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FS - möte nr 5 år 17/18  

Hilton, Bratislava  
2017-12-07--09   
§ 59--71 
 
Närvarande:  Tomas Engholm (TE)   Förbundsordförande 
  Märit Bergendahl (MB)  Vice ordförande 

Krister Azelius (KA)   
Martin Klabere (MK)  
Klas Hedlund (KH)   
Helen Sundström-Hetta (HS) 
Victoria Wikström (VW)   

  
Adjungerade:  Göran Harnesk (GH)  Generalsekreterare 
  Christer Johansson (CJ)  Administrativ chef 
  Sebastian Nurmi (SN) §59-66 Kommunikationschef 
  Magnus Nilsson (MN) §59-66  Tävlings/Arrangemangschef 
  Niklas Ekblom §66 (via Skype) 
  
 
 

§ 59 Mötets öppnande 
Ordförande, Tomas Engholm, hälsade Förbundsstyrelsen och adjungerade tjänstemän välkomna 
till styrelsemöte i Bratislava i samband med VM. 

 
 
§ 60 Godkännande av dagordning 

Utsänd dagordning godkändes. 
 
 

§ 61 Val av mötessekreterare 
Christer Johansson valdes till mötessekreterare. 
 
 

§ 62 Val av justerare 
Till justerare valdes MB. 
 
 

§ 63 Föregående mötesprotokoll 
 
FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 4 
 
 

§ 64 GS Rapport 
GS föredrog rapporten samt kompletterade med aktuella händelser från verksamheten. 
 
FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma. 
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§ 65 Ekonomisk rapport 
GS föredrog den ekonomiska rapporten.  
 
Det ser bra ut i stort och vi hanterar underskottet via det budgeterade överskottet. 
 
FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma. 
 
 

§ 66 Folksporten i framtiden 
GS och SN samt Niklas Ekblom via Skype genomförde en grundlig föredragning om arbetet med 
Folksporten i framtiden samt presenterade nuläget. 
Gruppen presenterade även på vilket sätt som arbetet förankrats i rörelsen dels genom enkäter 
och intervjuer för underlag dels genom löpande information via nyhetsbrev, ordförande- och 
personalkonferenserna 2016 fram till idag. Under januari och februari kommer distrikten att få 
nästa avstämning kring projektet. 
 
FS gick igenom materialet och kom med synpunkter samt förslag på justeringar. 
 
FS beslutade att:  Tacka för rapporten samt att godkänna densamma. 
 
 

§ 67 Stefan Forsman överklagan av val av ordförande vid Storvreta IBK:s årsmöte 
FS diskuterade ärendet och den komplexitet som det innehåller samt att vid förfrågning till 
Riksidrottsförbundet så har inga liknande praxis hittats inom idrottsrörelsen. 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att Henrik Ededahl genom det överklagade beslutet, 
enhälligt valts till ordförande i föreningen. Detta beslut har, såvitt kan bedömas, fattats i 
enlighet med den ordning som gäller enligt föreningens stadgar. Valet av Henrik Ededahl 
har av Stefan Forsman kritiserats på den grund att han inte var en vid årsmötet 
röstberättigad medlem. Frågan om vem som har rösträtt vid det aktuella årsmötet har av 
årsmötet fastställts genom det beslut varvid röstlängden fastställs (§2 i protokollet från 
årsmötet). Detta beslut har inte överklagats och var, enligt vad som kan utläsas, enhälligt. 
Eftersom Henrik Ededahl upptagits i den röstlängd som fastställts av årsmötet var han 
röstberättigad vid årsmötet och därmed också valbar som ordförande.  
 
Mot denna bakgrund konstaterar förbundsstyrelsen att årsmötets beslut att välja Henrik 
Ededahl inte är behäftat med sådant formfel som avses i 15 kap. 3 § RF:s stadgar. 
 
BESLUT 
Förbundsstyrelsen avslår Stefan Forsmans överklagande, varvid årsmötets beslut den 26 
oktober 2017 att välja Henrik Ededahl till ordförande i Storvreta IBK, står fast.  
  
 
 

§ 68 András Czitrom avliden 
GS informerade om att András Czitrom, en av Svenska Innebandyförbundets grundare och dess 
ordförande under åren 1983-1986, gått bort den 11 november 2017.  
 
GS informerade om den kondoleans som förbundet gjort i samband med det. 
 
FS beslutade att:  Tacka för rapporten samt att godkänna densamma. 
 



 

 Projekt Skapat Sida 

  3 (3) 

Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version 

  FS Protokoll_nr5_1718_171207.docx 1 

Datum Ändringar och uppdateringar 

  

 

 Box 1047 S-171 21 Solna Sweden  Tel +46 (0)8 514 274 00  Fax +46 (0)8 82 22 14 Visiting address: Sundbybergsvägen 9 
E-mail: info@innebandy.se Website: www.innebandy.se  PG: 23 67 14-2 BG: 990-0580 Org.nr: 813200-3487 

 
 

§ 69 Övriga frågor 
 
a) Svenska Landhockeyförbundet 
TE informerade om de kontakt som tagits av Svenska Landhockeyförbundet med oss. 
 
FS beslutade att: Tacka för rapporten samt att godkänna densamma samt att uppdra till TE och  
GS att förutsättningslöst träffa dem för samtal.  

 
 

b) SEI 
KH informerade FS om samverkan med SEI och de möten som genomförts både med SEI och  
internt. 
 
FS diskuterade ingående samverkan med SEI och de utmaningar som finns. 
 
FS beslutade att:  Tacka för rapporten samt att godkänna densamma.  

 
 

§ 70 Nästa möte  
FS-möte 24/1 på Arlanda, Tema Utveckling 
 
 

§ 71 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade FS-mötet samt tackade för ett bra och givande möte. 
 

 

 
 

Vid protokollet 
Christer Johansson 
 
 
 
Justeras     Justeras  
 
 
 
 
 
Tomas Engholm, ordförande  Märit Bergendahl 
 


