
 
 
 
 

MÖTESAGENDA 
 

Ärenden vid Extra Tävlingskongress 18 april 2021 
 
 

1 § Tävlingskongressens öppnande 

2 § Upprop samt fastställande av röstlängd för kongressen enligt 6 kap 2 §. 

3 § Fastställande av föredragningslista samt mötesordning för kongressen 

4 § Fråga om Tävlingskongressens behöriga utlysande 

5 § Val av ordförande för Tävlingskongressen 

6 § Val av mötessekreterare för Tävlingskongressen 

7 § Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 

protokollet  

8 § Val av redaktionsutskott 

9 § Behandling av inkomna motioner  

Motion 9.1: Åldersklasser JAS/USM (Värmlands IBF/Upplands IBF) 

Motion 9.2: B-licenser i seniorserier (Smålands IBF) 

Motion 9.3: Seriesammansättning (Stockholms IBF) 

Motion 9.4: Spelformer blå nivå (Östergötlands IBF) 

   - Förslag från FS avseende Handbok grön och blå nivå 

- Förslag från FS avseende Tävlingsbestämmelser, Kapitel 1   

Allmänna bestämmelser, §1 Tävlings- och spelregler, 5 st. 

Motion 9.5: Åldersgräns (Frötuna IBF) 

Motion 9.6: Licensutredning (Frötuna IBF) 

Motion 9.7: Dubbel licens (Djurgårdens IF IBS) 

10 § Behandling av förslag  

Förslag 10.4: Förändring av seriestrukturen för förbundsserier (uppdrag till 

Förbundsstyrelsen från Tävlingskongressen 2020) 

Förslag 10.2: Tävlingsbestämmelser, förändring av befintliga bestämmelser 

Förslag 10.3: Tävlingsbestämmelser, förslag nya bestämmelser  

11 §   Avslutning 
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§ 3 Fastställande av föredragningslista samt mötesordning för kongressen 
 
Förslag till föredragslista: 

4 § Fråga om Tävlingskongressens behöriga utlysande 

5 § Val av ordförande för Tävlingskongressen 

6 § Val av mötessekreterare för Tävlingskongressen 

7 § Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet  

8 § Val av redaktionsutskott 

9 § Behandling av inkomna motioner  

Motion 9.1: Åldersklasser JAS/USM (Värmlands IBF/Upplands IBF) 

Motion 9.2: B-licenser i seniorserier (Smålands IBF) 

Motion 9.3: Seriesammansättning (Stockholms IBF) 

Motion 9.4: Spelformer blå nivå (Östergötlands IBF) 

   - Förslag från FS avseende Handbok grön och blå nivå 

- Förslag från FS avseende Tävlingsbestämmelser, Kapitel 1   Allmänna 

bestämmelser, §1 Tävlings- och spelregler, 5 st. 

Motion 9.5: Åldersgräns (Frötuna IBF) 

Motion 9.6: Licensutredning (Frötuna IBF) 

Motion 9.7: Dubbel licens (Djurgårdens IF IBS) 

10 § Behandling av förslag 

Förslag 10.4: Förändring av seriestrukturen för förbundsserier (uppdrag till 

Förbundsstyrelsen från Tävlingskongressen 2020) 

Förslag 10.2: Tävlingsbestämmelser, förändring av befintliga bestämmelser 

Förslag 10.3: Tävlingsbestämmelser, förslag nya bestämmelser  

11 §   Avslutning 

 

Förslag till mötesordning: Se bilaga 

 

Förslag till beslut: 
 
Att kongressen fastställer föredragningslista samt mötesordning. 
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Förslag till mötesordning för Extra Tävlingskongress 2021 
Den extra Tävlingskongressen 2021 genomförs digitalt söndag den 18 april kl 131-17 via en tjänst 
som heter www.easymeet.se. Bakgrunden är det rådande Coronavirusutbrottet, och att vår 
bedömning är att vi inte kan ha ett fysiskt möte och samtidigt garantera alla medlemmars 
säkerhet.  

Om vi skulle misslyckas med tekniken i Easymeet kommer vi övergå till Microsoft TEAMS.  
En ny anslutningslänk skickas då ut till ombuden. Men detta ska vi förhoppningsvis slippa.  
 
1. Registrering av ombud  
Fullmakt för röstberättigade ombud har skickats till SIBF före mötet och ombuden har 
anmält sig via Microsoft Forms för att tilldelas sin behörighet i Easymeet. 

Ombud kan lämna yrkanden, begära ordet och rösta. 
 
2. Tävlingskongressens sammansättning och beslutsförhet samt röstlängd 
Tävlingskongressen består av ombud utsedda av distrikten (SDF) och för de föreningar 
som tillhör av SIBF administrerade serier enligt förelagd röstlängd. 

Enligt 6 kap 3 § SIBF:s stadgar är tävlingskongressen beslutsför med det antal ombud som 
efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i kongressens beslut. 

SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en 
röst. Ombud får företräda max ett SDF och/eller en förening på tävlingskongressen. Har 
föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än 
en. 

Vid tävlingskongressens öppnande sker upprop av varje registrerat ombud, därefter 
fastställs den maximala röstlängden.   

Varje ombuds röster viktas i Easymeet och omröstningen sker direkt i systemet utan att 
ombuden ser varandras val. Det gör att röstlängden fastställs, utifrån de ombud som för 
stunden är inloggade i Easymeet, när omröstningen påbörjas.  
 
