
 
 Projekt  

 
 

Sida 

1 (5) 

   

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 

  FS_nr2_19_20_190831.docx 1 

Datum Ändringar och uppdateringar 

   

 

 

Postadress: Box 1047, 171 21 Solna Besöksadress: Sundbybergsv. 9, Solna 
Telefon: 08-514 274 00 / E-post: info@innebandy.se www.innebandy.se 

 

FS – möte nr 2 år 19/20 
32 rum och kök, Sigtuna  
2019-08-31--0901 
§ 21-39  
 
 
Närvarande: Märit Bergendahl (MB)   Förbundsordförande   
 Martin Klabere (MK)  Vice ordförande 

Carin Sjöberg (CS) Sekreterare 
Helen Sundström-Hetta (HS) Kassör 
Victoria Wikström (VW)  
Lena Larsson (LL) 
Andreas Carlsson (AC) 
Mats Romell (MR)  
Helén Wiklund Wårell (HWW) 
Göran Harnesk (GH) GS   
Åsa Wigforss (ÅW) Ekonom 
Sebastian Nurmi (SN) Kommunikationschef 
Christer Johansson (CJ) Administrativ chef 

  Tomas Eriksson (TE) (§ 26, ej 26 d) Controller 
  Magnus Nilsson (MN) (§§ 28-30)  Tävlings/arrangemangschef  
  Joakim Lindström (JL) (§ 34)  Kanslichef 
  Anders Jonsson (AJ) (§ 34)  Utvecklingschef 

  
  

§ 21  Mötets öppnande  
Förbundsordförande öppnade mötet och hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade 
hjärtligt välkomna till FS styrelsemöte och kick-off för 2019/2020.  
 

 
§ 22  Godkännande av dagordning  

 Dagordningen godkändes.  
 
 

§ 23  Val av mötessekreterare  
 Till mötessekreterare valdes CJ. 
 
 

§ 24 Val av justerare  
 Till justerare valdes CS. 
 
 

§ 25  Föregående mötesprotokoll 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna föregående FS-protokoll nr 1. 
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§ 26 Ekonomi 
a) Controllerrapport utfall 19 augusti - prognos mot bokslut 200430 
TE föredrog underlagen för ekonomirapporten och controllerrapporten. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
b) Reviderad budget för 19/20 
TE och ÅW föredrog den reviderade budgeten för 19/20. FS diskuterade förslaget. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa förslaget till reviderad budget samt tacka för 
rapporten och godkänna densamma. 
 
c) PWC åtgärder granskningsrapport 
HS föredrog kring granskningsrapporten och de förslag till åtgärder som tagits fram. Några av 
våra policys ska revideras för att möta granskningsrapporten. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till GS att uppdatera de policys som omfattas av 
revisionsrapporten. 
 
d) Lån till IFF 
IFF har tagit en muntlig kontakt med SIBF angående ett lån. Behovet beror på en 
likviditetsbrist i samband med större arrangemang. FS ställer sig positiva till ett lån men anser 
att det ber ske en mer formell förfrågan samt att de övriga större nationerna ställer sig 
positiva till detta.  
 
Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna densamma samt att 
uppdra till GS att fortsätta diskussionen med IFF samt att ta fram ett förslag till avtal som 
redovisas vid nästkommande möte. 
 
e) Elitlicensen 
TE informerade om elitlicensen samt hur den hanteras. TE informerade om läget bland alla 
förbundsserieföreningar i förhållande till Elitlicensen. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 27 GS-rapport 
  GS föredrog rapporten med bland annat information om personal, kommunikation och   
  utbildningsverksamheten.  
   
  Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 28 SSL 
  MN föredrog historik och status kring samverkan och avtalsförhandlingar med FSSL 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten, att utse HWW och MR till att vara  
  förhandlingsgrupp för SIBF, samt att MB snarast kontaktar FSSL för att diskutera den fortsatta  
  hanteringen.  
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§ 29 Arrangemangsrapport 
  MN informerade om kommande arrangemang  
  med bland annat två VM och övrig arrangemangsverksamhet. 
 
 Förbundsstyrelsen tackade för informationen. 
 
 

§ 30 Tävlingsrapport 
  MN informerade om verksamheten inom tävlingsområdet. 
  
 Förbundsstyrelsen tackade för informationen. 
 
 

§ 31   Nomineringar till Riksidrottsförbundets råd 
  GH föredrog förslag till nomineringar till Riksidrottsförbundets råd enligt följande. 
 
