
 
 

Förbundsmötesprotokoll 20 juni 2021 
 
Digitalt via Easymeet1 
 

 

Mötets öppnande 
 
Märit Bergendahl, förbundsordförande hälsade ombud, gäster, förtroendevalda och anställda välkomna till 
2021 års förbundsmöte.  
 
Märit reflekterade över att vi, liksom alla andra som jobbar inom idrotten, haft en väldigt speciell säsong när 
den har präglats av en massa inställda event och färre personer på läktarna än vad vi hade önskat. Vi har ändå 
kämpat på och vi har lagt ned mycket tid och energi på att försöka göra så mycket som vi kunnat under det här 
året.  
Det har varit viktigt att vi har talat om att just behovet av att idrotten fortsätter med sin verksamhet så långt 
det bara går inom ramarna som sätts upp av både regering och Folkhälsomyndighet för det är vårt uppdrag. 
Det är att se till att våra medlemmar, våra utövare, ska få spela innebandy och få utöva den sport som de 
tycker är allra bäst. Vi ska göra det så långt vi har kunnat och det har vi gjort när vi har tänkt om och ändrat om 
istället för att bara ställa in så vi har ändå lyckats att hålla igång en del saker. Vi hoppas nu givetvis att 
kommande år blir helt annat och Märit känner både när hon talar om Styrelsen på förbundsnivå, Sportkontoret 
och alla som hon träffar i olika sammanhang, runt om i landet att det finns en längtan efter att få trycka på 
gasen och få börja på riktigt nu. Det hoppas hon att Förbundsmötet ska lägga grunden för en återstart och ett 
riktigt bra verksamhetsår. 
Först ska vi formellt avsluta det verksamhetsår som ligger bakom oss. Alla handlingar ska vara utskickade och 
på de allra flesta punkter ska mötet inte ha någon genomgång av handlingarna när det anses vara föredragna, 
ett upplägg som vi haft genom åren.  
 
Märit förklarade därefter förbundsmötet öppnat.  
 

 

1. Fastställande av röstlängd för förbundsmötet 
 
Hanna Sandberg, Sportkontoret, presenterade att röstlängden maximalt kan utgöras av 245 röster vilket 
framgår av den av Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. (bilaga 1) 
Samtliga 21 st SDF är representerade samt 8 st föreningar vilket gav en röstlängd om 228 röster.  
Ombudet för Södermanlands IBF som det noterats varit inloggad i mötet ombads att logga in på nytt.    
 
Märit Bergendahl informerade mötet om att beslut kommer fattas genom omvänd acklamation, den som är 
emot anmäler sig som talare, om ingen anmäler sig till talare så anser vi att det är ett ja till förslaget som 
presenterats. Hon förtydligade att ombudet är anmäld till mötet och har varit inloggad.  
 

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 228 röster enligt ombudsförteckningen (bilaga 2). 
 

 

2. Fastställande av föredragningslista 
 

 
1 En begränsning av antalet fysiskt närvarande var med anledning av Covid-19 i konferensrummet, 1981 på Svenska Innebandyförbundets 
kansli. Där fanns Märit Bergendahl, Anna Iwarsson, Linda Noppa och Tomas Kh Andersson.  
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Märit Bergendahl kommenterade den utskickade föredragningslistan för mötet med att anmäla ett förslag till 
förändring/tillägg till listan: 
 
Att punkten 12 b, redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen, ändras för att även innefatta 
fastställande av arvoden för Licensnämnd och Juridiska nämnden enligt den stadgeändring som beslutades av 
Förbundsmötet 2020.  
 
Roger Ödebrink, Smålands IBF, frågade om inte också valberedningens arvoden borde vara för avgörande 
under denna punkt när även detta framgår av valberedningens förslag. 
 

Märit Bergendahl svarade att enligt våra stadgar framgår det inte att valberedningens arvoden ska fastställas 
av förbundsmötet, det finns därför inte som ett ärende för mötet. Det framgår även av valberedningens 
utredningsuppdrag att den skulle se över arvoden, vilket kommer redovisas senare. Något ombud måste ta upp 
den frågan under punkten 12 b. 
 
Roger Ödebrink Vi har tagit beslut om att arvoden ska utgå till valberedningen så någonstans måste beloppet 
beslutas, men förklarar sig nöjd med svaret. 
 
Märit Bergendahl Problemet är att det i utredningens uppdrag även skulle ingå att se över hur arvoderingen till 
valberedningen skulle föreslås. Rapporten kommer presenteras under mötet men frågan måste tas upp. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan för Förbundsmötet 2021 enligt förbundsstyrelsens 
förslag. 
 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Märit Bergendahl, redovisade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande på ”Idrottens Kungörelser ” 
(www.idrottenskungorelser.se) den 15 mars 2021. 
 
Kallelse, inklusive alla handlingar, har skickats via e-post den 28 maj 2021 samt publicerats på hemsidan. 
 
Dessutom för kännedom har kallelsen skickats via e-post den 15 mars 2021 samt publicerats på 
www.innebandy.se från den 15 mars 2021. 
 
Förbundsmötet beslutade att förbundsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 
 

 

4. Val av mötesordförande 
 
Boel Carlsson, Valberedningens ordförande, föreslog Anna Iwarsson, ordförande i Svenska 
Gymnastikförbundet, till mötesordförande. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Anna Iwarsson till mötesordförande. 
 
Anna Iwarsson, mötesordförande, tackade för förtroendet att på nytt leda ett möte för Innebandyförbundet. 
Hon informerade att röstlängden bifogas med protokollet som vid varje punkt kan tydliggöra hur många som 
varit inloggade i systemet och röstat. Kommer använda omvänd acklamation. Gick igenom mötesfunktionerna i 
systemet särskilt förfarandet för yrkanden som sker skriftligen. 
 

