
 
 

 
 
Solna den 23 maj 2019 

 
Till  SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2018/19 

 
  F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer 
    
 

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte 
 
Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte i Stockholm enligt nedan.  
 
Tid: Söndag 16 juni 2019, för tider - se bifogat program 
 

Plats: Best Western Bromma, Ulvsundavägen 193, 168 67 Stockholm-Bromma  

http://www.stockholmbrommahotel.se/  
  
Fullmakt: Fullmakt ska sändas in till ekonomi@innebandy.se senast 12 juni. Registrering görs 

senast 1 timme före mötets start på plats.  
 
Handlingar: Verksamhetsberättelse 2018/19 och verksamhetsplan 2019/20 bifogas detta utskick. 

Övriga handlingar finns på www.innebandy.se/forbundsmotet  
 
 
Info: Finns på: www.innebandy.se/forbundsmotet 
 
  
 
 

Väl mött 
 
 
 
 
 
Tomas Engholm   Göran Harnesk 
Förbundsordförande   Generalsekreterare 

 

http://www.stockholmbrommahotel.se/
mailto:ekonomi@innebandy.se
http://www.innebandy.se/forbundsmotet
http://www.innebandy.se/forbundsmotet


 
 

Program för dagen       
 

Söndag 16 juni 
 
 
12,00-13,00 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet 
 
Lunch serveras från kl. 12,30. 
 

13,30 Förbundsmötet startar 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Utdrag ur SIBF:s stadgar:  
 
Kap 2 Förbundsmötet: 
 
2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast den 31 mars. 
Rätt att avge förslag tillkommer SDF och medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall 
berört SDF beredas tillfälle att yttra sig över. 
Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 
 
3 § Sammansättning och beslutförhet 
Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av 
SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie 
förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie. 
 
Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av 
förbundsstyrelsen. 
 
SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall 
medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 
 
Ersättare för ombud ska anges på fullmakten. 
 
Kap 1 Allmänna bestämmelser: 
9 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 



    
 

  FÖRSLAG TILL MÖTESAGENDA 
 
Ärenden vid förbundsmötet 2019 
 
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 
 
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 
 
1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden, 
SDF max 217 röster, elitföreningar en (1) vardera max 25 röster. Totalt max 242 röster. 
 
2. fastställande av föredragningslista för mötet, 
 
3. fråga om mötets behöriga utlysande, 
Utlyst genom införande på ”Idrottens Kungörelser ” (www.idrottenskungorelser.se) 8 mars 2019. 
 
Kallelse, inklusive alla handlingar, har e-postats den 23 maj 2019 samt publicerats på hemsidan. 
 
Dessutom ytterligare för kännedom via e-post 13 mars 2019 samt på www.innebandy.se från den 13 
mars 2019 samt i Passningen den 2 april 2019. 
 
4. val av mötesordförande, 
Valberedningen föreslår 
 
5. val av protokollsekreterare för mötet, 
Valberedningen föreslår 
 
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt 
erforderligt antal rösträknare, 
Valberedningen föreslår två protokolljusterare samt rösträknare 
 
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, 
Verksamhetsberättelse för 2018/2019 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan 
föredragen 
 
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, 
Resultat- och balansräkning för 2018/2019 samt årsredovisning utsänd med handlingarna och 
därmed såsom sådan föredragen 
 
c) fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, 2 500 000 SEK 
Styrelsen föreslår att av årets resultat sätts 2 500 000 SEK av till ändamålsbestämda medel. 
 

http://www.idrottenskungorelser.se/
http://www.innebandy.se/


   

d) revisorernas berättelse för samma tid, 
Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret 2018/2019 är utsänd med handlingarna och 
därmed såsom sådan föredragen 
 
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 
På förslag från revisorerna 
 
9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §, 
 
9.1 Förbundsstyrelsens förslag  
Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar, 9.1  
 
9.2 Motioner 
1: 17 SDF om att Utöka antalet ledamöter i FS från sju (7) till nio (9) 
2: 17 SDF om Översyn av arvoden inom SIBF 
3: Fagerhult Habo IB, Flytt av SDF gräns 
4: Gästriklands och Hälsinglands IBF, Inriktning om samgående mellan SDF:en 
 