3. Yttrande- och förslagsrätt 
Yttrande- och förslagsrätt vid tävlingskongressen har, förutom ombuden, 
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och utskott 
samt motionärer i vad avser egen motion. 

Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med 
tävlingskongressens enhälliga samtycke annan närvarande. 
 
4. Ordförande för mötet 
Tävlingskongressen väljer ordförande som ska leda mötet. Ordförande äger rätt att 
framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna (se 
förslag om begränsad taltid under diskussionsordningen p7).  
 
 
 

http://www.easymeet.se/
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5. Sekreterare, protokoll 
Tävlingskongressen väljer en sekreterare som ska svara för protokollet. Så snart som 
möjligt efter tävlingskongressen kommer ett justerat beslutsprotokoll innehållande 
talarförteckning, framställda förslag (yrkanden) och fattade beslut att utsändas till SDF och 
deltagande föreningar, samt finnas tillgängligt på SIBF:s hemsida. 
 

Utöver mötesordföranden justeras protokollet av de vid tävlingskongressen valda 
protokolljusterarna tillika rösträknarna. 
 
6. Redaktionsutskott 
Tävlingskongressen väljer ett redaktionsutskott, bestående av tre ledamöter. 

Redaktionsutskottets uppgift är att utifrån ändringsförslag som framställs på mötet 
bearbeta ett ursprungligt förslag, skriva nya texter, textavsnitt och uttalanden som 
kongressen ska ta ställning till. 

Redaktionskommittén ska kunna sammanträda när som helst under tävlingskongressen. 
 
7. Diskussionsordning  
När du är inloggad i Easymeet kan du följa dagordningen på din skärm. Under varje punkt kan 
ombud ta del av talarlistan, yrkanden och dokument samt begära ordet och göra egna yrkanden.  

1. Varje punkt på mötesagendan inleds med en föredragning av den eller de som lagt 
yrkanden/förslag på punkten. Med undantag för styrelsens föredragande är taltiden 
begränsad till fyra (4) minuter för varje talare med två (2) minuters repliktid. 
Tävlingskongressens ordförande kan om särskilda skäl föreligger medge undantag från 
dessa tidsbegränsningar. 
 
2. Vid varje mötespunkt kan ombud begära ordet med en knapp som har texten ”Begär ordet”, 
då hamnar du på talarlistan. När turen kommer till dig aktiveras din mikrofon automatiskt och 
när nästa talare får ordet stängs din mikrofon automatisk av.  

Om en mötesdeltagare benämns med namn eller position i ett inlägg, har denne rätt att 
direkt efter inlägget svara på detta genom att avge en replik. Repliker ska alltid hållas 
korta och får endast svara på inlägget. 
 
3. Alla förslag (yrkanden), med undantag för rena bifalls/avslagsyrkanden, ska skriftligen 
framställas under aktuell punkt och formuleras som förslag till beslut. Alla förslag 
protokollförs. 
 

4. Vid oklarhet i mötesordning eller annan fråga av ordningskaraktär under pågående möte kan 
ombud, deltagande med yttranderätt väcka en ordningsfråga. Så fort funktionärer och 
mötesordförande uppmärksammat detta prioriteras ordningsfrågan före ordinarie mötesgång. 
 
5. Reservation kan ske skriftligen och inskickas till tavlingskongress@innebandy.se, senast vid 
mötets avslutande. 
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8. Omröstning och beslut 
Omröstning sker när diskussionen uppfattas vara avslutad, och alla yrkanden har inkommit. 

Om inte annat följer av stadgarna avgörs vid omröstning alla frågor genom beslut med enkel 
majoritet (som kan vara absolut eller relativ).  

För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av 
antalet avgivna röster. En blank röst anses ej avgiven.  

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått 
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur nämnda antal röster förhåller sig till 
antalet avgivna röster. Vid lika röstetal ska lotten avgöra. 

Tävlingskongressen i digital form har inga rösträknare, eftersom resultatet av 
omröstningen framställs till mötet direkt efter genomförd omröstning. Varje ombud 
kommer att få en kontrollfråga för att bekräfta och säkerställa att man röstat. 
 
9. Omkastning i mötesordningen 
Omedelbart efter tävlingskongressens öppnande och efter behandling av procedurfrågor 
vidtar behandling av motioner och förslag. Tävlingskongressen beslutar om eventuella 
omkastningar i mötesagendan vad avser deras inbördes ordning. 
 
10. Besluts ikraftträdande 
Beslut fattade av tävlingskongressen vad avser tävlingsbestämmelserna gäller för 
kommande säsong. Tävlingskongressen kan bestämma att andra av tävlingskongressen 
fattade beslut ska träda ikraft med omedelbar verkan att tillämpas under innevarande 
tävlingskongress. 





 

Karlstad 2020-08-31 

Till: Svenska Innebandyförbundet 

Motion till Svenska Innebandyförbundets Tävlingskongress 2020: 

Ändrad ålder i DJ-JAS och återinförande av USM F16 

 

Bakgrund: 

Inför säsongen 2015/16 tog Svensk Innebandy ett stort steg fram i sin verksamhet 
när det för första gången infördes en nationell serie för damjuniorer, 
juniorallsvenskan. Det var ett naturligt steg både i satsningen mot en mer 
jämställd idrott och i att skapa en miljö där landets bästa damjuniorer kunde 
möta varandra. 