 

5. Val av mötessekreterare 
 
Boel Carlsson föreslog Linda Noppa, Sportkontoret, till mötessekreterare. 
 

http://www.idrottenskungorelser.se/
http://www.innebandy.se/
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Förbundsmötet beslutade att välja Linda Noppa till mötessekreterare. 
 

 

6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 
 
Boel Carlsson föreslog Pernilla Bernhardsson, Västergötlands IBF och Hans Eriksson, Västmanlands IBF till 
protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Pernilla Bernhardsson och Hans Eriksson till protokolljusterare tillika 
rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet. 
 

 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
 
sid. 1–57 SIBF:s Verksamhetsberättelse med årsredovisning för verksamhetsåret.  
På initiativ av mötesordförande avvaktade mötet med beslut om punkterna a), b) och d) tills de alla var 
presenterade. 
 

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 
Mötesordförande informerade om att den film som brukar spelas in som verksamhetsberättelse kommer att 
presenteras efter förbundsmötet. Verksamhetsberättelsen som varit utsänd med handlingarna anses vara 
föredragen och ordet lämnades fritt.  
 
 

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret. 
 
Lena Larsson, Förbundsstyrelsen, kommenterade förvaltningsberättelsen utöver det som redan framgått av 
utskickat material med att styrelsen konstaterar att vi har ett överskott för verksamhetsåret, som på många 
sätt har varit tungt. Det är ett positivt resultat som vi också kan känna igen från våra SDF:s verksamhet. 
Styrelsen har uppfattningen att detta och kommande verksamhetsår bör ses som en helhet så det överskott vi 
har detta år behöver investeras i kommande år när den stora delen är överskjutna kostnader för landslag som 
vi kommer behöva förbruka kommande verksamhetsår.   
 
Mötesordförande informerade mötet om att förvaltningsberättelsen som varit utsänd med handlingarna med 
denna föredragning anses vara föredragen och ordet lämnades fritt.  

c) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att av årets resultat sätts 2,700,000 SEK av till ändamålsbestämda medel i enlighet 
med bifogat förslag, bilaga 4. 
 
 

d) Revisorernas berättelse för samma tid 
 

sid. 58-60, Revisionsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med handlingarna.  
 
Ulrika Granholm Dahl, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrar revisionsberättelsen. 
 
Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för det gånga verksamhetsåret 
till handlingarna. 
 
Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för det gånga verksamhetsåret 
till handlingarna. 
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Förbundsmötet beslutade att godkänna redovisningen av nyttjandet av ändamålsbestämda medel samt att 
godkänna planen för att sätta av ändamålsbestämda medel.  
 
Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 
Förbundsmötet beslutade att, enhälligt bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det 
gångna verksamhetsåret, i enlighet med revisorernas förslag. 
 

 

9. Rapporter 
 
Mötesordförande, Informerade mötet om formalian avseende rapporter när dessa är en återrapportering till 
förbundsmötet efter uppdrag som beslutats av tidigare årsmöten. Det finns möjlighet till diskussion och 
frågestund men inga formella beslut ska fattas med avseende på rapporterna.  
 
För rapporten a) Behandling av valberedningens rapport avseende översyn av arvoden och ersättningar för 
förtroendeuppdrag i Svenska Innebandyförbundet så kommer den formellt att behandlas under punkten 12 b). 

 
a) Behandling av valberedningens rapport avseende översyn av arvoden och 

ersättningar för förtroendeuppdrag i Svenska Innebandyförbundet 
 
Eva Pethrus, Valberedningen, redovisar en sammanfattning av rapporten som hon och Kristina Landgren 

Carestam varit ansvariga för. Utredningsuppdraget syftade initialt till att säkerställa att arvoden och 

ersättningar inte exkluderar potentiella förtroendevalda att kandidera till uppdrag inom Svensk Innebandy. Till 

detta kom ett uppdrag att även se över arvoden för Juridiska nämnden, Licensnämnden och Nationella 

disciplingruppen. Vid förbundsmötet 2020 rapporterades att vi låg nära likartade förbundsstyrelser i andra 

idrotter men att vi inte visste hur mycket tid, kraft och engagemang som läggs ned på respektive uppdrag 

varför en kartläggning av detta skett under året. Frågeställningar som lyfts är vad är ett arvode en ersättning 

för, behövs rollbeskrivningar, vad är en rimlig ersättning i relation till arbetsinsatsen och inte minst hur ser 

uppdragen ut i uppdelningen mellan varandra och till sist hur ser ersättningsnivåerna och arbetsfördelningen ut 

i våra SDF. 

Arvode är som utgångspunkt en ersättning för inläsning för möten och konferenser dessutom ska det vara en 

ersättning för förlorad inbetalning av tjänstepension och inte minst förlorad fritid. En viktig del är också den 

kompetens man för med sig till möten. Tillgängligheten för media och SDF men även aktivitet under möten. 

En slutsats är att det behövs ett förtydligande avseende rollbeskrivningar för styrelsen då det gör arbetet mer 

effektivt och förbättrar möjligheten till rekryteringar.  

I rapporten presenteras en modell för hur arvoderingen ska öka vilket motiveras att den arbetstid som bland 

annat ledamöterna i styrelsen lägger ned på sitt uppdrag. De föreslår att arvodet höjs inkrementellt med för 

ordförande 2.5 prisbasbelopp (pbb) till 2022 och 3.0 pbb till 2023. 

De framför även förslag på hur styrelsens sammansättning kan förändras med två vice ordföranden samt att 

projektarvoden ska utgå. 

De föreslår att SIBF hädanefter ska tillämpa en indexmodell med prisbasbelopp för arvoderingen i alla sina 

beslutande organ. Alla våra årsmötesbeslutande organ liksom Nationella disciplingruppens arvoderingar får då 

ett gemensamt index. 