10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, 
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift till 1 000 SEK per förening/år 
 
11. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod, 

1. Verksamhetsplan för 2019/2020 
2. Budget för räkenskapsåret 2019/2020  
 

b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen 
I enlighet med beslut från Förbundsmötet 2009. 
2 prisbasbelopp/år till ordförande Svenska Innebandyförbundet 
1 prisbasbelopp/år till övriga ledamöter 
 
12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två (2) år 
 
13. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
Valberedningen föreslår (motion 9.2.1 om att öka FS har påverkan på punkten) 
 
14. beslut om att utse revisionsbolag, 
Valberedningen föreslår  
 
15. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, 
Förbundsstyrelsen redovisar inkomna förslag (se Förbundsstyrelsens redovisning i bilaga) 
 
16. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. 
Valberedningen föreslår  
 
Utdelning av utmärkelser. 
 
17. Avslutning 
 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 
 
 



FULLMAKT     
 

 
Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte 

Söndag 16 juni 2019 
  

 

 
Samtliga fält inklusive två underskrifter är obligatoriska. 

 

 

SDF eller förening:                                                                                           ska textas 
 

 

 

Ombud och utövare av rösträtt :                                                          namn ska textas 
 
 
 

 

Övriga ombud:                                                                                        namn ska textas 
 
 
        

        

 
 

Härmed intygas att ovan nämnd/a person/er är ombud enligt ovan 
 
 
 
        
Underskrift ordförande   Underskrift sekreterare/kassör 
 
 
        
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
 

 
Fullmakt ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast 12 juni 2019. 

ekonomi@innebandy.se 
 

OBS! Behåll kopia av fullmakten och tag med den till Förbundsmötet. 
 

F F 



Röstlängd SDF föreningar och licenser, 28/2 2019
Antal röster SDF 220 F.röst 110 L.röst 110

För.röst 0,12472        L.röst 0,00096    

Röstberättigad Föreningar F.röst*Förening Licenser L.röst*Lic Röster F+L

Blekinge IBF 10 1,25              1 160    1,11 5

Dalarnas IBF 41 5,11              4 675    4,49 10

Gotlands IBF 14 1,75                 909    0,87 5

Gästriklands IBF 24 2,99              3 156    3,03 6

Hallands IBF 27 3,37              5 167    4,96 8

Hälsinglands IBF 14 1,75              1 280    1,23 5

Jämtland/Härjedalens IBF 14 1,75                 806    0,77 5

Norrbottens IBF 26 3,24              3 123    3,00 6

Skånes IBF 66 8,23              8 960    8,61 17

Smålands IBF 83 10,35            11 705    11,25 20

Stockholms IBF 107 13,34            18 083    17,38 20

Södermanlands IBF 26 3,24              3 778    3,63 7

Upplands IBF 63 7,86              7 581    7,28 15

Värmlands IBF 48 5,99              6 125    5,89 12

Västerbottens IBF 61 7,61              6 230    5,99 14

Västergötlands IBF 50 6,24              5 705    5,48 12

Västernorrlands IBF 28 3,49              3 943    3,79 7

Västmanlands IBF 44 5,49              4 241    4,07 10

Västsvenska IBF 70 8,73              9 980    9,59 18

Örebro Läns IBF 30 3,74              2 799    2,69 6

Östergötlands IBF 36 4,49              5 075    4,88 9

Summa 882 110 114 481        110 217          

SDF kan ha max 20 röster SDF kan ha minst 5 röster

Röstlängd Elitföreningar

Förening Röster

Endre IF 1

FBC Kalmarsund 1

FC Helsingborg 1

Höllvikens IBF 1

IBF Falun 1

IBF Örebro 1

IBK Dalen 1

IBK Göteborg 1

IK Sirius FBC 1

IK Sirius IBK 1

IKSU 1

Jönköpings IK 1

KAIS Mora IF 1

Karlstad IBF 1

Lindås Rasta IBK 1

Linköping IBK 1

Malmö FBC 1

Mullsjö AIS 1

Pixbo Wallenstam IBK 1

Storvreta IBK 1

Täby FC IBK 1

Warberg IC 1

Västerås Rönnby IBK 1

Växjö IBK 1

Örnsköldsvik IBK 1

25

Totalt antal röster

242



Ändamålsbestämda medel för SDF-utveckling 2018/19 – rapport till Förbundsmötet 16 juni 2019 

