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FS – möte nr 6 år 18/19 
Globe hotel 
2019-04-26 
§ 77-92 

  
 
 
Närvarande: Tomas Engholm (TE)    Förbundsordförande   
 Martin Klabere (MK)  Sekreterare 

Victoria Wikström (VW) 
Helen Sundström-Hetta (HS) (telefon)  

  Krister Azelius (KA) (telefon) §89  
 Göran Harnesk (GH)  Generalsekreterare  
  Christer Johansson (CJ)  Administrativ chef 
  Magnus Nilsson (MN)  Tävlingschef 
  Tomas Eriksson (TER)  Controller 
 Kristina Landgren (KL) §§ 77-86  Valberedningen 
 Britt-Louise Eriksson (BL) §§ 77-86 Valberedningen 
 

Anmält förhinder: Klas Hedlund, Märit Bergendahl. 
 
  

§ 77  Mötets öppnande  
Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt 
välkomna till dagens möte.  
 

 
§ 78  Godkännande av dagordning  

 Dagordningen godkändes.  
 
 

§ 79  Val av mötessekreterare  
 CJ valdes till mötessekreterare. 
 
 

§ 80 Val av justerare  
 Till justerare valdes Martin Klabere. 
 
 

§ 81  Föregående mötesprotokoll 
 
  FS beslutade att: Godkänna föregående FS-protokoll nr 5. 
 
 

§ 82 Ekonomi – controllerrapport 
TER föredrog controllerrapporten samt dem ekonomiska redovisningen.  
 
a) Controllerrapport  
TER föredrog controllerrapporten med prognos för helåret. 
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Strategiskt vägval i bokslutet 190430 
FS diskuterade förutsättningar för årets resultat.  
 
FS beslutade att: årets resultat avsätts i fritt eget balanserat kapital. 
FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 
Budget 19/20 
FS diskuterade underlagen till budget för säsongen 19/20. 
 
FS beslutade att: slutligen fastställa budget för 19/20 på telefonkonferens inom kort. 
FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 
Ändamålsbestämda medel för SDF-utveckling 
FS diskuterade underlagen för ändamålsbestämda medel för SDF-utveckling. 
 
FS beslutade att: fastställa förslaget till ändamålsbestämda medel för SDF-utveckling. 
FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 83 GS-rapport 
 GS föredrog rapporten och uppdaterade med aktuella händelser inom verksamheten. Bland 
annat om aktuell personalsituation på kansliet. Integration, inkludering och motion kommer 
vi satsa på framöver med en tjänst på kansliet. 
 
FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 

 
 

§ 84 Förbundsmöte 16/6, Bromma 
 

a) Motioner till förbundsmötet 
a. Utöka antalet ledamöter i FS från 7 till 9 personer, från 17 SDF. 

FS anser inte att vi kan yttra oss i denna fråga och lämnar den till FM utan FS 
utlåtande. 
 

b. Översyn av arvoden inom SIBF, från 17 SDF. 
a) Utreda arvoden och ersättningar för förtroendeuppdrag inom SIBF. 
FS föreslår FM att Valberedningen tilldelas det utredningsuppdraget då det 
fungerar så inom flertalet andra idrotter. 
 
b) Arvode till valberedningens ledamöter om 1 basbelopp respektive ½ basbelopp. 
FS anser inte att vi kan yttra oss i denna fråga och lämnar den till FM utan FS 
utlåtande. 
 
 

c. Fagerhult Habo IB 
FS förordar avslag på motionen.  
Västergötlands IBF har yttrat sig om motionen och yrkar avslag.  
FS hållning är att berörda SDF ska vara överens om förflyttning för att det ska vara 
möjligt för FS att tillstyrka motionen. 
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d. Gästrikland och Hälsingland 
FS tillstyrker motionen.  
FS ser behov av att de tävlingstekniska delarna ska lösas i samråd med SIBF:s 
tävlingsavdelning. Samt att en analys ska tas fram av SDF:en som påvisar vad det 
innebär för föreningarna vid ett samgående av SDF:en. 
 

b) FS-förslag till Förbundsmötet om förändringar av befintliga stadgar Kap 8 § 3 
 
FS föreslår att: 
Förening ska årligen, senast 31/12, ställa föreningens handlingar till förfogande. 
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse, protokoll 
för årsmöte ska tillställas SIBF senast 31/12. 
 
 
c) Uppdrag från Ordförandekonferensen 
FS diskuterade den föreslagna planen gällande uppdragen från ordförandekonferensen. 
 