Mötesordförande: Tackade för den skriftliga rapporten och föredragningen samt lämnade ordet fritt. 
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Roger Ödebrink, tackade för väl genomfört uppdrag och en bra utredning. Att rollbeskrivningen för 
ledamöternas uppdrag klargörs är viktigt. Sen är det alltid en avvägning när vi jobbar i en folkrörelse, en ideell 
verksamhet, som bygger på idealitet där föreningarna inte kan arvodera. Detta är dock inte drivkraften även 
om han förstår synpunkterna att vi vill få in duktigt folk och att de inte ska förlora något på det och sådana 
argument så i det är avvägningarna bra. 
Likvärdighet på SDF vet han inte om att det fanns med i uppdraget. Han förstår tanken men det blir nog svårt 
att genomföra när de är egna juridiska enheter.   
 
Eva Pethrus, instämde i dessa reflektioner och utredningen har tittat på var det spretar, och de har fått 
löpande information från SDF:n. Detta är endast ett önskemål från valberedningen för att skapa tydlighet, 
någon slags norm. Förtydligar att förslagen ska gälla för detta verksamhetsår och den rapport som bifogats 
möteshandlingarna är underlag för valberedningens förslag till arvodering under p 12 b. 
 
Mötesordförande, informerade åter mötet om att förslaget till arvoderingar presenteras under punkten 12 b, 
när dessa ska fastställas.  
 
Lena Larsson, förtydligade att det är en arvodesökning som redovisas i rapporten, inte en kostnadsökning. 
 
Eva Pethrus, tackar för förtydligandet och rapporten ska justeras i det avseendet. 
 
Mötesordförande, konstaterar att rapporten som föredragen för mötet nu läggs som bilaga till protokollet 
 

b) Behandling av rapport avseende den externa processutvärderingen av strategisk 
plan för strukturella förändringar med konkretiserade delmål för Svensk 
Innebandy Vill  
 

Olov Wolf-Watz, Strategirådet, redovisade en sammanfattning av det uppdrag han fått av SIBF att leda arbetet 
som uppdrogs av föregående förbundsmöte där kärnuppgiften är att tydliggöra hur SIU länkar till de strategiska 
målen och konkretisera målen och också ta fram mer specifika delmål för det strategiska arbetet.  
Arbete är påbörjat under våren och har nu tagit fram en övergripande strategisk plan för det arbete som ligger 
framför oss. 
 
Utgångspunkten är att det finns vissa grundkrav på ett strategiskt agerande. Det handlar om att man har en 
klar bild av vad utmaningarna är. Att man har en översiktlig och logisk plan för hur utmaningen ska hanteras. 
Det krävs ett långsiktigt, samordnat och uthålligt agerande för att följa planen. Arbetet under våren har 
fokuserat på de första två utmaningarna och arbetet har bedrivits i en referensgrupp som utgjorts av 
representanter för styrelsen, SIBF och SDF och som särskilt skapats för detta syfte.  
 
Den primära utmaningen är att rörelsen inte är samlad och koordinerad, den spretat och glappar i vissa delar. 
Det är ett stort problem. Ett annat problem som också kan vara länkat till det föregående är att de strategiska 
målen är så pass breda och vida att de ger utrymme för olika tolkningar och att verksamheter inom ramen för 
svensk innebandy drar åt olika håll, vilket gör att vi inte är så samlade.  
 
Arbetet med planen syftar till att konkretisera de strategiska målen för att göra dem mer begripliga för alla de 
som jobbar med strategin.  
 
Olof Wolf-Watz lyfter tre huvudspår för arbetet med strategiska planen. Fortsatt arbete med värdegrunden, för 
att fortsatt göra innebandyn till en attraktiv idrott i olika aspekter och ta vårt samhällsansvar. Intern effektivitet 
med utgångspunkt i våra beslutsformer.  Modellen visar också att arbetet med föreningar är det viktiga som 
dock kommer längre fram och som kräver arbete både inom SIBF/SDF innan kan ta arbetet vidare. 
 
Kommande steg i närtid är att göra en nulägesanalys av statusen för SIU-arbetet för att fånga upp den styrka 
som finns genom att finna bästa sätt att leda och styra SIU-arbetet mot föreningarna. Man kommer även att 
genomföra workshops under hösten samt en göra en analys av tävlingsreglerna. 
 
Mötesordförande, konstaterar att rapporten som föredragen för mötet nu läggs som bilaga till protokollet. 
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10. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den 
ordning som sägs i 2 Kap. 2 § 

 

10.1 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av befintliga stadgar  

bilaga 3 sid 1-5 
 
Linda Noppa, Sportkontoret, redovisar förbundsstyrelsens förslag till ändringar av stadgarna samt yrkade bifall 
till FS förslag. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla förslaget till stadgeändring.  
 
 

10.2.1: Motion SDF: Gästrikland och Hälsingland: Om samgående till Gävleborgs IBF 

bilaga 3 sid 6. 
 
Jakob Westerlund, Gästriklands IBF, redogjorde en sammanfattning av motionen och den process med 
konsekvensanalys som genomförts samt yrkade bifall till FS förslag. 
 
Martin Klabere, Förbundsstyrelsen, understryker att utöver FS förslag till beslut så ska distrikten ha en eloge 
för det arbete som de utfört. För de SDF som går i samma tankar kan mycket av det arbete som nu genomförts 
tjäna som ett stöd, samt yrkar bifall till motionen. 
 
Mötesordförande redogjorde för betydelsen av att motionen om samgående ska verkställas per omgående. 
 

Förbundsmötet beslutade att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motionen som omedelbart 
justerad.  
 

10.2.2: Motion SDF: Gästrikland och Hälsingland: Motion om ekonomisk styrning av SDF-
bidraget 

bilaga 3 sid 7. 
 
Jakob Westerlund, redogjorde för motionen syfte i korthet när den föranletts av samgåendet av två SDF i syfte 
att stärka organisationen för att bättre möta innebandyns utmaningar. Följden av detta blir att SDF-bidraget 
halveras därför så uppmanar man FS att utreda styrningen av SDF-bidraget kopplat till organisationsmålen, 
innebandyn vill och Strategi 2025 samt att rapportera denna utredning till förbundsmötet 2022. 
 
