
 
 
 
 

 
Förbundsmötesprotokoll 12 juni 2004  
 
Plats: Hotell Continental, Stockholm 
 
 
 
Mötets öppnande 
Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt 
välkomna. Deltagarförteckning som bilaga 1. 
 
Jansson talade om enkelheten att som ordförande i förbundet stå här och öppna 
förbundsmötet. Vi har ett färskt VM-guld, vi ökar licenstalet och mediabevakningen ökar för 
att nämna något. 
 
Jansson informerade om Handslaget och att det nyligen tagits ett beslut att innebandyn får  
5 201 000 SEK att satsa på Handslaget. Det ställer höga krav på oss att realisera dessa 
resurser i utveckling. 
 
Förbundsmötet förklarades öppnat. 
 
 
§ 1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på 

grundval av den utav förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden. 

Upprop förrättades. SDF (samtliga SDF närvarande) noterades till 245 röster, föreningar till 
13, totalt 258 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 172 röster. 
 
Noterades att Endre IF inte kommit in med fullmakt i tid och korrekt undertecknad, dock 
undertecknad av styrelseordförande och tillika tänkt ombud. 
 
Förbundsmötet beslutade att inte godkänna Endre IF:s fullmakt. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 258 röster, och 
kvalificerad majoritet till 172 röster (bilaga 2). 
 
 
§ 2 Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan/program gicks igenom. 
 
Föredragen föredragningslista godkändes av förbundsmötet. 
 



§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Magnus Pehrson, administrativ chef, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom 
införande i ”Svensk Idrott” nr 3/2003 samt genom kallelse till röstberättigade den 18 maj 
2004, via post och per mejl. 
 
Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr o m 12 mars 2004 samt i nr 
6/2004 av Innebandymagazinet. 
 
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst. 
 
 
§ 4 Val av mötesordförande 
Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Lars Hjalmarsson, och 
föreslog Janne Olofsson, ledamot i Sisu Idrottsutbildarna Riks, till mötets ordförande. 
 
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Janne Olofsson som 
välkomnades med en varm applåd. 
 
 
§ 5 Val av mötessekreterare 
Valberedningen föreslog Magnus Pehrson, administrativ chef på Svenska 
Innebandyförbundet. 
 
Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Pehrson. 
 
 
§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande 

justera mötets protokoll, samt erforderligt antal 
rösträknare 

Valberedningen föreslog två protokolljusterare; Marie Öhlund-Norlén, Jämtland/Härjedalens 
IBF samt Mikael Durhan, Hälsinglands IBF. 
 
Valberedningen föreslog två rösträknare; Niclas Westén, Stockholms IBF och Iréne 
Lundström, Södermanlands IBF. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Marie Öhlund-Norlén och Mikael Durhan till 
justerare. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Niclas Westén och Iréne Lundström till rösträknare. 
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§ 7 Behandling av verksamhets- och 
förvaltningsberättelser 

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anses de såsom föredragna. 
 
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.  
 
Därefter vidtog genomgång av nedan handlingar.  
 
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Verksamhetsberättelsen för 2003/2004 bilaga 3 gicks igenom sida för sida, rubrik för rubrik, 
och det gavs möjlighet att ställa frågor och kommentera. 
 
Per Jansson, förbundsordförande: Föreslog, för Förbundsstyrelsens räkning, under 
rubriken Förbundsmötet på sidan 5 att stycke 4 i sin helhet stryks ur 
Verksamhetsberättelsen. 
 
Inga övriga justeringar av Verksamhetsberättelsen gjordes. 
 
 
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
Årsredovisningen bilaga 4, inkluderat resultat- och balansräkning för 2003/2004, 2003-05-01 
– 2004-04-30, gicks igenom. 
 
Förbundskassör Krister Kalte redogjorde för resultatet, + 279 938 SEK. Kalte presenterade 
valda delar ur bokslutet som var värda att notera. 
 