Nyttjandeplan Ändamålsbestämda medel SDF-utveckling säsongen 2019/2020 – Beslut 

Förbundsmötet 16 juni 2019 

 

Ingående balans 1 maj 2018   + 3 236 522 SEK 

Nyttjade ändamålsbestämda medel 18/19    -  3 000 000 SEK 

Summa IB – Nyttjat =    + 236 522 SEK 

Avsättning ÄM i bokslutet 190430  + 2 267 595 SEK 

Utgående balans 30/4 2019 =  +2 504 117 SEK 

 

Nyttjande 2018/2019 (för godkännande): 

    Enligt plan: Nyttjat: 

A. Nationell Disciplingrupp   300 KKR -200 KKR 

B. Licensnämnd   800 KKR -800 KKR 

C. Ordförandekonferens SDF  100 KKR -100 KKR 

D. IT Utveckling   300 KKR -500 KKR 

E. Ledning svensk innebandy  100 KKR -50 KKR 

F. Ny webbplattform   500 KKR -650 KKR 

G. Varumärkesarbete   100 KKR -350 KKR 

H. SDF Utveckling   800 KKR -350 KKR 

Totalt    3 000 KKR -3 000 KKR 

 

Plan nyttjande ÄM 19/20 – för beslut 

 

A. Nationell Disciplingrupp  100 KKR 

B. IT Utveckling   500 KKR 

C. PR/Opinion   400 KKR 

D. Webbplattform   500 KKR 

E. Varumärkesarbete   100 KKR 

F. Licensnämnd   200 KKR 

G. SDF Utveckling   700 KKR 

 

Totalt     2 500 KKR 

 

 



 

 

 
9.1 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av befintliga stadgar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

8 kap Föreningar 

3 §   Åligganden 

Förening skall 
1. följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar och 

tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan, 

2. årligen betala medlemsavgift och avge rapport 
enligt Förbundets stadgar, 

3. på begäran av RS eller vederbörande förbunds-, 
SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens 
handlingar till förfogande, samt lämna av dessa 
organ begärda uppgifter, 

4. föra räkenskaper och upprätta 
verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, 
andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning, 

5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd 
revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning, samt 

6. på begäran av RIN, Dopingnämnden eller 
Dopingkommissionen lämna uppgifter samt 
avge yttranden. 

7. på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller 
vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa 
föreningens handlingar till förfogande, samt 
lämna av dessa organ begärda uppgifter, 

8. aktivt verka för en dopingfri idrott, där 
föreningen och dess ledare accepterar 
antidopingorganisationernas rättsbefogenhet. 

9. fortlöpande uppdatera sina föreningsuppgifter i 
förbundets administrationssystem (iBIS) 

 
I förbundets tävlingsregler får för deltagande i vissa 
seriesystem föreskrivas särskilda krav i fråga om 
förenings ekonomi. 
 
Om förening underlåter att i rätt tid betala en klar 
och förfallen fordran till förbundet, har förbundet rätt 
att kvitta sådan fordran mot föreningens fordran 
mot förbundet. Motsvarande rätt tillkommer SDF. 

8 kap Föreningar 

3 §   Åligganden 

Förening ska 
1. följa RF:s stadgar samt förbundets stadgar och 

tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan, 

2. årligen betala medlemsavgift och avge rapport 
enligt Förbundets stadgar, 

3. på begäran av RS eller vederbörande förbunds-, 
SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens 
handlingar till förfogande, samt lämna av dessa 
organ begärda uppgifter, 

4. årligen, senast 31/12, till förbundsstyrelsen ställa 
föreningens senast fastställda handlingar till 
förfogande.  Verksamhetsberättelse med 
resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse, protokoll för årsmöte ska 
tillställas SIBF senast 31/12.  