Martin Klabere, yrkade bifall till motionen, och uppmärksammade att den senaste utredningen genomfördes 
för 15 år sedan och att vi endast haft en sammanslagning tidigare, vid bildandet av Västsvenska IBF.  Frågan blir 
aktuell nu och kanske händer mer i närtid som gör att FS gärna tar med sig det uppdraget. 
 
Mötesordförande förtydligade att det Förbundsmötet har att ta ställning till är att-satsen: att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av SDF-bidraget efter verksamhet och 
resultatmål hos SDF kopplat till Innebandyn Vill och Strategi 2025. Förbundsstyrelsen får i sitt uppdrag att 
rapportera slutsatserna av detta utredningsuppdrag vid förbundsmötet 2022.  
 
Roger Ödebrink, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. Tackade motionärerna när detta ligger helt rätt i 
tiden. Här är ju stora förändringar ekonomiskt med tanke på de beslut som tagits av Riksidrottsmötet. Det 
handlar inte bara om fördelning när slår ihop distrikt utan det handlar om totalen, hur mkt inkommer till ett SF, 
hur mycket kommer sedan vidare till ett SDF. Uppmanar förbundsstyrelsen att när man gör en utredning väga 
in dessa nya beslut som kan få stor betydelse för oss ”längst ut”. 
 
Martin Klabere tackade för förtydligandet om att det ska göras en helhetsöversyn. 
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Förbundsmötet beslutade att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motionen.  
 

 

11. Fastställande av förenings årsavgift till förbundet 
 
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift à 1 000 SEK per förening.  
Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2021/2022. 

 

 

12.      a) Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk plan för 
kommande verksamhetsperiod 2021/2022 

 
Verksamhetsplan med mål och budget, sid. 28-34. 
 
Märit Bergendahl, Verksamhetsplanen anses vara föredragen när den liksom övriga handlingar har varit utskickad 
inför mötet. Kommande års verksamhetsplan är omfattande och ambitiös samtidigt som vi har mycket arbetet 
med de mästerskap som ska genomföras. Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsår ska gå hand i hand 
med arbetet som pågår i strategirådet när dessa inte ska vara två parallella spår utan integreras med varandra.  
 
Mats-Ola Nimgård, Malmö FBC, Ställde en fråga om vilka delar av verksamheten som överskottet går till, 
särskilt vad avser återinvesteringarna. Han ville att FS skulle motivera sina avvägningar särskilt som dessa skiljer 
sig från SDF:ns där serieavgifter rabatterats.  
 
Märit Bergendahl, hänvisade frågan till punkten om budget. 
 
Mötesordförande öppnade för andra frågor och hänsköt frågan till punkten nedan om budget. 
Den ekonomiska planen som varit utsänd med handlingarna anses vara föredragen och ordet lämnades fritt.  
 
Åsa Wigforss, Sportkontoret, besvarade frågan för överskottet om totalt 7 miljoner SEK där 3.5 miljoner SEK 
härrör från landslagsverksamhetens olika läger som skjutits upp men som vi behöver genomföra. Vi har även 
flyttat fram arrangemang och infört subventioner som motsvarar 1.2 miljoner SEK för serier som avslutades i 
förtid under föregående spelår, detta avser Allsvenskan damer samt Herrar Division 1. Vi planerar också 
satsningar inom utveckling och utbildningar som ska komma föreningarna till godo. 
 
Mötesordförande öppnade för replik och andra frågor. 
 
Förbundsmötet beslutade att anta verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2021/22. 
 
 

b) Redovisning och fastställande av arvoden till   Förbundsstyrelsen, 
Juridiska nämnden och Licensnämnden  

 
Boel Carlsson, föreslog arvoden enligt den utredning som presenterats i valberedningens rapport avseende 
översyn av arvoden och ersättningar för förtroendeuppdrag i Svenska Innebandyförbundet och yrkade bifall till 
detsamma. bilaga 8 
 
att   en sammanlagd arvodering sker av följande förtroendeuppdrag enligt nedan  
 
1. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i FS utgår med 2,5 prisbasbelopp (pbb) per år, 

2. Arvode för förtroendeuppdrag som vice ordförande i FS utgår med 1,25 pbb per år, 

3. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i FS utgår med 1 pbb per år, 

4. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i Juridiska nämnden utgår med 1 pbb per år, 
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5. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i Juridiska nämnden utgår med v pbb per år, 

6. Arvode för förtroendeuppdrag som ordförande i Licensnämnden utgår med 0,5 pbb per år, 

7. Arvode för förtroendeuppdrag som övrig ledamot i Licensnämnden utgår med 0,25 pbb per år. 
 
Roger Ödebrink, yrkande om ett oförändrat arvode för valberedningen. 
 
Mötesordförande, informerade mötet om formalia där stadgarna styr att beslutande organ ska ha arvoden 
men där valberedningens arvoden beslutas av varje Förbundsmöte på initiativ av mötet. Förbundsmötet 
2019/2020 beslutades om ett arvode där ordförande har 1 pbb per år och övrig ledamot 0,5 pbb per år varför 
detta är vad som avses. 
 
Henrik Wetterlund, Skånes IBF, yrkar bifall till Roger Ödebrinks yrkande.  
 
Förbundsmötet beslutade att anta valberedningens förslag till arvodering för 2021/2022. 
 
Förbundsmötet beslutade att anta Roger Ödebrinks förslag om arvodering till Valberedningen.  
 

 

13. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två 
(2) år  
 
Boel Carlsson, föreslog omval av Märit Bergendahl till förbundsordförande för en tid av två (2) år. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Märit Bergendahl till förbundsordförande för en tid av två år.  
 

 

14. Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
 
Boel Carlsson, föreslog omval av Martin Klabere, Helen Wiklund-Wårell, Lena Larsson och Andreas Carlson till 
ledamöter i förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Martin Klabere, Helen Wiklund-Wårell, Lena Larsson och Andreas 
Carlson till ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två (2) år. 
 