Vid införandet gjordes dock en skillnad mot herrjuniorernas juniorallsvenska, 
högsta åldern sattes till 17 år medan herrjuniorerna har 18 år som högsta ålder. 
Motiveringen till detta var bland annat att det fanns få 18-åriga damjuniorer som 
spelade innebandy och en stor del av dessa spelade i SSL och dåvarande division 1, 
nuvarande Allsvenskan, och de spelarna skulle ha svårt att dubblera mellan både 
seniorelit och juniorallsvenskan. 

Vi i Värmland såg mycket positivt på att juniorallsvenskan infördes till säsongen 
2015/16 och ställde oss bakom både det och även att åldern blev 17 år istället för 18 
år. Men nu anser vi, efter sex säsonger med nuvarande upplägg, att tiden är 
mogen att damjuniorernas juniorallsvenska likställs med herrjuniorernas sett till 
ålder, speltid i playoff och domararvode. Därmed motionerar vi om att åldern för 
damjuniorernas juniorallsvenska höjs till 18 år, att nuvarande DJ18-SM tas bort och 
att USM F16 återinförs. 

 

Motivering: 

Ser man till antalet licenser i åldrarna 18, 17 och 16 år så var siffrorna föregående 
säsong, 2019/20, de högsta för alla tre åldrar sedan säsongen 2012/13. Det visar att 
vi inom Svensk Innebandy blivit bättre på att behålla våra spelare på 
dam/flicksidan längre upp i åldrarna. Det gör att nu finns en större bredd och 
större bas att stå på när det kommer till att höja åldern från 17 år till 18 år i 
juniorallsvenskan för damjuniorer. Exempelvis så spelade, säsongen 2019/20,  



22,9% fler 18-åriga tjejer innebandy jämfört med säsongen 2014/15. Siffrorna för 
2014/15 låg ju delvis till grund för beslutet vid införandet 2015/16 att inte ha samma 
ålder som herrjuniorerna. 

Vi har nu sett under sex säsonger på vilket sätt juniorallsvenskan för damjuniorer 
bidragit till att fler spelare fortsätter att spela innebandy längre upp i åldrarna. Vi 
är övertygade om att en höjning av åldern till 18 år kommer bidra till att än fler 
fortsätter spela än längre, då många spelare motiveras att ha möjlighet att spela i 
juniorallsvenskan. 

Nuvarande upplägg med juniorallsvenskan för 17 åringar och DJ18-SM skapar ett 
upplägg där ofta samma föreningar deltar på Innebandyfesten i båda klasserna. 
Det skapar ett SM-slutspel där spelare som ska spela säsongens roligaste och 
viktigaste matcher måste springa mellan hallarna för att hinna med alla matcher, 
p.g.a. att de har kvalificerat sig i båda klasserna. Detta scenario kommer 
förmodligen öka till kommande upplagor av Innebandyfesten, då antalet lag i 
DJ18-SM, som deltar på Innebandyfesten, kommer utökas från fyra till åtta. 

I och med att vi föreslår att åldern för juniorallsvenskan höjs till 18 år föreslår vi att 
USM för F16 återinförs i samma form som USM P16 nu genomförs. Därmed likställs 
SM-tävlingar för tjejer och killar med att föreningar kan tävla om SM-medaljer i 
åldrarna 16 och 18 år.  

Vi tror att detta är rätt steg för Svensk Innebandy att ta och att tiden nu är mogen. 
Vi tror att det kommer göra att antalet spelare som fortsätter längre upp i 
åldrarna ökar och att vi samtidigt visar på ett tydligt sätt att vi har en jämställd 
idrott. 

 

Motion: 

Värmlands Innebandyförbund yrkar därmed följande: 

- att Kapitel 1 Allmänna bestämmelser §6 Svenska Mästerskap i 
Tävlingsbestämmelserna ändras till: 
 
” SIBF ska årligen arrangera Svenska Mästerskap (SM) för seniorer, 
juniorer (DJ18- och HJ18-SM/Juniorallsvenskan), ungdom (USM-16 
flickor och pojkar) samt för distriktslag, SDF-SM (16 år). ”   

 

/ Värmlands Innebandyförbund gm. 

 

Helena Bruzelius   Anders Nilsson 

Styrelseordförande   Ordförande Tävlingskommitté 
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9.1 Förbundsstyrelsen yttrande över motionerna om Lika förutsättningar för 
damjuniorer och herrjuniorer, samt Ändrad ålder i DJ-JAS och återinförande av USM 
F16 från Upplands- respektive Värmlands Innebandyförbund 
 
Upplands Innebandyförbund (UIBF) motionerar om lika förutsättningar för damjuniorer och 
herrjuniorer i de nationella tävlingarna. Detta innebär att tävlingarna på damjuniorsidan ska 
anpassas till herrjuniorernas upplägg (P16-SM/F16-SM och HJ18 JAS/DJ18 JAS) samt att det ska 
vara samma matchtider i herrjuniorer och damjuniorer. 
 
Värmlands Innebandyförbund (VIBF) motionerar om ändrad ålder i DJ-JAS och återinförande av 
USM F16. Motionären anför att Svensk Innebandy inför säsongen 2015/16 för första gången införde 
en nationell serie för damjuniorer, Juniorallsvenskan. Det var ett naturligt steg både i satsningen 
mot en mer jämställd idrott och i att skapa en miljö där landets bästa damjuniorer kunde mötas. 
Upplägget för damjuniorernas Juniorallsvenska skiljer sig mot herrjuniorernas när högsta åldern 
har satts till 17 år medan herrjuniorerna har 18 år. Denna skillnad motiverades av att det fanns få 
18-åriga damjuniorer som spelade innebandy och en stor del av dessa spelade i SSL och 
dåvarande division 1, nuvarande Allsvenskan, och de spelarna hade svårt att dubblera mellan 
seniorelit och Juniorallsvenskan.  
 