5. föra räkenskaper och upprätta 
verksamhetsberättelse med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra 
föreningsmöten och styrelsens sammanträden 
samt föra medlemsförteckning, 

6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, 
besluta om ansvarsfrihet för styrelsens 
förvaltning, samt 

7. på begäran av RIN, Dopingnämnden eller 
Dopingkommissionen lämna uppgifter samt 
avge yttranden. 

8. på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller 
vederbörande SDF- eller DF-styrelse ställa 
föreningens handlingar till förfogande, samt 
lämna av dessa organ begärda uppgifter, 

9. aktivt verka för en dopingfri idrott, där föreningen 
och dess ledare accepterar 
antidopingorganisationernas rättsbefogenhet. 

10. fortlöpande uppdatera sina föreningsuppgifter i 
förbundets administrationssystem (iBIS). 
 

Förslag: 

FS föreslår att Förbundsmötet beslutar 

       att     anta FS förslag till ändringar enligt nedan. 

 



 

 

I förbundets tävlingsregler får för deltagande i vissa 
seriesystem föreskrivas särskilda krav i fråga om 
förenings ekonomi. 
 
Om förening underlåter att i rätt tid betala en klar och 
förfallen fordran till förbundet, har förbundet rätt att 
kvitta sådan fordran mot föreningens fordran mot 
förbundet. Motsvarande rätt tillkommer SDF. 

 
  

                      FS motiveringar till föreslagna ändringar 
Riksidrottsförbundet (RF) genomförde 2017 en kvalitetsundersökning av föreningar i flertalet SF. 
RF:s urval gjordes bland föreningar som inte sökt Lok-stöd.  
 
För vår del omfattades vi av 15 utvalda föreningar, varav 6 föreningar klarade sig utan anmärkning.  
 
RF kommer att fortsätta med kvalitetsarbetet och även göra det mer omfattande. Detta med 
bakgrund av de senaste årens diskussioner kring medlemskapet i RF och SF. Dels för SF med få 
föreningar men även med SF med så kallade ”pappersföreningar” som RF:s tidigare jurist 
namngav våra så kallade ungdoms och utvecklingsföreningar som många gånger heter lika som 
en annan förening på orten.  
 
Bortsett från arbetet med Elitlicensen så begärs idag inga handlingar in från föreningarna 
förutom vid bildandet. Vi har med andra ord ingen större kontroll på hur det fungerar i 
föreningarna. Dock har många kommuner i sina regler för att få lokalt aktivitetsstöd och andra 
kommunala bidrag krav på en mängd handlingar från föreningarna för att de ska få stöd. Så 
troligtvis så fungerar många av föreningarna relativt bra i det avseendet. Dock utan vår vetskap. 
Följderna för ett SF som anses försumma medlemskontrollen befarar vi sänker dess förtroende 
och kan påverka kvalitén på arbetet och fördelningen av ekonomiska medel. 
 
Ett sätt för oss att stärka vårt kvalitetsarbete med föreningarna skulle vara att vi varje år den 31/12 
ska ha fått in nedan handlingar från föreningarna.  
Handlingarna bör vara:  
- Årsmötesprotokoll med tillhörande handlingar  
- Verksamhetsberättelse  
- Årsredovisning samt revisionsberättelse  

 
Vad ska hända om föreningen inte sänder in handlingarna?  
- Två påminnelser om att handlingar ska sändas in.  
- Uteslutningsärende startas  
 
 

  



 

 

 

9.2 Motion nr 1 
 
Från Distriktsförbunden, Blekinge, Dalarna, Gotland, Gästrikland, 
Halland, Hälsingland, Norrbotten, Skåne, Småland, Stockholm, 
Södermanland, Uppland, Värmland, Västergötland, Västernorrland, 
Västmanland, Västsvenska: 
 
Utöka antalet ledamöter i FS från sju (7) till nio (9) 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  
FS anser inte att vi kan yttra oss i denna fråga och lämnar den till FM utan förslag till beslut. 

  

Motionärernas förslag: 

att  stadgarna ändras endast följande 
• 2 kap 5§ p. 13 val av fyra (4) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, 
• 5 kap 1§ Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, består av 
ordförande samt åtta (8) övriga ledamöter valda av förbundsmötet.  
 
