
 
 
 
 
 
 
 

Stadgar Stockholms Innebandyförbund 
Gäller från 2015-06-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgehistorik 

Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2003-06-12 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2007-06-14 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2009-06-11 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2011-06-14 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2012-06-12 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2013-06-13 

Revideringar fastställdes vid årsmötet 2015-06-10 

 

 

 

 

  



 
Innehållsförteckning 

 

1 Kap Allmänna bestämmelser 

 

1§ Uppgift 

2§ Sammansättning 

3§ Verksamhetsområde 

4§ Stadgetolkning 

5§ Beslutsmässighet i stadgefrågor 

6§ Myndigheter, beslutande organ 

7§ Beslut och omröstning 

8§ Ikraftträdande 

9§ Verksamhets- och räkenskapsår 

10§ Sammansättning av styrelse 

11§ Valbarhet 

12§ Tillträde till tävling eller uppvisning 

 

2 Kap Årsmötet 

 

1§ Sammansättning och beslutsmässighet 

2§ Yttrande- och förslagsrätt 

3§ Kallelse 

4§ Rösträtt 

5§ Ärenden vid Årsmötet 

6§ Förslag till ärenden att behandlas vid Årsmötet 

7§ Extra Årsmöte 

 

3 Kap StIBF-styrelsen 

 

1§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 

2§ Åligganden 

3§ Arbetsår 

4§ Firma 

5§ Ordföranden 

6§ Arvoden 

 

4 Kap Kommittéer och arbetsgrupper 

 

1§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 

2§ Tillsättning 

3§ Rapportering 

 

5 Kap Revisorer 

 

1§ Revisorer och revision 

 

6 Kap Valberedning 

 

1§ Sammansättning 

2§ Åligganden 

3§ Förslagsrätt 

4§ Kandidatnominering 

  



 

1 Kap Allmänna bestämmelser 

 

1§ Uppgift 

 

Stockholms Innebandyförbund (StIBF), som är en självständig ideell förening, skall enligt 

dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom SIBFs regionala organ 

arbeta i enlighet med detta förbunds ändamål samt verka för att Riksidrottsförbundets (RF) mål och ideal 

uppnås. 

 

StIBF och dess föreningar skall aktivt verka för en dopingfri innebandyidrott, där RFs 

jämställdhetsmål också uppnås. 

 

2§ Sammansättning 

 

StIBF omfattar de föreningar som är medlemmar i SIBF och har hemvist inom distriktets 

geografiska område. 

 

3§ Verksamhetsområde 

 

StIBFs verksamhet utövas inom Stockholms Idrottsförbunds (SIF) distrikt, enligt 9 kap 2§ 

 RF:s stadgar. 

 

4§ Stadgetolkning 

 

StIBFs verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I övrigt gäller RFs, SIBFs och SIFs stadgar. 

 

I händelse om tvekan om stadgarnas riktiga tolkning, eller om fall skulle förekomma, som inte 

varit förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa Årsmöte eller avgörs i trängande fall 

av Styrelsen. 

 

Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att ifråga om 

tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av 

stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning. 

 

5§ Beslutsmässighet i stadgefrågor 

 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av Årsmötet och/eller Extra Årsmöte och 

skall godkännas av SIBF. 

 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster vid mötet, s.k. 

kvalificerad majoritet. 

 

För StIBFs upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två 

på varandra följande Årsmöten, hållna med minst 365 dagars mellanrum. 

 

I beslut om upplösning av StIBF skall anges att förbundets tillgångar skall användas till 

bestämda innebandyfrämjande ändamål. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötenas protokoll i ärendet, samt 

revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges SIBF och SIF. 

 

 



 

6§ Myndigheter, beslutande organ 

 

StIBFs myndigheter och beslutande organ är Årsmötet, Extra Årsmöte och Styrelsen. 

Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom Styrelsens 

verksamhetsområde. 

 

7§ Beslut och omröstning 

 

Med undantag för de i 1 kap 5 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel 

majoritet. Med enkel majoritet menas flest avgivna röster. För beslut i sakfrågor erfordras 

absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. 

 

Omröstning skall ske öppet. Dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så 

begär. 

 

Vid omröstning, som inte gäller personval, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av 

mötesordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad, avgör lotten. 