Roland Pettersson, Balrog IK: Frågade om varför anmälningsavgiften till elitserien herrar 
höjs? 
Krister Kalte, förbundskassör: Svarade att det finns ett mål i sig att alla serier ska bära 
sina egna kostnader. Det gör inte herrarnas elitserie idag. 
Martin Johansson, förbundsstyrelsen: Förtydligade att serierna ska vara ett 
nollsummespel, det är inte herrarnas elitserier. 
Roland Pettersson, Balrog: Efterlyste en specifikation på vilka kostnader som anses vara 
seriekostnader. 
Martin Johansson, förbundsstyrelsen: Informerade om att det finns ett täckningsbidrag för 
alla serier samt att alla serier ska bära sina domarkostnader. Denna uträkning kommer att 
presenteras för SEI under verksamhetsåret. 
 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Frågade om noten för Internationell verksamhet. 
Krister Kalte, förbundskassör: Svarade att intäkten som anges i noten har använts för 
Internationell verksamhet, och blir då en kostnad. Hur intäkten använts har inte specificerats. 
 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Frågade om provisioner och avtal som är en ny post i 
resultatrapporten. 
Krister Kalte, förbundskassör: Svarade att det handlar om provisioner på de partneravtal 
som sluts. Det är först i år som vi har valt att särredovisa detta. Kostnaden har alltid funnits 
men inte särredovisats. 
 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Frågade om not A i Årsredovisningen, angående likvida 
medel. 
Krister Kalte, förbundskassör: Svarade att det för första gången i år har gjorts en 
kassaflödesanalys. ”Likvida medel vid årets slut” kan förklaras med att det är posten 
”Kortfristiga placeringar” i Balansrapporten, d v s kassa/bank + korta placeringar. 
 

_________________________________________ 
3 (10) 



Håkan Hult, Östergötlands IBF: Frågade om kostnaderna för Innebandymagazinet. 
Krister Kalte, förbundskassör: Svarade att det handlar om produktionskostnader. 
 
c) revisorernas berättelse för samma tid 
Revisionsberättelse bilaga 5 för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd 
med handlingarna. Då inte någon av revisorerna eller dess suppleant var på plats frågade 
mötets ordförande om revisionsberättelsen kunde anses vara föredragen genom att den varit 
utsänd med handlingarna samt poängterade att berättelsen fanns i original, med samtliga 
underskrifter, på podiet. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för det gångna 
verksamhetsåret med den förändring som anges under punkten a). 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen avseende 
räkenskapsåret 2003-05-01 – 2004-04-30 och i och med det godkänna bokslutet samt 
att det redovisade överskottet balanseras i ny räkning. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen för samma tid och lägga 
dessa till handlingarna. 
 
 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens 

förvaltning 
 
Förbundsmötet beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet 
för den gångna verksamhets- och räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt. 
 
 
§ 9 Behandling av styrelsens förslag och av motioner 

som getts in i den ordning som sägs i 2 Kap. 2 § 
9.1 Motioner 
9.1.1 IBK Dalen bilaga 6, Reskostnadsfördelning i nationella serier 
Martin Johansson, förbundsstyrelsen: Förbundsstyrelsen yrkade avslag enligt det 
yttrande som lämnats. 
Lewi Bergström, IBK Dalen: Ville som motionsställare yttra sig och tydliggjorde att liknande 
ärenden tidigare varit föremål för diskussion i olika forum. Man har också i sådana forum 
konstaterat att det inte finns skillnader. IBK Dalen förordade en utredning i ärendet så att 
man kan få det klarlagt att det är så. 
Lars Hjalmarsson, Skellefteå IBK: Talade om historiken kring reseutjämning och säger att 
den resepott som en gång fanns försvann efter det att SEI fick ansvaret för detta. Skellefteå 
IBK yrkade på bifall till motionen för att ”en gång för alla slippa diskussionen”. 
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Yrkade på bifall till motionen enligt det 
yttrande som Västerbottens IBF har lämnat och säger också att han inte är så säker på att 
det är dyrare för norrlandslag att bedriva elitverksamhet, ”men låt oss då ta reda på det”. 
Arne Nordesjö, Upplands IBF: Tyckte att det är för många frågetecken kring debatten och 
yrkade på bifall till motionen. 
Thomas Lundberg, AIK: Sa att ”det finns ingen rättvisa i idrott”. Att enbart fokusera på resor 
känns inte rätt. Alla föreningar har olika förutsättningar, vissa har dyrare hallhyror, andra har 
caférättigheter, vissa har problem med lägenheter till spelare osv. Lundberg var osäker på 
om elitföreningarna vill redovisa dessa siffror.  AIK yrkade bifall till styrelsens förslag. 
Lars Hjalmarsson, Skellefteå IBK: Menade att det inte bara är en (1) fråga som ska 
belysas. Alla kostnader för att bedriva elitverksamhet ska tas med. 
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Lewi Bergström, IBK Dalen: Uppmanade samtliga att läsa RF:s utredning ”Kostnader för 
idrott”. Det är viktigt att vi får med alla kostnader för att bedriva elitverksamhet i en utredning 
och var förvånad över Lundbergs (AIK) uttalande om att inte redovisa siffror. 
Thomas Lundberg, AIK (replik): Svarade att det inte finns problem att redovisa 
ekonomiska siffror. Hur budgetering och prioritering görs är en fråga för den enskilda 
föreningen och det är sådana siffror som kan vara svåra att få fram.  
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Frågade hur SEI ställer sig i frågan? 
Leif Bolin, Västernorrlands IBF: Yrkade bifall på motionen. Vill ”en gång för alla kartlägga 
förhållandena”. 
Roland Pettersson, Balrog IK: Frågade sig vad man vill uppnå? Är målet ett 
reseutjämningssystem ifrågasätter Pettersson detta. Yrkade bifall till styrelsens förslag. 
Dick Gillving, Gästriklands IBF: Yrkade på bifall till en utredning. Dock ska utredningen 
enbart bestå av ”den idrottsliga biten”. 
Magnus Nilsson, SEI (ansökte om yttranderätt av Förbundsmötet och fick det): 
Ifrågasatte vissa ”fakta och/eller halvsanningar” som kommit fram. SEI har inte yttrat sig i 
frågan, men har analyserat och diskuterat frågan tidigare. Man har kommit fram till att det är 
svårt att göra en rättvis jämförelse mellan föreningarna. SEI har ingen central syn i frågan 
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Gjorde jämförelser med fotboll. De har 
resebidrag och elitbidrag. Vi har ett ansvar för utvecklingen att titta på frågan, det är 
bevisligen ett problem och då ska det utredas. Låt oss inte göra som alla andra. 
Lars Hjalmarsson, Skellefteå IBK: Ville inte att det är SEI som ska utreda frågan. 
Utredningen ska styras av Svenska Innebandyförbundet. 
 