Förbundsstyrelsens sammansättning ska eftersträva jämställdhet och jämlikhet. 
 
Stadgeändringen ska äga verkställighet med omedelbar verkan och därmed gälla 
punkt 13 på förbundsmötet 2019. Vid införande vid förbundsmötet 2019 ska fyra (4) 
ledamöter väljas på en period om två (2) år och en ledamot väljas som ett fyllnadsval 
om ett (1) år. 

 







































 

 

 

9.2 Motion nr 2 
 
Från Distriktsförbunden, Blekinge, Dalarna, Gotland, Gästrikland, 
Halland, Hälsingland, Norrbotten, Skåne, Småland, Stockholm, 
Södermanland, Uppland, Värmland, Västergötland, Västernorrland, 
Västmanland, Västsvenska: 
 
Översyn av arvoden inom SIBF 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  
a/ FS föreslår FM att Valberedningen tilldelas det utredningsuppdraget då det fungerar så inom 
flertalet andra idrotter och i RF. 
 
b/ FS anser inte att vi kan yttra oss i denna fråga och lämnar den till FM utan förslag till beslut. 
 
 

  

Motionärernas förslag: 

att   
a/ Utreda arvoden och ersättningar för förtroendeuppdrag i Svenska 
Innebandyförbundet med syfte att säkerställa att arvoden och ersättningar inte 
exkluderar potentiella förtroendevalda att kandidera till uppdrag inom Svenska 
Innebandyförbundet. 
 
b/ Det under säsongen 2019/20 utgår ett arvode till valberedningens ledamöter om 
ett halvt prisbasbelopp per ledamot samt ett prisbasbelopp till valberedningens 
ordförande. 





































 

 

 

9.2 Motion nr 3 
 
Från Fagerhult Habo IB: 
 
Flytt av SDF gräns 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
FS föreslår  
 
att  Förbundsmötet beslutar att avslå motion nr 3. 
 
 
Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  
Föreningen har motionerat avseende en stadgeändring där verksamhetsområdet för 
Specialdistriktsförbunden Västergötland och Smålands IBF ändras så att de som 
föreningar som finns i Habo kommun skall tillhöra det senare. 
 
Enligt Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 11 6 § ska SDF:s gränser omfatta ett eller flera 
DF eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån ska godkännas av RS. SDF omfattar de 
föreningar som är medlemmar i vederbörande SF och som har sin hemvist inom SDF:s 
geografiska område.  
 
FS konstaterar att tidigare ansökningar likt denna har avslagits när berörda SDF inte givit 
sitt godkännande. (Se Västergötlands IBF:s yttrande) 
 
 

  

Motionärernas förslag: 

att  flytta SDF gräns 
Härmed ansöker vi i FHIB med bifogad motion att nuvarande distriktsgräns mellan 
SDF Västergötland och SDF Småland flyttas för Habo Kommun med hänsyn till Kap 7 
paragraf 3 där stadgarna uttrycker att ett SDF kan bestå av ett eller flera DF eller ett 
eller flera län. 





 

Adress Telefon Bankgiro E-mail    Organisationsnummer 
VIBF         0510-292 92 5098-1844 info@vibf.se 866000-8429 
Nya Staden Torg 9 Hemsida 
531 31 Lidköping  www.vibf.se 

 

Skövde 190417 

Yttrande ang Fagerhult Habo Innebandybandy:s motion 

Västergötlands Innebandyförbunds yttrande ang motionen om stadgeändring 

gällande distriktsindelningen från FHIB är - att distriktet inte anser att den 

skall bifallas. Därför yrkar vi på att förbundsmötet avslår motionen. 

Hänvisning till Svenska Innebandyförbundets stadgar 7 kapitlet 

Specialidrottsförbund 3 § SDF:s namn och verksamhetsområde så omfattar 

Västergötlands verksamhetsområde Habo kommun.  

 

 

För Västergötlands IBF 

Mikael Magnusson 

Styrelseledamot Västergötlands Innebandyförbund 



 

 

9.2 Motion nr 4 
 
Från Gästriklands och Hälsinglands IBF: 
 
Inriktning om samgående mellan SDF:en 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
FS föreslår  
 
att  Förbundsmötet beslutar att bifalla motion nr 4. 
 