 

Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

 

8§ Ikraftträdande 

 

Beslut fattade av Årsmötet, Extra Årsmöte och Styrelsen gäller från mötets avslutande om 

inte annat säges. Stadgandet innebär dock att myndigheten kan besluta att det skall träda i 

kraft fr.o.m en viss tidpunkt, eller att det skall träda ikraft med omedelbar verkan. 

 

9§ Verksamhets- och räkenskapsår 

 

StIBFs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/5 - 30/4. 

 

10§ Sammansättning av styrelse 

 

Förbundet skall verka för att Styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan 

sammansättning att jämställdhet, enligt RFs mål, mellan kvinnor och män nås. 

 

11§ Valbarhet 

 

Valbar är fysisk person permanent bosatt i Sverige. 

 

Ledamot i Styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 

 

Fast anställd inom StIBF får inte väljas till ledamot i Styrelsen, annat än som adjungerad, ej heller till revisor 

eller revisorssuppleant. 

 

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i Styrelsen. Sådan ledamot har 

yttranderätt, men inte rösträtt. Han/hon får utses till befattning inom Styrelsen, 

dock ej om han/hon är arbetstagare inom StIBF. 

 

 

 

 



 

12§ Tillträde till tävling eller uppvisning 

 

Person verksam inom StIBF har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, i matcher som 

sanktioneras av StIBF, enligt följande: 

 

1. Styrelsens ledamöter samt ledamöterna i StIBFs ordinarie kommittéer 

 

2. Arbetstagare inom StIBF 

 

3. Hedersledamöter 

 

4. Person som har fått distriktets högsta utmärkelse 

 

 

2 Kap Årsmötet 

 

1§ Sammansättning och beslutsmässighet 

 

Årsmötet och Extra Årsmöte är StIBFs högsta beslutande organ. 

 

Årsmötet består av ombud för StIBFs föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka 

skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. 

 

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av Styrelsen. Årsmötet 

är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i 

mötets beslut. 

 

2§ Yttrande- och förslagsrätt 

 

Yttrande- och förslagsrätt vid Årsmötet tillkommer, förutom ombuden, Ordförande och ledamot av Styrelsen, 

StIBFs revisorer och motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärende som rör 

valberedningens arbete. 

 

Yttranderätt tillkommer RFs, SIBFs, SIFs representanter och StIBFs högste tjänsteman  och med mötets 

samtycke annan närvarande. 

 

3§ Kallelse 

 

Årsmötet hålls varje i juni , på dag, tid och plats som Styrelsen 

bestämmer. Mötet får dock inte hållas på dag när RFs, SIFs eller SIBFs årsmöte pågår. 

 

Kallelse till mötet utfärdas av Styrelsen genom e-post (eller motsvarande elektronisk kanal) och förbundets 

officiella hemsida, till samtliga röstberättigade föreningar, senast 21 kalenderdagar före mötet. Har förslag 

väckts om stadgeändring för eller nedläggning av förbundet skall detta anges i kallelsen. 

 

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, 

Styrelsens förslag samt inkomna motioner tillsändes samtliga röstberättigade föreningar 

senast 7 kalenderdagar före mötet. 

 

 



 

4§ Rösträtt 

 

Röstlängden upptar de föreningar som senast den (15/4) aktuellt år har fullgjort sina 

stadgeenliga förpliktelser mot StIBF, SIBF samt RF. Röstlängden gäller oförändrad till dess 

ny röstlängd har tillställts av StIBF. 

 

I händelse att Årsmötet ej kan slutföras gäller upprättad röstlängd. 

 

Röstberättigad förening innehar en röst. 

 

Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. 

 

Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva 

föreningens rösträtt anges. 

 

Icke röstberättigad förenings ombud har yttrande- men ej förslagsrätt. 

 

5§ Ärenden vid Årsmötet 

 

Vid Årsmötet skall följande ärenden förekomma: 

 

1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängden. 

 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

 

4. Val av mötesfunktionärer: 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två rösträknare, tillika justeringsmän, att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 

 

5. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 

c) StIBFs revisorers berättelse för samma tid. 

 

6. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsens förvaltning. 

 

7. Fastställande av 

a) verksamhetsplan 

b) budget. 

 

8. Val av Ordförande i StIBF, tillika Styrelsens Ordförande, för de nästkommande två arbetsåren. 

 

9. Val av halva antalet styrelseledamöter för de nästkommande två arbetsåren. 

 

10. Eventuella fyllnadsval. 

 

 

 



 

11. Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att, jämte revisor utsedd av SIF, granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom StIBF för en tid av ett år. 