 

15. Val av Licensnämnd  
 

a) Val av ordförande i Licensnämnden för en tid av två (2) år 
 

Boel Carlsson, föreslog nyval av Lars Egenäs till ordförande i Licensnämnden för en tid av två (2) år 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Lars Egenäs till ordförande i Licensnämnden för en tid av två (2) 
år. 
 

b) Val av en övrig ledamot i Licensnämnden för en tid av två (2) år 
 

Boel Carlsson, föreslog nyval av Marie Welin till en övrig ledamot i Licensnämnden för en tid av två (2) år. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Marie Welin till ledamot i Licensnämnden för en tid av två (2) år. 
 

c) Val en övrig ledamot i Licensnämnden för en tid av ett (1) år 
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Boel Carlsson, föreslog nyval av Lars-Gunnar Nilsson till en övrig ledamot i Licensnämnden för en tid av ett (1) 
år 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Lars-Gunnar Nilsson till ledamot i Licensnämnden för en tid av ett 
(1) år. 
 

 

16. Val av Juridiska nämnden 
 

a) Val av ordförande i Juridiska nämnden för en tid av två (2) år 
 
Boel Carlsson, föreslog nyval av Fredrik Borlie till ordförande i Juridiska nämnden för en tid av två (2) år 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Fredrik Borlie till ordförande i Juridiska nämnden för en tid av två 
(2) år. 
 

b) Val av två (2) övriga ledamöter i Juridiska nämnden för en tid av två (2) år 
 

Boel Carlsson, föreslog nyval av Roger Häggkvist och Daniel Sandberg till övriga ledamöter i Juridiska nämnden 
för en tid av två (2) år. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Roger Häggkvist och Daniel Sandberg till övriga ledamöter i 
Juridiska nämnden för en tid av två (2) år. 
 

c) Val en två (2) övriga ledamöter i Juridiska nämnden för en tid av ett (1) år 
 

Boel Carlsson, föreslog nyval av Erika Palmeby och Greger Sandell till övriga ledamöter i Juridiska nämnden för 
en tid av ett (1) år. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja Erika Palmeby och Greger Sandell till övriga ledamöter i Juridiska 
nämnden för en tid av ett (1) år. 
 

 

17. Beslut om att utse revisionsbolag 
 
Boel Carlsson, föreslog att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.  
 
Förbundsmötet beslutade, enligt valberedningens förslag, att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som 
revisionsbolag. 
 

 

18. Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en 
tid av ett år 

 
Hanna Sandberg, redogjorde för inkomna nomineringar till valberedningen. 
 
Förslag till omval av ordförande:              Nominerad av: 
Boel Carlsson      Smålands IBF  
 
 
Förslag till omval av övriga ledamöter:  Nominerade av: 
Eva Pethrus    Smålands IBF 
Daniel Holm        
Lars Svensson 
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Malena Björnlund 
 
Roger Ödebrink, yrkade bifall till de föreliggande förslagen. 
 
Förbundsmötet beslutade  
att välja Boel Carlsson till ordförande i valberedningen samt 
att välja Eva Pethrus, Daniel Holm, Lars Svensson och Malena Björnlund till övriga ledamöter i valberedningen 
för en tid av ett år. 
 

 

19. Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma 
 
Boel Carlsson, föreslog att detta skulle delegeras till förbundsstyrelsen. 
 
Förbundsmötet beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud till RF-stämma. 
 

 

20. Övrigt 
 
Märit Bergendahl, inledde med att tacka för förtroendet hon fått av ombuden att fortsätta leda 
förbundsstyrelsen under de kommande två åren. Hon tackade mötesordförande Anna Iwarsson för ett mycket 
väl genomfört årsmöte.  
 

 

21. Avtackning 
 
Märit Bergendahl, avtackar avgående ordförande i Juridiska nämnden, Christian Almström som varit 
engagerad i Disciplingrupp och Juridiska nämnden samt Skiljenämnden sedan 2010.  
Hon avtackar även den avgående ledamoten Sofia Ahlehjelm som varit engagerad i Disciplingruppen 
sedermera Juridiska nämnden sedan 2011.  
 
Märit tackar även revisor Ulrika Granholm-Dahl som pensioneras från sin tjänst på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB. 
 
Dessa tre har alla varit betydelsefulla för oss och varit en del av att vi under åren har kunnat flytta fram våra 
positioner. 
 
 
Därefter följde utdelning av utmärkelser,  
 
Utmärkelse i guld  
Håkan Söderman (domare) 

Han har dömt 448 matcher i SSL, deltagit i 4 herr-VM, 3 Champions Cup samt 7 gånger utsetts till Årets domare.  
 
Utmärkelse i silver  
Magnus Johansson, (Öjebyns IBF) 
 
Utmärkelse i brons 
Christian Almström, (Juridiska nämnden) 
Fredrik Borlie, (Juridiska nämnden) 
Roger Häggkvist, (Juridiska nämnden) 
Greger Sandell, (Juridiska nämnden) 
Andreas Lybacken, (domare) 
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Mikael Ahlerup, Generalsekreterare, tackade Märit och förbundsstyrelsen för gott samarbete. Och tackar alla 
ordföranden i SDF:n runt om i landet för stödet. 
 
Roger Ödebrink, tackade för ett väl genomfört möte utan några tekniska problem. Han riktade ett särskilt tack 
till mötesordförande. Önskade Märit och den nya styrelsen samt Mikael ett stort lycka till för de kommande 
åren. 
 
Märit Bergendahl, förklarade förbundsmötet 2021 för avslutat och önskar alla en trevlig sommar med 
återseende till hösten. 

