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§ 3 Fastställande av föredragningslista samt mötesordning för kongressen 
 
Förslag till föredragslista: 

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 9.8: Allsvenskan herrar (Visby IBK) 

10 § Behandling av förslag 

 Förslag 10.1: Svenska Cupen 

11 §   Avslutning 

 

Förslag till mötesordning: 

Se bilaga 

 

Förslag till beslut: 
 
Att kongressen fastställer föredragningslista samt mötesordning. 
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Förslag till mötesordning för Tävlingskongressen 2020 
Tävlingskongressen 2020 genomförs digitalt söndag den 29 november kl 13-17 via en tjänst som 
heter www.easymeet.se. Bakgrunden är det rådande Coronavirusutbrottet, och att vår 
bedömning är att vi inte kan ha ett fysiskt möte och samtidigt garantera alla medlemmars 
säkerhet.  

SIBF har en förhoppning om att vi under våren 2021 har ska kunna träffas för att genomföra en 
extra Tävlingskongress och därför hänskjuts huvuddelen av de frågor som skulle hanterats på 
den ordinarie kongressen dit.  

Om vi skulle misslyckas med tekniken i Easymeet kommer vi övergå till Microsoft TEAMS.  
En ny anslutningslänk skickas då ut till ombuden. Men detta ska vi förhoppningsvis slippa.  
 
1. Registrering av ombud  
Fullmakt för röstberättigade ombud har skickats till SIBF före mötet och ombuden har 
anmält sig via Microsoft Forms för att tilldelas sin behörighet i Easymeet. 

Ombud kan lämna yrkanden, begära ordet och rösta. 
 
2. Tävlingskongressens sammansättning och beslutsförhet samt röstlängd 
Tävlingskongressen består av ombud utsedda av distrikten (SDF) och för de föreningar 
som tillhör av SIBF administrerade serier enligt förelagd röstlängd. 

Enligt 6 kap 3 § SIBF:s stadgar är tävlingskongressen beslutsför med det antal ombud som 
efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i kongressens beslut. 

SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en 
röst. Ombud får företräda max ett SDF och/eller en förening på tävlingskongressen. Har 
föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än 
en. 

Vid tävlingskongressens öppnande sker upprop av varje registrerat ombud, därefter 
fastställs den maximala röstlängden.   

Varje ombuds röster viktas i Easymeet och omröstningen sker direkt i systemet utan att 
ombuden ser varandras val. Det gör att röstlängden fastställs, utifrån de ombud som för 
stunden är inloggade i Easymeet, när omröstningen påbörjas.  
 
3. Yttrande- och förslagsrätt 
Yttrande- och förslagsrätt vid tävlingskongressen har, förutom ombuden, 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och utskott 
samt motionärer i vad avser egen motion. 

Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med 
tävlingskongressens enhälliga samtycke annan närvarande. 
 
  

http://www.easymeet.se/
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4. Ordförande för mötet 
Tävlingskongressen väljer ordförande som ska leda mötet. Ordförande äger rätt att 
framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna (se 
förslag om begränsad taltid under diskussionsordningen p7).  
 
5. Sekreterare, protokoll 
Tävlingskongressen väljer en sekreterare som ska svara för protokollet. Så snart som 
möjligt efter tävlingskongressen kommer ett justerat beslutsprotokoll innehållande 
talarförteckning, framställda förslag (yrkanden) och fattade beslut att utsändas till SDF och 
deltagande föreningar, samt finnas tillgängligt på SIBF:s hemsida. 
 

Utöver mötesordföranden justeras protokollet av de vid tävlingskongressen valda 
protokolljusterarna tillika rösträknarna. 
 
6. Redaktionsutskott 
Tävlingskongressen väljer ett redaktionsutskott, bestående av tre ledamöter. 

Redaktionsutskottets uppgift är att utifrån ändringsförslag som framställs på mötet 
bearbeta ett ursprungligt förslag, skriva nya texter, textavsnitt och uttalanden som 
kongressen ska ta ställning till. 

Redaktionskommittén ska kunna sammanträda när som helst under tävlingskongressen. 
 
7. Diskussionsordning  
När du är inloggad i Easymeet kan du följa dagordningen på din skärm. Under varje punkt kan 
ombud ta del av talarlistan, yrkanden och dokument samt begära ordet och göra egna yrkanden.  

1. Varje punkt på mötesagendan inleds med en föredragning av den eller de som lagt 
yrkanden/förslag på punkten. Med undantag för styrelsens föredragande är taltiden 
begränsad till fyra (4) minuter för varje talare med två (2) minuters repliktid. 
Tävlingskongressens ordförande kan om särskilda skäl föreligger medge undantag från 
dessa tidsbegränsningar. 
 
2. Vid varje mötespunkt kan ombud begära ordet med en knapp som har texten ”Begär ordet”, 
då hamnar du på talarlistan. När turen kommer till dig aktiveras din mikrofon automatiskt och 
när nästa talare får ordet stängs din mikrofon automatisk av.  

Om en mötesdeltagare benämns med namn eller position i ett inlägg, har denne rätt att 
direkt efter inlägget svara på detta genom att avge en replik. Repliker ska alltid hållas 
korta och får endast svara på inlägget. 
 
3. Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls/avslagsyrkanden, ska skriftligen 
framställas under aktuell punkt och formuleras som förslag till beslut. Alla förslag 
protokollförs. 
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4. Vid oklarhet i mötesordning eller annan fråga av ordningskaraktär under pågående möte kan 
ombud, deltagande med yttranderätt väcka en ordningsfråga. Så fort funktionärer och 
mötesordförande uppmärksammat detta prioriteras ordningsfrågan före ordinarie mötesgång. 
 
5. Reservation kan ske skriftligen och inskickas till tavlingskongress@innebandy.se, senast vid 
mötets avslutande. 
 
8. Omröstning och beslut 
Omröstning sker när diskussionen uppfattas vara avslutad, och alla yrkanden har inkommit. 

Om inte annat följer av stadgarna avgörs vid omröstning alla frågor genom beslut med enkel 
majoritet (som kan vara absolut eller relativ).  

För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av 
antalet avgivna röster. En blank röst anses ej avgiven.  

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått 
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till 
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. 

Tävlingskongressen i digital form har inga rösträknare, eftersom resultatet av 
omröstningen framställs till mötet direkt efter genomförd omröstning. Varje ombud 
kommer att få en kontrollfråga för att bekräfta och säkerställa att man röstat. 
 
9. Omkastning i mötesordningen 
Omedelbart efter tävlingskongressens öppnande och efter behandling av procedurfrågor 
vidtar behandling av motioner och förslag. Tävlingskongressen beslutar om eventuella 
omkastningar i mötesagendan vad avser deras inbördes ordning. 
 
10. Besluts ikraftträdande 
Beslut fattade av tävlingskongressen vad avser tävlingsbestämmelserna gäller för 
kommande säsong. Tävlingskongressen kan bestämma att andra av tävlingskongressen 
fattade beslut ska träda ikraft med omedelbar verkan att tillämpas under innevarande 
tävlingskongress. 
 