Förbundsmötet var efter debatten redo att gå till beslut. De förslag som fanns var 
förbundsstyrelsens förslag som AIK och Balrog har yrkat bifall till, samt motionärens förslag 
som IBK Dalen, Skellefteå IBK, Västerbottens IBF, Upplands IBF, Västernorrlands IBF och 
Gästriklands IBF har yrkat bifall till. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
 
9.1.2 IBK Dalen, bilaga 7, Reskostnadsfördelning i centralt arrangerade junior- och 
ungdomstävlingar  
Martin Johansson, förbundsstyrelsen: Förbundsstyrelsen yrkade bifall till motionärens 
förslag enligt det yttrande som lämnats. 
 
Förbundsstyrelsen var redo att gå till beslut. Endast ett förslag förelåg, motionärens förslag 
som Förbundsstyrelsen yrkade bifall till. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
 
9.1.3 Östergötlands IBF, bilaga 8 , SDF-bidraget 
Krister Kalte, förbundskassör: Yrkade avslag på motionen. Förbundsstyrelsen vill göra en 
utredning tillsammans med SDF:en i andan av den motion som lagts. Förbundsstyrelsen 
tycker inte man ska ta ett beslut som påverkar den föreslagna budgeten för kommande 
verksamhetsår. Kalte menar också att man gör satsningar som kommer SDF:en till godo 
genom bl a ordförandekonferens och den föreslagna SDF-utvecklingen. 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Tog tillbaka förslaget och accepterade utredningsförslaget 
från Förbundsstyrelsen. Östergötlands IBF ville däremot att deltagarna i utredningen utses 
här och nu. 
Krister Kalte, förbundskassör: Om Förbundsmötet vill utse SDF:ens representanter är det 
inga problem. 
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Arne Nordesjö, Upplands IBF: Yrkade bifall till styrelsens förslag. Föreslog att gruppen ska 
arbeta med nya former för bidrag, t ex olika fonder som SDF kan söka medel ur. Föreslog 
också att norr, mellan och söder ska representeras i en utredning. 
Lars Hjalmarsson, Skellefteå IBK: Föreslog att man uppdrar till Förbundsstyrelsen att 
tillsätta utredningen. 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Tog tillbaka hela förslaget och anpassade sig till 
Förbundsstyrelsens förslag i sin helhet. 
 
Förbundsstyrelsen var redo att gå till beslut. Endast ett förslag förelåg, Förbundsstyrelsens 
förslag. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen och bifalla Förbundsstyrelsens förslag. 
 
 
10.2 Förslag 
10.2.1 Stadgeändring, bilaga 9, Kapitel 6 Vårkongressen, § 2 Rösträtt 
Per Jansson, förbundsordförande: Anpassning till Förbundsmötet. Ett Vårkongressbeslut 
jämställs med en stadgeändring på Förbundsmötet. 
 