 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
Linda Noppa 
Mötessekreterare  
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anna Iwarsson          Pernilla Bernhardsson Hans Eriksson 
Mötesordförande         Västergötlands IBF  Västmanlands IBF 
 
 

 
 
 
Bilagor: 
1.    Röstlängd -1 sida 
2.   Ombudsförteckning -1 sida 
3.   Förslag och motioner -7 sidor



Bilaga 1 

Röstlängd SDF föreningar och licenser, 28/2 2021
Antal röster SDF 220 F.röst 110 L.röst 110

För.röst 0,12614       L.röst 0,00103   

Röstberättigad Föreningar F.röst*Förening Licenser L.röst*Lic Röster F+L

Blekinge IBF 8 1,01               997    1,03 5

Dalarnas IBF 40 5,05            4 157    4,28 10

Gotlands IBF 13 1,64               700    0,72 5

Gästriklands IBF 25 3,15            2 987    3,08 6

Hallands IBF 28 3,53            5 199    5,35 9

Hälsinglands IBF 16 2,02            1 109    1,14 5

Jämtland/Härjedalens IBF 13 1,64               624    0,64 5

Norrbottens IBF 27 3,41            2 652    2,73 6

Skånes IBF 62 7,82            8 077    8,32 17

Smålands IBF 84 10,60          11 216    11,55 20

Stockholms IBF 112 14,13          17 528    18,05 20

Södermanlands IBF 26 3,28            3 283    3,38 7

Upplands IBF 61 7,69            6 657    6,86 15

Värmlands IBF 53 6,69            5 581    5,75 13

Västerbottens IBF 61 7,69            5 677    5,85 14

Västergötlands IBF 44 5,55            4 958    5,11 12

Västernorrlands IBF 28 3,53            3 870    3,99 8

Västmanlands IBF 41 5,17            3 969    4,09 9

Västsvenska IBF 65 8,20            9 219    9,50 18

Örebro Läns IBF 28 3,53            2 664    2,74 7

Östergötlands IBF 37 4,67            4 658    4,80 9

Summa 872 110 105 782       109 220         

SDF kan ha max 20 röster SDF kan ha minst 5 röster

Röstlängd Elitföreningar

Förening Röster

Endre IF 1

Fagerhult Habo IBK 1

FBC Kalmarsund 1

FC Helsingborg 1

Höllvikens IBF 1

IBF Falun 1

IBK Dalen 1

IBK Lund Elit 1

IK Sirius FBC 1

IK Sirius IBK 1

Jönköpings IK 1

KAIS Mora IF 1

Karlstad IBF 1

Linköping IBK 1

Malmö FBC 1

Mullsjö AIS 1

Nacka Wallenstam IBK 1

Pixbo Wallenstam IBK 1

Storvreta IBK 1

Team Thorengruppen SK 1

Thorengruppen IBK 1

Täby FC IBK 1

Västerås Rönnby IBK 1

Växjö IBK 1

Warberg IC 1

25

Totalt antal röster

245
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Ombudsförteckning vid Förbundsmötet 20 juni 2021 
 
Specialdistriktsförbund     Ombud 
Blekinge IBF      Per Karlsson  
Dalarnas IBF      Lars Andersson 
Gotlands IBF      Morgan Åkerblom 
Gästriklands IBF      Michael Parment 
Hallands IBF      Ola Niklasson 
Hälsinglands IBF     Hans Löfstrand 
Jämtlands/Härjedalens IBF  Urban Henrixon 
Norrbottens IBF     Conny Björnfot 
Skånes IBF      Henrik Wetterlundh (9) och Marie Ålund (8) 
Smålands IBF     Roger Ödebrink 
Stockholms IBF     Mattias Hjelmberg   
Södermanlands IBF     Stefan Johansson 
Upplands IBF     Dan Back 
Värmlands IBF     Helena Bruzelius 
Västerbottens IBF     Ulf Norgren 
Västergötlands IBF     Pernilla Bernhardsson 
Västernorrlands IBF     Stina Norström 
Västmanlands IBF     Hans Eriksson 
Västsvenska IBF                       Mats Lomander 
Örebro Läns IBF     Jörgen Dahlström 
Östergötlands IBF     Mattias Moberg  
 
Elitföreningar  
Endre IF      Magnus Berglund 
Höllvikens IBF     Jörgen Hagmann            
IBK Dalen      Levi Bergström 
IBK Lund Elit     Anders Nilsson 
Jönköpings IK     Emelie Rosén 
Malmö FBC      Mats-Ola Nimgård 
Mullsjö AIS      Joakim Davidsson 
Pixbo Wallenstam IBK     Kristina Landgren Carestam 
 
 



 
                                       bilaga 3 

Bilaga 3 sid 1 

 

 
10.1 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av stadgar 

 
 

Den extra RF-stämman 22 december 2020 beslutade om revideringar av Riksidrottsförbundets stadgar   
med anledning av att Svensk Antidoping AB (ADSE) beslutades bli en fristående nationell organisation (NADO) som den nya 
världsantidopingkoden kräver. Dessa stadgeändringar fordrar redaktionella ändringar i specialförbundens egna stadgar vad avser 
att hänvisningar till DopK, och de krav som ställs på SF, SDF och föreningar att lämna yttranden, upplysningar och handlingar. FS 
föreslår därför genomgående språkliga justeringar där DopK ersätts med ADSE. 
 
Riksidrottsförbundets stadgar har även ändrats för att motsvara den organisatoriska sammanläggningen av RF:s distriktsförbund 
och SISU:s distriktsförbund som genomfördes 1 januari 2020. Numer används inte längre benämningarna Distriktsförbund, DF 
och RF-SISU Distriktsförbund utan numera används istället RF-SISU distrikt eller förkortningen Distrikt. FS föreslår med anledning 
av detta även språkliga justeringar i detta avseende där DF ersätts med Distrikt. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår även två tillägg i stadgarna avseende ändamålsparagrafen (kap 1 § 1) och Skiljenämnden (Kap 10 § 1) 
som motiveras under nedan förslag. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap     Allmänna bestämmelser 

Förslag: 

FS föreslår att Förbundsmötet beslutar 

       att     bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Ändamål 

(…) 
 
 

1 §   Ändamål 

(…) 
 
Förbundet har rätt att, i enlighet med Sveriges Riksidrottsförbunds 
(RF) stadgar, upplåta rättigheter avseende landslagsverksamheten 
och därtill anknytande verksamhet till ett av Förbundet helägt 
Idrottsaktiebolag 

 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

13 §   Idrottsaktiebolag 

(…) 
 
8. IdrottsAB skall på begäran av RIN, RS, Idrottsombudsmannen, 
DoN och Dop ska lämna yttranden och upplysningar samt 
handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. 
 