Efter sex säsonger med nuvarande upplägg anser de att tiden är mogen att damjuniorernas 
Juniorallsvenska likställs med herrjuniorerna sett till ålder, speltid i playoff och domararvode. 
Svensk innebandy har blivit bättre på att behålla spelare på dam/flicksidan. Antalet licenser för 
åldrarna 18, 17 och 16 år var för säsongen 2019/20 de högsta för åldrarna sedan säsongen 2012/13. 
Detta gör att det nu finns en större bredd och bas att stå på när det kommer till att höja åldern 
från 17 till 18 år. Exempelvis så spelade, säsongen 2019/20 22.9% fler 18-åriga tjejer innebandy 
jämfört med säsongen 2014-15. Siffrorna för 2014/15 låg ju delvis till grund för beslutet att inte ha 
samma ålder som herrjuniorerna. 
 
Juniorallsvenskan för damjuniorer har under dessa sex säsonger bidragit till att fler spelare 
fortsätter att spela innebandy längre upp i åldrarna. Värmlands IBF är övertygande om att en 
höjning av åldern till 18 år kommer att bidra till att fler fortsätter spela längre, då många 
motiveras att ha möjlighet att spela i Juniorallsvenskan. 
 
Nuvarande upplägg med Juniorallsvenskan för 17-åringar och DJ18-SM skapar ett upplägg där 
ofta samma föreningar deltar på Innebandyfesten i båda klasserna. Detta kommer förmodligen 
öka då antalet lag i DJ18-SM kommer utökas från fyra till åtta. 
 
I och med att åldern för Juniorallsvenskan höjs till 18 år föreslår vi att USM för F16 återinförs i 
samma form som USM P16 nu genomförs. Därmed likställs SM-tävlingar för tjejer och killar med 
att föreningar nu kan tävla om SM-medaljer i åldrarna 16 och 18 år. 
 
Motionären tror att detta är rätt steg för svensk innebandy att ta och att tiden nu är mogen. De 
tror att det kommer att göra att antalet spelare som fortsätter längre upp i åldrarna ökar och att 
vi samtidigt visar på ett tydligt sätt att vi har en jämställd idrott. 
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Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn om att målet för svensk idrott är att flickor och pojkar, 
kvinnor och män, ska ges lika möjligheter att utöva och leda idrott. Svenska Innebandyförbundet 
har också haft konkreta strategier för att genomföra strukturella förändringar för att målet ska 
uppnås, bland annat genom införandet av olika åldersklasser i SM-tävlingarna för 
juniorer/ungdomar. 
 
Förbundsstyrelsen har löpande följt utvecklingen av antalet spelare. Denna redovisas i Bilaga 1 – 
Uppföljning Licensutveckling. Förbundsstyrelsen delar Värmlands IBF bild av att modellen varit 
framgångsrik på damjunior-/flicksidan, där Svensk Innebandy säsongen 2019/20, i åldersgruppen 
15-18 år, har 1 073 fler spelare än säsongen 2014/15. Motsvarande utveckling på herrjunior-
/pojksidan är en minskning med 328 spelare. Detta gör att andelen licensierade 
damjunior/flickspelare i detta åldersintervall uppgår till nästan 36 % (2014/15: 31 %) [se Bilaga 1 – 
sid 5]. 
 

Syftet med förändringen inför säsongen 2015/16 var att få fler damjunior- och flickspelare att hålla 
på längre och därigenom öka det totala antalet spelare, men också, som en effekt, långsiktigt 
minska andelen unga spelare i förbundsserierna/i seniorspel. Förbundsstyrelsen konstaterar dock 
att andelen unga spelare är fortsatt hög i förbundsserierna. I Allsvenskan damer säsongen 
2019/20 var 36,4 % av alla spelare 16-18 år, vilket gör att varje lag i snitt hade 9,6 spelare i denna 
åldersgrupp (Allsvenskan herrar: 21%) [se Bilaga 1 – sid 6]. Förbundsstyrelsen konstaterar vidare 
att processen med att höja medelåldern i förbundsserierna behöver ske genom långsiktigt 
arbete, och att det inte har skett någon signifikant positiv utveckling där mellan säsongerna 
2016/17 till 2019/20 förutom att andelen 16-åringar minskat något [se Bilaga 1 – sid 7]. 
 
Förbundsstyrelsen anser därför sammanfattningsvis att det inte finns skäl att göra en förändring 
utifrån motionärernas förslag då: 
 - nuvarande modell på damjunior-/flicksidan bidrar till en tillväxt av antalet spelare (vilket 
motsvarande på herrjunior-/pojksidan inte gör), 
- andelen spelare i åldern 16-18 år som spelar på seniornivå i förbundsserierna är fortsatt alltför 
hög, dvs. behovet av att bredda basen av spelare ytterligare kvarstår. 
 
Förbundsstyrelsen anser slutligen att en översyn över åldersklasserna på herrjunior- och 
pojksidan skulle kunna vara påkallad utifrån det som framkommit av uppföljningen. 
 
Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen avslås. 
 
