap 4 §1, matchstart §4 och uppskjuten eller avbruten match
§6. Av detta framgår att det efter spelordningens fastställande saknar tävlingens
arrangör en formell rådighet över nödvändiga matchändringar som sker på vårt
initiativ.
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Kapitel 5 Bestraffning
Ny §9 Misskreditering av innebandyns organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligt i tal eller skrift eller på
annat sätt allvarligt misskrediterat IFF, SIBF eller till SIBF anslutna organisationer
kan ådömas straffavgift eller anmälas till förbundsbestraffning.

FS motiveringar till föreslagna ändringar

Detta regelverk är vanligt förekommande i andra RF anslutna sporter. För att
någon ska kunna bestraffas enligt regelverket om förbundsbestraffningar så
fordras att den anmälde är medlem av en förening. Det föreslagna regelverket är
vidare i detta avseende när det omfattar föreningsföreträdare som inte måste vara
medlemmar.

Kapitel 6 Ärendehantering
§6 2 st. Överklagande av tävlingsärende
Överklagande av beslut i ärende i fråga om obehörig spelare eller matchresultats
giltighet, och som avser en förenings tre sista matcher i en tävling eller
kvalspelsmatch, ska dock ske senast inom tre (3) dagar från det att beslutet
meddelades.

FS motiveringar till föreslagna ändringar

Överklagandetiden är i allmänhet 14 dagar. I slutskedet av våra tävlingar och i
kvalspel finns goda skäl för att ett beslut ska vinna laga kraft eftersom det kan
finnas vidarespel, ex play-Off, som kan påverkas av beslutet.
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