(…) 
 

13 §   Idrottsaktiebolag 

(…) 
 
8. IdrottsAB ska på begäran av RIN, RS, Idrottsombudsmannen, 
DoN och ADSE lämna yttranden och upplysningar samt handlingar 
i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. 
 
(…) 

 
 
FS motiv till föreslagna ändringar 

Av ändamålsparagrafen framgår att Svenska Innebandyförbundet (Förbundet) har till uppgift att utveckla, främja och 

administrera innebandyidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den står i överenskommelse med idrottsrörelsens 

verksamhetsidé, vision och värdegrund samt att företräda denna idrott i utlandet. 

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd från rasism och varje annan 

form av diskriminering. Förbundet ska även aktivt arbeta mot matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri 

innebandyidrott.  

 

I 1 § föreslås ett tillägg om att SIBF har rätt att upplåta rättigheter avseende landslagsverksamheten och därtill naturligt 

anknytande verksamhet till ett av SF helägt IdrottsAB. Syftet med denna konstruktion är att specialförbundets medlemmar inte 

ska förlora sitt inflytande över verksamheten som skulle kunna ske om förbundet var en av flera aktieägare. 

 

Förbundsstyrelsens motiv för att införa denna möjlighet i stadgarna är att SIBF ska ha alla verktyg för att på bästa sätt kunna 

göra alla de nödvändiga avvägningarna och riskbedömningarna för våra kommersiella åtaganden. Det finns för närvarande inga 

planer på att skapa ett IdrottsAB men möjlighet bör finnas att i framtiden kunna placera rättigheter i ett aktiebolag om det ur ett 

ekonomiskt perspektiv är fördelaktigt.  

 

Ett tillägg som det föreslagna fordrar beslut av ett årsmöte det framgår av Riksidrottsförbundets stadgar.  

 

Av Riksidrottsförbundets stadgar kap 11 § 3 framgår att  

Efter beslut av SF:s årsmöte kan förbundet upplåta rättigheter avseende landslagsverksamheten och därtill naturligt anknytande 

verksamhet till ett av SF helägt IdrottsAB. 
I upplåtelseavtalet mellan SF och IdrottsAB ska föreskrivas att:  
1. IdrottsAB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar, SF:s stadgar och SF:s tävlingsregler.  

2. IdrottsAB genom vidareupplåtelse inte får avhända sig ett avgörande inflytande över verksamheten.  

3. Rättigheterna omgående ska återgå till SF vid IdrottsAB:s konkurs eller likvidation.  

4. IdrottsAB på begäran av RIN, RS, Idrottsombudsmannen, DoN och ADSE ska lämna yttranden och upplysningar samt 

handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.  

5. Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av RS för att äga giltighet.  
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RS har rätt att fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid 

avvikelse har RS rätt att besluta om åtgärder för bestämmelsernas efterlevnad. 
 
Det krävs fortfarande ett beslut av årsmötet om en upplåtelse ska ske till ett IdrottsAB. 

 
 

I paragraf 13 § 8 punkten föreslås en språklig justering där Dop (Dopingkommissionen) nämns. 

 

 

7 kap     Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 §   SDF:s namn och verksamhetsområde  

Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. SDF:s gränser ska 
omfatta ett eller flera DF eller ett eller flera län. Avvikelser härifrån 
ska godkännas av RS. 

3 §   SDF:s namn och verksamhetsområde  

Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. SDF:s gränser ska 
omfatta ett eller flera Distrikt eller ett eller flera län. Avvikelser 
härifrån ska godkännas av RS. 

 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

5 §   Revisorer och revision 

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av 
minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse 
ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till DF inlämna 
verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt 
revisionsberättelse och revisionsrapport. 

Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin 
hemort. 

5 §   Revisorer och revision 

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av 
minst en revisor. Distrikt har rätt att, efter anmälan till SDF, utse 
ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till Distrikt inlämna 
verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt 
revisionsberättelse och revisionsrapport. 

Omfattar SDF flera Distrikt avses det Distrikt inom vars gränser 
SDF har sin hemort. 

 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

I paragraferna 3 och 5 föreslås språkliga justeringar där DF nämns.  

 

 

 

 

8 kap     Föreningar 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Medlemskap i förbundet  

(…) 

3 st.  Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att föreningen 
blir medlem i SDF och DF. 

1 §   Medlemskap i förbundet (…) 

(…) 

3 st.  Medlemskap i förbundet innebär samtidigt att föreningen 
blir medlem i SDF och Distrikt. 
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Nuvarande lydelse FS förslag  

2 §   Medlemskapets upphörande  

(…) 

4 st.  Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren 
enligt 1 § eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som 
har fattats av RF, förbundet, DF eller SDF eller annars påtagligt har 
motarbetat förbundets intressen.  

(…) 

7 st. Medlemskapets upphörande i förbundet innebär samtidigt 
att föreningens medlemskap i SDF och DF upphör. 

2 §   Medlemskapets upphörande 

(…) 

4 st.  Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller villkoren 
enligt 1 § eller om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som 
har fattats av RF, förbundet, Distrikt eller SDF eller annars 
påtagligt har motarbetat förbundets intressen.  

(…) 

7 st. Medlemskapets upphörande i förbundet innebär samtidigt 
att föreningens medlemskap i SDF och Distrikt upphör. 