 
Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  
Eftersom samarbete i större enheter är den inriktning som Svensk Innebandy strävar efter 
är Förbundsstyrelsen i grunden positiv till samarbeten inom större geografiska regioner. 
 
FS konstaterar att en konsekvensanalys ska tas fram av SDF:en som påvisar vad det innebär för 
föreningarna vid ett samgående av SDF:en. Samt att tidplan och plan för genomförande av 
samgåendet ska upprättas. FS ser även behov av att de tävlingstekniska delarna ska lösas i 
samråd med SIBF:s tävlingsavdelning. 
 

Motionärernas förslag: 

att  godkänna inriktningen att samgå till ett SDF. 
Genom en process med samgående under 2019/2020 vilket sedan fastställs på 
Förbundsmötet 2020. Med det tillvägagångssättet hinner respektive SDF besluta om 
samgående på respektive årsmöte med god vägledning och förankring.  
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Valberedningen      
Svenska innebandyförbundet 
 
VALBEREDNINGENS ARBETE VERKSAMHETSÅRET 2018/19 
 
Valberedningen har under verksamhetsåret haft totalt 8 träffar, telefonmöten (5st) och 
fysiska träffar (3st). Valberedningen har medverkat vid ett antal arrangemang inom 
Svensk innebandy med bland annat; Ordförandekonferens, SDF-SM, Champions cup, 
Innebandyfesten, VM, SM-finalen, IB-kvinnor som leder samt vid 
föreningsutvecklingsträff på Bosön. Syftet har varit att synliggöra valberedningens 
arbete och öka kunskapen om detta arbete inom Svensk Innebandy så mycket som 
möjligt. I samma anda har Valberedningslyftet genomförts där samtliga SDF varit 
inbjudna för att öka på kunskaperna om hur en valberedning ska och bör arbeta. 
Valberedningen har under året haft kontakt och dialog med distriktens ordförande samt 
ordförande för Svenska Superligan.  Två nyhetsbrev har också skickats ut med fokus på 
Valberedningens arbete.   
 
Valberedningen har närvarat regelbundet på Förbundsstyrelsens möten och intervjuat 
samtliga styrelsemedlemmar om deras syn på arbetet i styrelsen. Valberedningen har vid 
sina egna möten reflekterat kring och utvärderat styrelsens arbete utifrån styrelsens 
samlade kompetens, dynamiken i styrelserummet, och kring hur var och en bidrar på 
dessa möten. 
 
 
Inkomna nomineringar 
 

 Märit 
Bergend
ahl 

Martin 
Klabere  

Carin 
Sjöberg 

Lena 
Larsson 

Emil 
Risberg 

Andreas 
Carlsson 

Henrik 
Wetterlund 

Värmlands IBF 
  

 X    

Linköping IBK 
  

X     

Smålands IBF X X      
Hallands IBF     X   
IBK Dalen      X  
Malmö FBC       X 
Höllvikens IBF       X 
Västsvenska X       
        

 
- Henrik Wetterlund valde under processen att dra tillbaka sin kandidatur.  
- Styrelseledamoten Klas Hedlund har meddelat Valberedningen att han inte längre 

står till förfogande för omval. 
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MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
TILL NY STYRELSE 
 
Mot bakgrund av ovan träffar, möten, intervjuer med nuvarande styrelseledamöter, 
SDF-ordföranden samt intervjuer med samtliga nominerade kandidater har 
valberedningen valt styrelseledamöter som representeras av den bredd och spets av 
kompetens, erfarenhet och nytänkande som krävs för att föra styrelsearbetet och Svensk 
Innebandy framåt. 

Valberedningens förslag till styrelse verksamhetsåret 2019/20 består av personer där 
alla är väl medvetna om att de tillsammans har ett gemensamt ansvar för att leda och 
utveckla Svensk innebandy framåt på bästa sätt. 