 
Bilaga: 
1. Uppföljning Licensutveckling 



2020-10-25

1

Bilaga 1
Uppföljning 
Licensutveckling
Tävlingskongressen 2020

Åldersstruktur JAS 2019-20
DJ17 JAS 2019/20
12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år
0,08% 1,39% 8,19% 24,79% 37,49% 28,10%

Antal spelare: 1299 st
Snittålder: 15,82 år
15-17 år: 90%

HJ 18 JAS
13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år
0,27% 1,81% 9,78% 26,27% 30,62% 31,24%

Antal spelare: 2596 st
Snittålder: 16,79 år
16-18 år: 88,13%

1

2
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Licensutveckling flickor födda 1996-2007

18 år 17 år 16 år 15 år 14 år 13 år 12 år 17 år/12 år 17 år/14 år 17 år/16 år 16 år/15 år 15 år/14 år 14 år/13 år 13 år/12 år

Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor Flickor

2007 3223

2006 3159 3375 93,60%

2005 2524 2803 3095 90,05% 90,57%

2004 2252 2624 3042 3403 85,82% 86,26% 89,39%

2003 1659 2063 2478 2900 3269 80,42% 83,25% 85,45% 88,71%

2002 1199 1497 1920 2399 2861 2998 39,99% 49,98% 80,09% 77,97% 80,03% 83,85% 95,43%

2001 1009 1182 1491 1990 2581 2820 2953 40,03% 45,80% 79,28% 74,92% 77,10% 91,52% 95,50%

2000 850 1111 1421 2026 2350 2663 2816 39,45% 47,28% 78,18% 70,14% 86,21% 88,25% 94,57%

1999 905 1130 1537 1956 2312 2627 2940 38,44% 48,88% 73,52% 78,58% 84,60% 88,01% 89,35%

1998 825 1024 1265 1785 2255 2677 2901 35,30% 45,41% 80,95% 70,87% 79,16% 84,24% 92,28%

1997 788 1004 1268 1931 2493 2762 2945 34,09% 40,27% 79,18% 65,67% 77,46% 90,26% 93,79%

1996 821 977 1355 2233 2618 2940 3011 32,45% 37,32% 72,10% 60,68% 85,29% 89,05% 97,64%

Licensutveckling pojkar födda 1996-2007

18 år 17 år 16 år 15 år 14 år 13 år 12 år 17 år/12 år 17 år/14 år 17 år/16 år 16 år/15 år 15 år/14 år 14 år/13 år 13 år/12 år

Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar Pojkar

2007 6390

2006 5810 6553 88,66%

2005 4720 5628 6609 83,87% 85,16%

2004 4000 4939 5955 7019 80,99% 82,94% 84,84%

2003 2919 3898 4973 6181 7737 74,88% 78,38% 80,46% 79,89%

2002 2143 2746 3768 5002 6618 7454 28,75% 42,84% 78,04% 72,88% 75,33% 75,58% 88,78%

2001 1843 2200 2897 3996 5352 6212 6832 32,20% 41,11% 75,94% 72,50% 74,66% 86,16% 90,93%

2000 1911 2301 2941 4315 5286 6179 7037 32,70% 43,53% 78,24% 68,16% 81,63% 85,55% 87,81%

1999 1809 2208 2969 4136 4944 6026 6870 32,14% 44,66% 74,37% 71,78% 83,66% 82,04% 87,71%

1998 1897 2347 3144 4394 5557 6660 7483 31,36% 42,24% 74,65% 71,55% 79,07% 83,44% 89,00%

1997 1713 2087 2724 4380 5608 6570 7488 27,87% 37,21% 76,62% 62,19% 78,10% 85,36% 87,74%

1996 1866 2209 2948 4830 5895 6812 7566 29,20% 37,47% 74,93% 61,04% 81,93% 86,54% 90,03%
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Licensutvecklingen senaste fem-sex säsongerna

Licenser, 16 år och äldre 2015/16 2019/20 Förändring antal Förändring %

Damer/flickor 8910 9901 991 11,12%

Herrar/pojkar 24602 25133 531 2,16%

Licenser, 16 - 20 år

Damer/flickor 4582 5103 521 11,37%

Herrar/pojkar 9910 9654 -256 -2,58%

Damer/Flickor 2014/15 2019/20

18-åringar 821 1009 188 22,90%

17-åringar 1004 1199 195 19,42%

16-åringar 1265 1659 394 31,15%

15-åringar 1956 2252 296 15,13%

Summa flickor 5046 6119

Herrar/Pojkar 2014/15 2019/20

18-åringar 1866 1843 -23 -1,23%

17-åringar 2087 2143 56 2,68%

16-åringar 3144 2919 -225 -7,16%

15-åringar 4136 4000 -136 -3,29%

Summa pojkar 11233 10905

Totalt 16279 17024

Andel flickor 15-18 år 35,94%

Spelare 16-18 år i förbundsserierna
2019/20 Damer SSL Allsvenskan Totalt

Antal 16-åringar: 2 75 77

Antal 17-åringar: 17 124 141

Antal 18-åringar: 27 109 136

Totalt antal spelare 339 847 1186

Totalt 16-18 åringar: 46 308 354

Antal 16-18 åringar / lag 3,29 9,62

Andel 16-18 åringar / totalen 13,50% 36,40%

*36,4 % av spelarna i allsvenskan är 16-18 år.

*I snitt har varje allsvensk lag 9,6 spelare i åldern 16-18 år.