 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 §   Åligganden 

(…) 

3. på begäran av RS eller vederbörande förbunds-, SDF- eller DF-
styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna 
av dessa organ begärda uppgifter 

(…) 

6. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK 
lämna uppgifter samt avge yttranden 

(…) 

3 §   Åligganden 

(…) 

3. på begäran av RS eller vederbörande förbunds-, SDF- eller 
Distrikts-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, 
samt lämna av dessa organ begärda uppgifter 

(…) 

6. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller ADSE 
lämna uppgifter samt avge yttranden, 

(…) 

 
 

FS motiv till föreslagna ändringar 

I paragraferna 1, 2 och 3 föreslås språkliga justeringar där DF nämns.  

I paragraf 3 6 punkten en språklig justering där DopK (Dopingkommissionen) nämns. 

 

 

10 kap     Övriga beslutande organ m.m. 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Skiljenämnden 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB 
eller SDF får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras av 
Förbundets skiljenämnd. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente 
rörande skiljenämnden. 
 

1 §   Skiljenämnden 

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande 
gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB eller 
SDF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall 
då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar avgöras av 
Förbundets skiljenämnd. Förbundsstyrelsen fastställer reglemente 
rörande skiljenämnden. 
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FS motiv till föreslagna ändringar 

I 1 § föreslås ett tillägg som utvidgar bestämmelsen till att omfatta även tidpunkten för när tvisten uppkom och inte endast 
tidpunkten för när talan väcks. Ändringen motiveras av att tvister inom idrotten bör hanteras av idrottens skiljenämnd och inte 
av allmän domstol. Genom tillägget föreligger hinder för allmän domstol att pröva tvist som avser förhållanden som förelåg när 
parten var ansluten till RF, även om parten inte längre är ansluten till RF när tvisten prövas. Därutöver föreslås ett tillägg till 
förtydligande att även funktionärer omfattas av skiljeklausulen.  

 

 
 



 

   
 

Bilaga 3 sid 6 

10.2.1 
 
Från Gästriklands IBF och Hälsinglands IBF: 
 
Motion om samgående till Gävleborgs IBF 

 
 
 
 
 

 

 
 

FS föreslår  
 
att      i enlighet med Förbundsstyrelsens utlåtande bifalla Gästriklands- och Hälsinglands IBF:s motion om samgående. 
 

 
 

Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  
Förbundsmötet 2019 motionerade Gästrikland- och Hälsinglands IBF om ett godkännande av deras inriktning om ett samgående 
till ett SDF. Mötet beslutade enligt FS förslag att en konsekvensanalys för vad detta skulle innebära för föreningarna skulle tas 
fram av SDF:en, samt att en tidsplan och plan för genomförande av samgåendet skulle upprättas. De tävlingstekniska delarna 
skulle också lösas i samråd med SIBF:s tävlingsavdelning. 
 
Gästrikland- och Hälsinglands IBF har genomfört denna process som är förankrad av de extra årsmöten som hållits med 
anledning av samgåendet till ett SDF, Gävleborgs IBF, den 11 resp 10 maj 2021. FS konstaterar att genomförandet av ett 
samgående därmed är förankrat bland medlemsföreningarna. 
 
FS betonar att bedömningen, av om samgåenden som detta bör ske, ska göras med utgångspunkt i hur väl 
organisationsförändringen stämmer överens med våra mål i Svensk Innebandy vill. FS konstaterar att vi vill att förutsättningarna 
för innebandy ska vara likvärdiga i hela landet och strävar efter en organisation där vi samordnar oss för att komma dit.  
FS delar härvid motionärernas uppfattning om att denna organisationsförändring är positiv när den kommer skapa bättre 
förutsättningar för dem att utveckla innebandyn och stödja föreningarna inom distriktet. 
 
Av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar kap 11 §6 2 st. framgår att SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera DF eller ett eller flera 
län. FS konstaterar att med denna sammanslagning får SDF:t Gävleborgs IBF samma geografiska indelning som RF-SISU distriktet 
och den regionala indelningen motsvarar även länsindelningen.   
FS har även genomfört det samråd som framgår av RF:s stadgar kap 11 § 6 4 st. och är positiv till samgåendet till den större 
geografiska region som motsvarar Riksidrottsförbundets regionala indelning. Med detta föreligger även de formella 
förutsättningarna för ett samgående och FS tillstyrker därmed sammangåendet till Gävleborgs IBF. 

Motionärernas förslag: 

att verkställa samgåendet av Gästriklands och Hälsinglands IBF till            Gävleborgs IBF per 
omgående.  



 

   
 

Bilaga 3 sid 7 

10.2.2 Motion nr 2 
 
Från Gästriklands IBF och Hälsinglands IBF: 
 
Motion av ekonomiskt incitament/styrning av SDF-bidraget med tydligare koppling av 
resultat/effekter mot Innebandyn Vill/Strategi 2025 

 
 
 
 
 

 

 
 

  
FS föreslår  
 
att Förbundsmötet beslutar att bifalla motion nr 2. 
 
 
Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  
Fördelningsramarna för SDF-bidraget har varit oförändrade sedan verksamhetsåret 2007/08. Inför 2020 förändrades 
stödmodellen för SF och en grundprincip har varit att organisationsstödet ska minska till förmån för verksamhetsstöd. Då 
storleken på SDF-bidraget baseras på det organisationsstöd som SIBF får kommer även detta att minska framöver.  
 
På samma sätt som RF har förändrat modellen för att nå målen i Strategi 2025 tror FS att riktade stöd har större effekt i arbetet 
att nå målen i Svensk Innebandy Vill. FS ser därför positivt på en utredning och att presentera ett nytt förslag på 
fördelningsmodell på Förbundsmötet 2022.   
 
 

 
 
 

 

 

Motionärernas förslag: 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av fördelningen av SDF-bidraget efter 
verksamhet och resultatmål hos SDF kopplat till Innebandyn Vill och Strategi 2025. 
Förbundsstyrelsen får i sitt uppdrag att rapportera slutsatserna av detta utredningsuppdrag vid 
Förbundsmötet 2022.  
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