 
 
 

Valberedningens förslag 
 
Val till förbundsstyrelse för verksamhetsåret 2019/20 
 
Ordförande 
Märit Bergendahl 2 år nyval 
 
Styrelseledamöter 
Martin Klabere 2 år omval  
Lena Larsson 2 år nyval 
Andreas Carlsson 2 år nyval 
 
Utökning av ledamöter i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019/20. 
Under förutsättning att den inkomna motionen att utöka antalet styrelseledamöter i 
Svenska Innebandyförbundets styrelse blir antagen vid förbundsmötet den 16 juni 2019 
med omedelbar justering 
 
Valberedningens förslag till utökad styrelse; 
 
Styrelseledamöter 
Helén Wiklund Wårell 2 år nyval 
Carin Sjöberg 1 år nyval 
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Presentation av kandidaterna  
 

Märit Bergendahl 50 år Lerum. Till yrket är jag jurist och har 
under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som domare. 
Jag har också haft många chefstjänster och har bl.a. under många år 
arbetat med utbildningsfrågor och internationellt utvecklingsarbete. 
Just nu arbetar jag som chef i en EU-insats i Palestina, en 
mångkulturell utmaning! 
 
 

Som ledare är jag strukturerad och bra på att se helheten. Jag tycker om att skapa team 
som kompletterar och utmanar varandra för att få dynamik i diskussionerna. Kan nog 
också beskrivas som ganska envis, lite otålig och en obotlig optimist.  
  
Jag är en riktig föreningsmänniska som älskar att människor lägger tid och kraft utan att 
kräva ersättning för det. Vi gör det för att vi tror på det vi gör, att vi ser att det gör 
skillnad och för att man får så mycket tillbaka som inte går att mäta i pengar.  
 
Jag har deltagit i föreningsarbete, främst som styrelseledamot, sedan tonåren. Att jag 
började engagera mig i innebandy var lite av en slump – men det är ingen slump att jag 
fortsatt. För mig är det nödvändigt att jag verkligen känner för det jag jobbar för, att det 
jag engagerar mig i har en värderingsgrund som jag delar och en vision som jag tror på.  
 
Mina tio år som styrelseledamot i FBC Lerum gör att jag väl känner till en förenings 
utmaningar och svårigheter. I mitt arbete i förbundsstyrelsen har jag det som en 
drivkraft – att försöka skapa en central och regional verksamhet som stöttar alla 
föreningar så att de som verkar på lokal nivå kan ägna sig åt dem som väljer att spela 
innebandy i just deras förening. För att skapa dessa förutsättningar behöver innebandyn 
bli än mer attraktiv som sport. En innebandymatch ska vara ett event som lockar publik, 
partners och fans. Vi vill vara folksporten och är det redan på många sätt. Men vi 
behöver locka publiken. De där som tittar på innebandy även om de inte själva är aktiva 
innebandyspelare, det är dem vi saknar.  
 
För mig är det viktigt att vi gör resan tillsammans, alla delar av innebandysverige 
behöver hänga ihop. Eliten med landslagen i spetsen är loket som drar vagnarna i tåget. 
Där finns våra ungdomars förebilder, där finns de event som skapar attraktivitet hos 
våra partners. En framgångsrik elit föder framgång för hela innebandyn. Samtidigt är 
det bredden som skapar tillväxt och vår värdegrund och vårt utvecklingsarbete som gör 
oss unika.  
 
Jag känner stolthet över allt det vi gör i innebandysverige och det driver mig att vilja 
fortsätta det arbetet.  
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Martin Klabere 55 år Oskarshamn. Arbetar som 
arbetsmiljöingenjör på ABB med miljö och säkerhetsfrågor. 
Verkar även nationellt med samordning av arbetsmiljöarbetet i 
Power Grids. Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i såväl 
förening, distrikt, special samt nations och internationella 
förbund. Stor kunskap om tävling och historik inom 
innebandyn med ett väldigt brett kontaktnät både nationellt 
samt internationellt. Brinner för basverksamheten, tävling, 
regler, bestämmelser samt domarfrågor. Vill verka för 
förändring och utveckling och ser med tillförsikt fram emot 
projektet Future of Floorball som kommer påverka all 
innebandy världen över. 
 