 

12. Val av Ordförande samt två-fyra övriga ledamöter i valberedningen för det nästkommande arbetsåret. 

 

13. Behandling av förslag framställda av Styrelsen. 

 

14. Behandling av motioner, som inkommit till Styrelsen från röstberättigad förening. 

 

Frågor av ekonomisk natur får endast avgöras om de finns med på föredragningslistan till 

mötet. 

 

Annat ärende än ovan får ej avgöras på ordinarie Årsmöte. 

 

6§ Förslag till ärenden att behandlas vid Årsmötet 

 

Förslag till ärende att behandlas vid Årsmötet skall vara Styrelsen tillhanda senast 30/4 

aktuellt år. 

 

Rätt att inge förslag tillkommer StIBF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad 

medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande 

förening tillsammans med dess utlåtande. 

 

7§ Extra Årsmöte 

 

Extra Årsmöte utlyses av Styrelsen, då denna finner det nödvändigt, då 2/3 av StIBFs 

röstberättigade föreningar, i uppgivet ärende, påfordrar det, eller då StIBFs revisorer med 

angivande av skäl skriftligen så kräver. 

 

Underlåter Styrelsen att inom 14 kalenderdagar kalla till Extra Årsmöte, får den som krävt mötet kalla 

till detta. 

 

Vid Extra Årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

 

Extra Årsmöte får inte hållas på dag när RFs, SIFs eller SIBFs årsmöte pågår. 

 

Handlingar och föredragningslista för mötet skall, senast sju kalenderdagar före mötet, skriftligen delges 

samtliga StIBF röstberättigade föreningar enligt samma förfarande som för ordinarie Årsmöte. 

 

 

3 Kap StIBF-styrelsen 

 

1§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 

 

Styrelsen är, när Årsmötet inte är samlat, StIBFs beslutande organ. 

Styrelsen består av Ordförande och sex (6) övriga ledamöter. 

Två av medlemmarna i Styrelsen bör ej vara äldre än 30 år när de väljs in vid tiden för sin första mandatperiod. 

 

Styrelsen har rätt att adjungera personer till Styrelsen. 

 

 



 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

 

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så 

bestämmer. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallas, och då minst halva antalet 

av Styrelsens medlemmar är närvarande. 

 

Röstning får ej ske genom fullmakt. Om Ordföranden finner erforderligt, kan brådskande 

ärende avgöras genom telefonsammanträde eller annan elektronisk kanal. Sådant beslut skall anmälas och 

protokollföras vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat 

organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet 

underrätta Styrelsen härom. 

 

2§ Åligganden 

 

Styrelsen skall: 

 

1. Verkställa Årsmötets beslut,  

 

2. hålla sig informerad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen 

i dessa, 

 

3. handha innebandyidrotten inom fastställda distriktsgränser enligt gällande stadgar och bestämmelser, 

verka för innebandyidrottens utveckling samt i övrigt tillvarata innebandyidrottens intressen, 

 

4. arrangera Distriktsmästerskap och andra tävlingar enligt RFs och SIBFs bestämmelser, 

 

5. handha och ansvara för StIBFs medel, 

 

6. bereda ärenden som skall föreläggas Årsmötet, 

 

7. förelägga Årsmötet förslag till StIBFs verksamhetsplan, 

 

8. ange stadgeenliga rapporter samt förse RF, SIF och SIBF med upplysningar och yttranden, 

 

9. utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RFs stadgar, 

 

10. bestämma om organisationen av och tjänster vid StIBFs kansli, 

 

11. föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt. 

 

3§ Arbetsår 

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med nästkommande Årsmöte. 

 

 

 

 



4§ Firma 

 

StIBFs firma tecknas av Styrelsen enligt beslut på konstituerande möte. Normalt Ordförande, 

vice ordförande, kassör och StIBFs högste tjänsteman, samtliga var för sig upp till fastställt belopp. Vid belopp 

därutöver krävs två i förening. 

 

5§ Ordföranden 

 

Ordföranden är StIBFs officiella representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar 

och arbete samt övervakar att såväl förbundets stadgar och beslut efterlevs. Har Ordföranden förhinder träder 

vice ordföranden in i Ordförandens ställe. 