2019/20 Herrar SSL Allsvenskan Div 1 Totalt

Antal 16-åringar: 1 21 124 146

Antal 17-åringar: 11 36 184 231

Antal 18-åringar: 15 70 193 278

Totalt antal spelare 335 602 1919 2856

Totalt 16-18 åringar: 27 127 501 655

Antal 16-18 åringar / lag 1,93 5,29 7,06

Andel 16-18 åringar / totalen 8,06% 21% 26,10%

16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år-

Damer SSL 0,59% 5,01% 7,96% 12,98% 14,16% 59,29%

Damer Allsvenskan 8,85% 14,64% 12,87% 10,39% 8,50% 44,75%

Herrar SSL 0,30% 3,28% 4,48% 11.04% 6,57% 74,33%

Herrar Allsvenskan 3,49% 5,98% 11,63% 11,63% 8,47% 58,80%

Herrar Div 1 6,46% 9,59% 9,54% 9,54% 8,29% 56,07%
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Utveckling ålder Allsvenskan damer 2016/17 – 2019/20
Allsvenskan Damer 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Antal 16-åringar: 75 71 71 100

Antal 17-åringar: 124 105 109 115

Antal 18-åringar: 109 118 138 105

Totalt antal spelare 847 798 813 801

Totalt 16-18 åringar: 308 294 318 320

Antal 16-18 åringar / lag 9,62 9,19 9,94 10

Andel 16-18 åringar / totalen 36,40% 36,84% 39,11% 39,95%

Antal 16-17-åringar/lag: 6,21 5,5 5,62 6,72

Antal 16-17-åringar/totalen: 23,49% 22,06% 22,14% 26,84%

16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år-

2019/20 Allsvenskan 8,85% 14,64% 12,87% 10,39% 8,50% 44,75%

2018/19 Allsvenskan 8,90% 13,16% 14,79% 11,78% 8,52% 42,86%

2017/18 Allsvenskan 8,73% 13,40% 16,90% 9,59% 8,12% 43,10%

2016/17 Allsvenskan 12,48% 14,36% 13,11% 10,86% 7,49% 41,70%

Snittålder lag Allsvenskan Damer

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17

16-18 år 2 1 5 7

19 år 8 6 5 7

20 år 10 6 9 7

21 år 3 14 5 6

22 år 3 2 5 3

23 år 3 1 3 1

24 år 2 2 0 1

25 år 1 0 0 0

Antal seniorlag dam (hela landet)
Damer 2015/16 2020/21
Antal lag i seniorserier 337 358
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9.2 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om B-licenser i seniorserier från 
Smålands Innebandyförbund 
  
Smålands Innebandyförbund (SmIBF) motionerar om B-licenser i tävlingsmatch för 
seniorlag, med förslag att i de lägsta distriktsserierna föreskriva en annan ordning utan 
hänsyn till nuvarande dispensregler. 
  
Motionären anför att de snabbt efter att beslutet gällande B-licenser i seniorserier togs 
insåg att detta skulle slå hårt mot distriktets lag och föreningar, då man tidigare säsong 
18/19 varit frikostiga med dispenser. Motionären anför vidare att nuvarande regel gör att 
de inte kan uppnå de mål som är antagna i innebandyn vill eller i den strategi som 
beslutats gällande antal utövare och att vi ska vara en folksport. Motionären anför 
slutligen att SIU modellen anger att man inte ska fastna på ålder utan ska se till 
utvecklingsnivån samt att det är ledarnas ansvar att sköta detta. 
 
Vidare beskriver motionären att distriktens geografiska storlek påverkar dess möjlighet 
att bedriva innebandy på ett likartat sätt och det måste vara upp till respektive SDF att 
själva bestämma över sina distriktsserier. Motionären anser vidare att 
Tävlingsbestämmelserna i vissa delar går helt emot de beslut som förbundsmöten har 
tagit gällande de utmaningar vi har enligt Strategi 2025 som återfinns i innebandyn vill. 
  
Förbundsstyrelsen konstaterar att regelverket om ungdomsspelare i seniorserier 
infördes av tävlingskongressen 2014 på initiativ av Göteborgs IBF. Regelverket har 
därefter genomgått ändringar på efterföljande tävlingskongresser som påkallats av att 
regelverket infördes stegvis och senast för att reglera dispensförfarandet för att alla 
distrikt skulle tillämpa samma kriterier. 
 
Regelverket infördes i syfte att skydda yngre tjejer och killar från att för tidigt 
introduceras till seniorspel, i linje med vad Innebandyn Vill stå för. I underlaget till beslut 
konstaterade Svenska Innebandyförbundet att det fordras en anpassning av 
tävlingsformerna efter Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Detta behov 
konstaterar vi kvarstår som en fortsatt utmaning för vår idrott där lösningen inte är att 
bortse från de problem som vi vet att tidig debut i seniorspel innebär för våra unga 
spelare.  
 
Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) som motionären hänvisar till är vår 
långsiktiga modell för idrottsutövande där de första åren ska fokusera på att utveckla 
idrottaren (träna för att träna) för att sedan mer specifikt gå vidare till att utveckla 
idrottaren till en spelare (träna för att tävla). Skiftet där vi tränar för att tävla sker vid 16 år 
vilket syns i vår idrott när SM-tävlingar startar vid denna ålder. SIU ska inte förstås som 
en tävlingsprincip när den är en utbildningsmodell. Ett av våra fokusområden för 
verksamhetsåret är just SIU-modellen i praktiken med verksamhetsmålet att fler ska 
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fortsätta att spela innebandy längre. Frågan är därför lika aktuell nu som 2014 och 
Svenska Innebandyförbundets uppfattning är att svensk innebandy ska erbjuda fler 
tävlingsformer inte begränsa utbudet. Åldersgränsen för en ung spelare ska 
introduceras i seniorspel kan även motiveras av såväl mognadsskäl, sociala skäl och 
skadeskäl. 
 