Lena Larsson 52 år Karlstad. VD LLK konsult AB som jobbar 
med verksamhetsledning och ledningsstöd. Verkar som 
managementkonsult och lägger mycket tid på styrelsearbete. 
Mångårig erfarenhet från olika yrken med ledningsbefattningar 
med fokus på att utveckla och driva lönsamhet i 
verksamheterna. Som person tydlig, förankrande och lyssnande 
med starkt fokus på förändringsledning. Även väldigt stor vana 
vid styrelseuppdrag både från idrott, media, 
intresseorganisationer, stiftelser och näringsliv. Brinner för 
utveckling av både människor och verksamhet där jag vill se 
resultat och utveckling i en positiv riktning. 

 
Andreas Carlsson 37 år Jönköping/Stockholm. Arbetar som 
gruppledare för Kristdemokraterna och sitter med i Sveriges 
Riksdag samt är vice ordförande i Justitieutskottet. Har bred 
kunskap inom innebandyn i såväl bredd som elitfrågor från 
tidigare styrelseuppdrag i Mullsjö AIS och ett stort kontaktnät i 
idrottspolitiska frågor. Har även varit verksam som 
sportjournalist. Brinner för att vi gemensamt ska stärka vår 
fantastiska sport. Vill verka för att innebandyn ska växa och ta 
en mer berättigad plats samt spela en viktig roll i samhället. 
 
 
 

Ledamöterna Helen Sundström Hetta, Victoria Wikström och Krister Azelius är valda till 
2020. 
Enligt mejlutskick 2019-05-22 från Valberedningen har Krister Alzelius meddelat 
Valberedningen att han avsäger sig sitt uppdrag som styrelseledamot med verkan från 
förbundsmötet 2019. Valberedningen kommer att jobba vidare med att ta fram en 
kandidat på fyllnadsval på 1 år.  

 
 



5 
 

   
 

 
 

Styrelseledamöter extra val om motionen om utökad styrelse går igenom 
 
 
Helen Wiklund Wårell 55 år Luleå. Arbetar som 
stadsbyggnadschef i Luleå kommun och har tidigare varit 
verksam som fritidschef. Har en bred idrottsbakgrund som 
spelare och ledare men även styrelseuppdrag bland annat i 
Svenska Innebandyförbundet och Riksidrottsförbundet. Stort 
kontaktnät i anläggningsfrågor då detta var ett av 
ansvarsområdena under tiden i Riksidrottsförbundets styrelse. 
Brinner för lika villkor för dam och herr, men också för bredd 
och spets. Är dock sådan som person att jag engagerar mig i 
samtliga frågor och vill ha ett helhetsgrepp. Hoppas sedan 
komma in med lite nya ögon och få vara en del av utvecklingen 
av vår idrott. 

 
 

Carin Sjöberg 52 år Stockholm. VD för Stockholm City 
Conference Center som bedriver upplevelser inom 
besöksnäringen. Sitter även med i Stureplansgruppens 
ledningsgrupp där uppdraget är att förädla och utveckla 
verksamheten. Besitter stor mediavana från tidigare roll på 
Gotlands Media samt har också ett stort engagemang och 
kunskap inom innebandyn via ordföranderoll i Endre IF. 
Brinner för breddverksamhet och att utveckla elit vidare till en 
produkt som är hållbar över tid. Brinner också för att skapa ett 
fortsatt högt intresse och en stor attraktionskraft för 
innebandyn. 

 
 
 
 
 
Valberedningen  
Svenska innebandyförbundet 
Valberedningen@innebandy.se 
 
Kristina Landgren Carestam (ordf) 
Britt-Louise Eriksson 
Boel Carlsson 
Lars Svensson 
Daniel Holm  
 
 

mailto:Valberedningen@innebandy.se


Inkomna förslag från röstberättigade till Valberedning för 19/20 

 

Västernorrlands IBF föreslår  

Kristina Landgren Carestam 

Boel Carlsson 

Daniel Holm 

Lars Svensson 

 

Västmanlands IBF föreslår Lars Svensson 

 

IBK Dalen föreslår Stefan Holmström Umeå  

 

Smålands IBF föreslår följande personer: 

Omval på: 

Kristina Landgren Carestam 

Boel Carlsson 

Daniel Holm 

Lars Svensson 

Nyval: 

Malena Björnlund, Tyringe 
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