 

 

6§ Arvoden 

 

Ordinarie ledamöter jämte Ordföranden arvoderas med ett belopp motsvarande en 1/4-del av 

ett prisbasbelopp + sociala avgifter. Kommittéordförande, som inte ingår i styrelsen, kan arvoderas med ett 

belopp motsvarande en 1/6-del av ett prisbasbelopp + sociala avgifter. Arvodet utbetalas efter Årsmötet som 

avser föregående verksamhetsår och förutsätter att ansvarsfrihet givits. 

 

 

4 Kap Kommittéer och arbetsgrupper 

 

1§ Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 

 

Kommittéerna utses inom eller utom Styrelsen och kan vid behov upprätta tillfälliga kommittéer och 

arbetsgrupper. 

 

 

Kommittéerna består av Ordförande utsedd av Styrelsen och lämpligt antal ledamöter utsedda 

av kommittéordföranden. 

 

Kommittéerna sammanträder när Ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer, dock i överensstämmelse med organisationsplanen. De är beslutsmässiga när 

samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om 

Ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom telefonsammanträde eller elektronisk 

kanal. Sådant ärende skall anmälas och protokollföras vid närmast följande sammanträde. 

 

Kommittéerna handhar verksamhet enligt 2§. Mer noggranna verksamhetsbeskrivningar 

anges i StIBFs organisationsplan, föreslagen av Styrelsen och fastställd av Årsmötet. 

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att, enligt dessa stadgar, delegera beslutanderätten i vissa 

frågor, specificerade i organisationsplanen, till kommittéerna. 

 

Arbetsgrupper utsedda av kommittéerna har ingen formell beslutanderätt i några frågor. 

Arbetsgrupperna har endast en beredande och rådgivande funktion. 

 

Kommittéerna har rätt att adjungera ledamöter till kommittéerna. 

 

 

 

 



 

2§ Tillsättning 

 

Styrelsen har rätt att avsätta Ordförande och ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper, utan 

kommittéordförandens godkännande, med omedelbar verkan. Styrelsen har dock inte rätt att 

tillsätta ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper under kommittéerna utan 

kommittéordförandens godkännande. Styrelsen kan dock tillsätta ny Ordförande om man har 

avsatt denne. 

 

3§ Rapportering 

 

Kommittéordförandena i de ordinarie kommittéerna är rapporteringsskyldiga vid varje 

ordinarie styrelsesammanträde. Löpande rapportering handhas mellan styrelsemötena av VU. 

 

 

5 Kap Revisorer 

 

1§ Revisorer och revision 

 

StIBFs revisorer, en ordinarie och en suppleant utsedda enligt 2 kap 5 § 11 samt en vald av 

SIFs årsmöte enligt 11 kap 7 § RFs stadgar, skall granska Styrelsens förvaltning och 

räkenskaper. 

 

Styrelsen räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast 28 kalenderdagar före årsmötesdatum 

aktuellt år och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara 

Styrelsen tillhanda senast 14 kalenderdagar före Årsmötet. 

 

 

6 Kap Valberedning 

 

1§ Sammansättning mm 

 

Valberedningen består av Ordföranden och två till fyra övriga ledamöter valda av Årsmötet. Båda könen ska 

vara representerade och en strävan ska finnas mot att ha en jämn könsfördelning. 

 

Valberedningen sammanträder när Ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. 

 

2§ Åligganden 

 

Valberedningen skall senast 28/2 aktuellt år tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 

Årsmötets slut, om de avser att kandidera för den kommande mandatperioden. De tillfrågade har 14 

kalenderdagar på sig att meddela valberedningen sin kandidatur. 

 

Senast 1/4 aktuellt år skall valberedningen meddela samtliga röstberättigade föreningar 

uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval. 

 

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom Styrelsen. 

 

 

 

 



 

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått 

kännedom om. 

 

Valberedningens beslut skall protokollföras och före Årsmötet skall protokollet överlämnas 

till Styrelsen. 

 

3§ Förslagsrätt 

 

Föreningar får senast 1/5 aktuellt år till valberedningen avge förslag på personer för valen 

under punkterna 8-11, 2 kap 5§ dessa stadgar. 

 

Valberedningen skall bilägga sitt förslag, samt uppgift på samtliga föreslagna personer, tillsammans med 

ordinarie Årsmöteshandlingar  

 

4§ Kandidatnominering 

 

Innan kandidatnomineringen börjar vid Årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag 

beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 8-11, 2 kap 5§ dessa stadgar. 

 
 

 

 