Förbundsstyrelsen var redo att gå till beslut. Endast ett förslag förelåg, Förbundsstyrelsens 
förslag. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag. 
 
 
10.2.2 Stadgeändring, bilaga 9, Kapitel 6 Vårkongressen, § 6 Förslag till 
ärenden att behandla vid kongressen 
Per Jansson, förbundsordförande: En formaliafråga. Den handlar om att göra processen 
enklare för dem som ska lämna in motion. 
 
Förbundsstyrelsen var redo att gå till beslut. Endast ett förslag förelåg, Förbundsstyrelsens 
förslag. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla Förbundsstyrelsens förslag. 
 
 
§ 10 Fastställande av förenings årsavgift till förbundet 
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift (700 SEK per förening). Inget ytterligare 
yrkande förelåg. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa (oförändrad) årsavgift om 700 SEK för 
2004/2005. 
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§ 11 Behandling av förslag till Verksamhetsplan med 
ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 
2004-2007 

 
a) Verksamhetsplan, bilaga 10 
Thomas Thim, förbundsstyrelsen: Föredrog i korthet Innebandyns Mål- och strategier och 
konkretiserade Innebandyns uppgift, vision, verksamhetsidé samt fem huvudutmaningar. 
 
De målförslag som låg för beslut till Förbundsmötet har diskuterats vid två 
ordförandekonferenser och en Vårkongress. 
 
Thomas Lundberg, AIK: Vad har förbundet för tankar kring publiksnittet? Hur kan 
förbundet, rent konkret, hjälpa till med det? 
Per Jansson, förbundsordförande: Föreningarna har inte varit med i mål- och 
strategiarbetet på samma sätt som SDF/Förbundet. Frågan om publiksnittet äger inte 
SDF/Förbundet. Däremot kan vi aktivt arbeta tillsammans med föreningarna i denna fråga. 
Det borde vara allas intresse att öka publiksnittet på våra elitmatcher. Vi kan stimulera 
varandra genom att ha samma målsättningar. 
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Höll med Jansson. Det känns som att SDF 
och elitföreningar lever skilda liv. Man arbetar med sina saker och marknadsför varandra vid 
behov. Det borde finnas ett krav på samarbete mellan SDF och elitföreningar. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa Innebandyns 
mål 2004-2007, enligt bilaga. 
 
 
b) Budget 
Krister Kalte, förbundskassör: Presenterade budgeten för 2004/05 och redogjorde 
ytterligare för valda delar ur budgeten. 
 
Roy Silverby, Hallands IBF: Ville att satsningen på mål- och strategiarbetet presenteras 
mer konkret. 
Krister Kalte, förbundskassör: Förklarade att SDF-utveckling är en stor del av budgeten. 
Resterande satsningar är mer eller mindre hämtade direkt från de förslag som 
Ordförandekonferensen i januari 2004 kom fram till. 
 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Landslagsbudgeten. Vari står skillnaden mellan dam- och 
herrlandslag. 
Krister Kalte, förbundskassör: Förklarade att jämförelse ska göras vartannatårsvis med 
hänsyn till att det spelas VM vartannat år för herrar och damer. 
 
Håkan Hult, Östergötlands IBF: Arvoden på landslag? 
Krister Kalte, förbundskassör: Förklarade att det är första året de särredovisas. Tidigare 
har arvoden legat på respektive landslag. 
 
Roland Pettersson, Balrog IK: Talangutveckling 13 000 SEK? 
Per Jansson, förbundsordförande: Det är inget aktivt arbete. Det är ett inledande arbete 
som ska ta fram förutsättningar för talangutveckling. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad 
budget med en omslutning på 35 240 500 SEK. 
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c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen 
Förbundsstyrelsen förslag är att ordförande har ett (1) prisbasbelopp (39 300 SEK) och att 
övriga ledamöter har ½ prisbasbelopp (19 650 SEK) i arvode. 
 
Förbundsmötet beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag. 
 
 
§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens 

ordförande, för en tid av ett år 
Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Kumla. Inga ytterligare nomineringar förelåg 
bilaga 11. 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med Valberedningens förslag, att 
omvälja Per Jansson, Askersund, till förbundsordförande för en tid av ett år. 
 
 
§ 13 Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av 

två år 
Valberedningen föreslog omval av Helén Wårell Wiklund, Luleå, Thomas Thim, Alingsås och 
Jan Öhrskog, Lund, bilaga 11. 
 