  Bildnings- och utbildningsrådet  
  Nomineringar från SIBF: Märit Bergendahl, Andreas Carlson (tidigare Göran Harnesk) 
 
 Anläggningsrådet  
 Nomineringar från SIBF: Helen Wiklund Wårell, Martin Klabere (tidigare Kristina  
  Landgren Carestam) 
 

Lokstödsnämnden  
Nomineringar från SIBF: Märit Bergendahl, Mats Romell (ingen representant idag) 
 
Internationella rådet  
Inget förslag till nominering från SIBF (Orförande Tomas Eriksson, ingen ytterligare 
representant idag) 

 
Styrgrupp för CIE och internationella idrottsevenemang  
Inget förslag till nominering från SIBF (Orförande Tomas Eriksson, ingen representant idag) 
 
Skiljedomsnämnden  
Johan Kvart, lagman i Göteborgs tingsrätt kvarstår som representant från SIBF. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna de föreslagna 
nomineringarna. 
 

 
§ 32   Förbundsutvecklingsplan 

  ÅW föredrog bakgrund och information om förbundsutvecklingsplanen som ska lämnas in till  
  RF. Arbetet fortsätter med att komplettera planen för att sedan sändas in till RF. 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 33   Kommunikationsrapport 
  SN informerade om verksamheten inom kommunikation.  
  
  Förbundsstyrelsen tackade för informationen. 
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§ 34 Kansli, Utveckling och landslagsrapport 
  JL och AJ informerade om verksamheten inom områdena. 
 
  Förbundsstyrelsen tackade för informationen. 
 
 

§ 35   Samverkan med Distrikten 
  SN informerade kring arbetet som gjordes vid de tidigare ordförandekonferenserna och de    
  samverkansgrupper och uppdrag som har genomförts och ska genomföras. 
   
  a) Arbetsgrupper: 
  Svensk Innebandy Vill: 
  Representanter från FS: HS, CS 
 
  Kommunikation: 
  Representanter från FS: MW, LL 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att utse ovan personer att vara FS representanter i de två  
  grupperna samt att uppdra till SN att aktivera grupperna. 
   
  att de personer som ska ingå i arbetsgrupperna ska vara förtroendevalda 
  eftersom det är ett uppdrag från Ordförandekonferensen. 
 
  b) Gemensam HR-resurs 
  Uppdraget från Ordförandekonferensen att tillsätta en gemensam HR-resurs som kan stödja  
  SDF och SIBF i HR arbetet. 
   
  Förbundsstyrelsen beslutade att aktivera den gemensamma funktionen som HR-resurs och  
  uppdra till GS att återkomma med förslag på hur det ska genomföras vid nästa FS-möte. 
 
  c) Ordförandekonferens 19/20 
  FS diskuterade Ordförandekonferens och FS önskan är att den läggs tidigare än förra året. 
  FS anser att någon av helgerna 18-19 eller 25-26 i januari skulle vara lämpliga. 
 
  Utsedda från SDF vid förra Ordförandekonferensen att delta i planering och innehåll är:  
  Dan Back - Uppland, Helena Bruzelius – Värmland, Henrik Wetterlundh – Skåne. 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att starta arbetet genom att kontakta de utsedda från SDF för  
  ett första möte och uppdra till CJ att aktivera gruppen. 
 
 

§ 36 Internationellt 
  MK föredrog den internationella rapporten. 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att tacka för rapporten och godkänna densamma. 
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§ 37 Rekrytering Generalsekreterare 
  GS har aviserat sin pension till sommaren 2020. FS anser att arbetet med rekryteringen av ny  
  GS ska starta omgående. 
 
  Förbundsstyrelsen beslutade att utse MB, LL och AC att utgöra rekryteringsgrupp med
 uppdraget att presentera slutkandidater för FS att ta ställning till. 
 
 

§ 38 Nästa möte 
  Sker via Teams den 6 oktober kl. 18:00, mötet efter sker den 11 november 09-16 på Arlanda. 
 
 

§ 39 Mötets avslutande 
Förbundsordförande förklarade FS kick-off och styrelsemöte avslutat och tackade alla för en 
givande helg.  
 

 
 

Vid protokollet:      
Christer Johansson  
 
 
 
Justeras:      Justeras:      
   
 
 
 
Märit Bergendahl     Carin Sjöberg     
Förbundsordförande    Sekreterare 
 
 
 