FS beslutade att: fortsätta arbetet med den och redovisa på Förbundsmötet. 
FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 85 Rapport Tävling 
  MN rapporterade från Tävlingsverksamheten.  
 
  a) RF om lämpliga spelobjekt 
  Förslag Lista över lämpliga spelobjekt, Svenska Innebandyförbundet 

I fråga om den av SIBF administrerade idrotten innebandy ska vadhållning endast få avse spel 
som har en tydlig koppling till slutresultatet i matchen eller tävlingen – såsom vem som ska 
vinna en serie, slutresultat eller antal mål i en match eller ställning i paus, samt efter ordinarie 
speltid – och endast i följande tävlingar eller matcher: 
• Landskamper för A-landslagen, dam och herr, samt för U19, dam och herr 
• Svenska Superligan och Allsvenskan damer, samt andra matcher där lag från de nämnda 
serienivåerna, eller motsvarande nivåer i andra länder, möts. 
• Svenska Superligan, Allsvenskan och div. 1 herrar, samt andra matcher där lag från de     
nämnda serienivåerna, eller motsvarande nivåer i andra länder, möts.   
 
FS beslutade att: fastställa listan och tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 
b) Projekt idrottsanläggningar 
MN informerade om projektet med idrottsanläggningar och den planerade verksamheten. 
Mattias Linell kommer att vara projektledare som en del i hans tjänst. 
 
FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
  
 

§ 86 Förtjänsttecken domare 

    

  Guld 
  Glenn Boström, 571 p (brons 2015, silver 2018) 
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  Silver 
  Thomas Andersson, 465 p (brons 2015) 
  Ola Hamberg, 405 p (brons 2015) 
  Daniel Skoog, 404 p (brons 2015) 
  Brons 
  Marcus Petersson, 297 p 
  Jörgen Andersson, 325 p 
  Rickard Wissman, 318 p 
  Daniel Dufvenberg, 275 p 
   
  FS beslutade att: tilldela ovan personer de utmärkelserna. 
   
 

§ 87 Riksidrottsmöte, Jönköping 24-26 maj 2019 
  https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet  
 
   Delegater: TE, GH, VW.  
  TE och GH har FS uppdrag att utse de andra två delegaterna. 
 
  FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 88 Internationellt 

  MK informerade från den Internationella verksamheten. 
 

  a) Future of Floorball  
 
  MN informerade kring möjligheter för eventuella tester i vår verksamhet. Frågan lever men vi    
  har inte hittat lämpliga förutsättningar än. 
 
  FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 
  b) Utveckling av Champions Cup 
  MN rapporterade från CC möte med bland annat ett omarbetat förslag som ska analyseras  
  ytterligare. Frågan kommer att komma tillbaka till FS senare. 
 
  FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
   
 

§ 89 FSSL  
  KA informerade från de senaste samtalen och kommunikationen med FSSL.  
 
 FS beslutade att: tacka för rapporten och godkänna densamma. 
 
 

§ 90 Övriga frågor 
  a) Juridiska nämnden och Nationella Disciplingruppen 
  Behov finns att förstärka JN med en ledamot med ekonomi/redovisningskompetens. 
  Behov finns att förstärka Nationella DG med ytterligare en ordförande och två ledamöter. 
 
  FS beslutade att: uppdra till GS att eftersöka lämpliga ledamöter till posterna i JN och NDG. 

https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet
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§ 91    Nästa möte 
  Telefonmöte ang. budget.   
  Ordinarie möte 16/5 Arlanda 09-15. 
 
 

§ 92 Mötets avslutande 
Förbundsordförande förklarade dagens möte avslutat.  

 
 

 
 
Vid protokollet:      
Christer Johansson  
 
 
 
 Justeras:      Justeras:      
  
  
 
  
 
Tomas Engholm    Martin Klabere     
Förbundsordförande    Sekreterare 
 