Gunnar Hiort, Örnsköldsviks SK: Nominerade Leif Bolin, Sundsvall. 
 
Sluten votering begärdes. 
 
Mötesordförande gick igenom gången för sluten votering och förklarade att 0, 1, 2 och 3 
namn kan skrivas på de röstsedlar som delas ut. Skrivs fyra namn och/eller ett ogiltigt namn 
på röstsedeln anses hela rösten som ogiltig. 
 
Efter genomförd (sluten) votering räknade rösträknarna fram resultatet. Resultatet 
meddelades av mötesordförande enligt: 
 
Thomas Thim 232 röster 
Helén Wårell Wiklund 227 röster 
Jan Öhrskog  139 röster 
Leif Bolin  128 röster 
 
Förbundsmötet beslutade att omvälja Helén Wårell Wiklund, Thomas Thim och Jan 
Öhrskog. 
 
 
§ 14 Val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i 

Disciplingruppen, ordförande för en tid av ett år 
samt ledamöter för en tid av två år. 

Valberedningen föreslog nyval av ordförande Anna-Karin Åhrman Cortelius, Varberg och 
nyval av ledamot Magnus Lindberg, Askim samt nyval av ledamot Linda Hellgren, 
Stockholm. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 11. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Anna-Karin Åhrman Cortelius till ordförande för 
Disciplingruppen för en tid av ett år. 
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Förbundsmötet beslutade att välja Magnus Lindberg och Linda Hellgren som 
ledamöter för en tid av två år. 
 
 
§ 15  Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant 

för en tid av ett år 
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Mikael Brandstam, Stenhamra och omval av 
revisorssuppleant Pirjo Hellgren, Trångsund. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 11. 
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag. 
 
 
§ 16 Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter för 

en tid av ett år 
Mötesordförande refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till Valberedningen 
redovisas. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävs att någon under 
förbundsmötet föreslår personer till val. bilaga 12 
 
Thomas Lundberg, AIK: Föreslog omval på sittande Valberedning, d v s Lars Hjalmarsson, 
Skellefteå, Lasse Granqvist, Solna, Gittan Ahonen, Stockholm, Roland Gunnarzon, Älta och 
Arne Nordesjö, Uppsala. 
Roy Silverby, Hallands IBF: Föreslog Stephen Selindh, Göteborg. 
Leif Bolin, Västernorrlands IBF: Föreslog Håkan Hult, Linköping. 
 
Inga ytterligare nomineringar förelåg. 
 
Förbundsmötet beslutade att inledningsvis välja en ordförande, i enlighet med 
mötesordförandes förslag till mötesordning. 
 
Leif Bolin, Västernorrlands IBF: Föreslog Lars Hjalmarsson, Skellefteå.  
 
Inga ytterligare förslag förelåg. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Lars Hjalmarsson till Valberedningens ordförande 
för en tid av ett år. 
 
Förbundsmötet beslutade därefter att välja in den enda kvinnliga nominerade 
personen, Gittan Ahonen som ledamot då det i stadgarna står att Valberedningen ska 
bestå av kvinnor och män. 
 
För val till övriga tre platser begärdes sluten votering. 
 
Mötesordförande gick igenom gången för sluten votering och förklarade att 0, 1, 2 och 3 
namn kan skrivas på de röstsedlar som delas ut. Skrivs fyra namn eller fler och/eller ett 
ogiltigt namn på röstsedeln anses hela rösten som ogiltig. 
 
Efter genomförd (sluten) votering räknade rösträknarna fram resultatet. Resultatet 
meddelades av mötesordförande enligt: 
 
Håkan Hult  217 röster 
Stephen Selindh 173 röster 
Arne Nordesjö 149 röster 
Lasse Granqvist 93 röster 
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Roland Gunnarzon 57 röster 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Håkan Hult, Atephen Selindh och Arne Nordesjö till 
ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år. 
 
§ 17 Beslut om val av ombud och erforderliga 

suppleanter till RF-stämma 
 
Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till 
kommande stämmor. 
 
 
§ 18 Avslutning 
Mötesordförande Janne Olofsson höll ett kort avslutningsanförande och tackade för 
förtroendet att leda förbundsmötet. Olofsson lämnade över ordförandeklubban till 
förbundsordförande Per Jansson. 
 
Per Jansson tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet.  
 
Svenska Innebandyförbundets utmärkelse i brons delades ut till tre personer som var på 
plats: 
 
Stefan Kratz, Upplands Väsby 
Martin Johansson, Oskarshamn 
Håkan Hult, Linköping 
 
Förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2004 för avslutat. 
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