Sammanfattningsvis motiveras regeln av såväl omsorg om spelaren som om sporten. I 
detta finns ingen motsättning med Strategi 2025 när vår idrott ska bedrivas i ett 
intressant sammanhang som är anpassat för spelaren och som skapar lust att fortsätta 
med innebandy. Vi anser därför att det inte finns skäl att göra en justering av regelverket 
i denna omfattning. 
 
Förbundsstyrelsen har i Förslag till förändringar i befintliga regelverk omformulerat 
regelverket om ungdomsspelare i seniorlag i syfte att förtydliga förutsättningarna för 
dispensförfarandet. Mer om detta finns presenterat för beslut under 10.2. 
 
Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen avslås. 
 

 att Förbundsstyrelsen förslag till förändring av befintligt regelverk bifalls. 
 



 
 
 
 
Ämne  
Motion till Svenska Innebandyförbundets tävlingskongress 2020 – SDF styr sin egen 
seriesammansättning  
 
Förslag  
Stockholms Innebandyförbund föreslår att tävlingskongressen 2020 beslutar 
om följande förändring i Svenska Innebandyförbundets tävlingsbestämmelser Kapitel 3 
§10:  
 
Nuvarande skrivning:  
Sammansättningen av distriktsserierna fastställs av administrerande SDF. Lag tillhörande 
nya medlemsföreningar eller nyanmälda lag ska inplaceras i distriktets lägsta serie. 
Undantag får göras för ny medlemsförening som bildats genom att bryta sig ur en 
sektions- eller alliansförening, eller för ny medlemsförening som bildats efter 
sammanslagning med en eller flera föreningar från andra idrotter. En sådan förening kan, 
efter prövning av SDF, få överta den ursprungliga föreningens serieplats med en 
begränsning avseende serier som är kvalificerande för förbundsserier. (ändr. 2018)  
 
Förslag på skrivning:  
Sammansättningen av distriktsserierna fastställs av administrerande SDF. Lag tillhörande 
nya medlemsföreningar eller nyanmälda lag ska inplaceras i distriktets lägsta serie. 
Undantag får göras för ny medlemsförening som bildats genom att bryta sig ur en 
sektions- eller alliansförening, eller för ny medlemsförening som bildats efter 
sammanslagning med en eller flera föreningar från andra idrotter, eller för 
sammanslagning mellan två innebandyföreningar med serietillhörighet på SDF-
nivå. En sådan förening kan, efter prövning av SDF, få överta den ursprungliga 
föreningens serieplats.  
 
Bakgrund  
Stockholms Innebandyförbund (StIBF)har under flertalet säsonger fått förfrågningar 
gällande att flytta över innebandyverksamheten från en förening till en annan och 
samtidigt flytta över serietillhörigheterna från avvecklande förening. I många av dessa fall 
rör det sig om en verksamhet som har en neråtgående trend ofta på grund av dålig 
organisation eller brist på spelarunderlag.  
Detta leder oftast till att antingen verksamheten långsamt dör ut, alternativt att spelarna 
byter till den nya föreningen men får börja om sitt seriespel på en för låg nivå. Det i sin tur 
leder till ojämna matcher och ett minskat intresse för sporten. Det innebär också ofta att 
spelare hellre slutar än att börja om på för låg nivå i den nya föreningen.  
 
Motivering  
StIBF har stor förståelse för dagens regelverk och dess historia med sammanslagningar 
olika former, men de mest uppmärksammade fallen har varit på elitnivå. StIBF anser att 
SDF själva bör äga dylika frågor gällande breddverksamhet utifrån sina egna kunskaper 
om verksamheten i sitt eget distrikt som helhet.  
Verksamheten som bedrivs inom SDF:s regi handlar oftast inte om elitföreningar, utan 
föreningar/lag som vill bedriva breddidrott på den nivå de hör hemma. När detta inte 
längre är möjligt på grund av bristande organisation eller motsvarande så ser StIBF gärna 
att möjligheten skall finnas att möjliggöra spel på rätt nivå i en starkare organisation.   
 
I en prövning hos SDF skall hänsyn tas till följande innan en sammanslagning skall vara 
aktuell:  

• Ingen av föreningarna är på ekonomiskt obestånd och att sammanslagningen då 
sker utifrån ett ekonomiskt intresse.  



 
• All innebandyverksamhet i avvecklande förening avslutas.  
• SDF bedömer sammanslagningen gynnsam för innebandyverksamheten i 
distriktet.  
• SDF bedömer att sammanslagningen sker med intentioner som främst är av 
breddidrottsmässiga skäl. 

 

 

 

 

Mattias Hjelmberg 
Ordförande Stockholms innebandyförbund 
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 9.3 Förbundsstyrelsens yttrande över motionen om seriesammansättning från Stockholms 
IBF 
Stockholms IBF motionerar om ett införa ytterligare ett undantag avseende 
seriesammansättning på distriktsnivå kopplat till överföring av serietillhörighet från en förening 
som är under avveckling. 

Motionären anför att detta skulle vara gynnsamt för föreningar/lag som vill bedriva breddidrott på 
den nivå de hör hemma genom att spel möjliggörs på rätt nivå i en starkare organisation. 

Motionären anser vidare att SDF själva bör äga dylika frågor gällande breddverksamhet utifrån 
sina egna kunskaper om verksamheten i sitt eget distrikt som helhet.   

Förbundsstyrelsen konstaterar att dagens regelverk är utformat för att skydda såväl den 
sportsliga integriteten som ekonomiska intressen. 

Förbundsstyrelsen anser att det finns skäl att SDF ska kunna pröva denna typ av övertagande av 
serietillhörighet från lag från förening som begärt utträde ur Svenska Innebandyförbundet och 
bifaller därför intentionen i motionen. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför avslutningsvis, utifrån ovan, att Tävlingsbestämmelserna får 
följande formulering: 
 
Kapitel 3, §13 Inplacering av lag 
Lag tillhörande nya medlemsföreningar eller nyanmälda lag ska inplaceras i distriktets lägsta 
serie. Undantag får göras för: 
 - ny medlemsförening som bildats genom att bryta sig ur en sektionsförening, 
 - ny medlemsförening som bildats efter samgående med en eller flera föreningar från andra 
idrotter, 

Undantag får också göras för befintlig medlemsförening på SDF-nivå som mottar lag från en 
förening från samma SDF och som begär utträde ur Svenska Innebandyförbundet. 
 
En sådan förening kan, efter prövning av SDF, få överta den ursprungliga eller utträdande 
föreningens serieplats med en begränsning avseende serier som är kvalificerande för 
förbundsserier. 
 
Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen avslås. 
 
att Förbundsstyrelsens förslag bifalls. 
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9.4 Förbundsstyrelsens yttrande över motionen om spel fyra mot fyra med målvakt och 
utredning av ny målbursstorlek på blå nivå från Östergötlands Innebandyförbund 
 
Östergötlands Innebandyförbund motionerar om att alla matcher på blå nivå senast säsongen 
2022/2023 ska spelas fyra mot fyra med målvakt samt att Svenska Innebandyförbundet ska 
undersöka möjligheterna att ta fram en ny målbursstorlek för blå nivå. 

Motionären anför att spel fyra mot fyra upplevts positivt i den egna verksamheten samt att en 
studie stödjer detta avseende spelarnas antal bollkontakter, avslut på mål osv. Motionären 
hänvisar vidare till en omröstning bland SDF:en som gjorts under tävlingskonferensen 2019 som 
enligt motionären tydligt skulle ha utfallit till förmån för fyra mot fyra på blå nivå.  

Förbundsstyrelsen konstaterar inledningsvis att underlaget till nationella spelformer har haft en 
lång berednings- och förankringsprocess. Frågan har beretts ingående på tävlingskonferenser, i 
enkäter och en arbetsgrupp med SDF-representanter arbetade fram det slutliga förslaget. Med 
utgångspunkt i det arbetet tog Svenska Innebandyförbundet fram Svensk Innebandys handbok 
för nationella spelformer på grön och blå nivå (bilaga 1) för att tydligare konkretisera hur 
verksamheten ska bedrivas på respektive nivå. 

Förbundsstyrelsen delar inte motionärens bild av att omröstningen gav ett tydligt utslag för fyra 
mot fyra på hela blå nivå när alla möjliga alternativ vägs in. Utfallet i omröstningen var enligt 
följande: 
 
Spelform    Antal röster 
Fyra mot fyra på hela blå nivå   10 röster 
Blandat fyra mot fyra och fem mot fem 5 röster 
Fem mot fem på hela blå nivå  3 röster 
Deltog inte    3 röster 

Förbundsstyrelsen anser vidare att det behövs mer heltäckande studier och erfarenheter av de 
olika spelformerna än de av motionären anförda, innan slutsatser kan dras utifrån vilka effekter 
de olika spelformerna har på spelarnas utveckling. Genom de föreslagna spelformerna skapas 
goda förutsättningar för att kunna studera långsiktiga effekter av både spel fyra mot fyra och fem 
mot fem.   
 
Förbundsstyrelsen anser att det nu är viktigt att de nationella spelformerna som ett första steg 
börjar användas som helhet i landet och får tid att sätta sig och har därför förslag om en ny regel i 
Tävlingsbestämmelsernas portalparagraf för att i formellt hänseende fastställa handboken: 
 
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser, §1 Tävlings- och spelregler, 5 st.:  
 
Innebandy fr.o.m. 6 år t.o.m. 12 år ska genomföras enligt Svensk Innebandys handbok för 
nationella spelformer på grön och blå nivå utfärdade av Tävlingskongressen. 
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Förbundsstyrelsen konstaterar avslutningsvis att Svensk Innebandy i tävlingsverksamheten har 
tre typer av målburar som är storleksanpassade för respektive nivå. På blå nivå används två olika 
målburar. Förbundsstyrelsen anser med anledning av ovan att det utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv inte är påkallat att införa ytterligare en typ av målbur.  

Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen avslås. 
 
att fastställa nationella spelformer på grön och blå nivå enligt Handbokens översikt 
sid 67-68. 

 
 
Bilaga: 
 
1. Handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. 
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9.5 Förbundsstyrelsens yttrande över motionen om nedre åldersgräns för deltagande i 
tävling från Frötuna IBF 
 
Frötuna IBF motionerar om att lägsta ålder för att få spela seriespel (Knatteligan eller 
motsvarande) ska vara det år spelaren fyller sju år. 

Motionären anför att detta är helt i linje med SIU-modellen om att inte börja tävlingsspela för 
tidigt. 

Upplands Innebandyförbund har ombetts yttra sig över motionen och har beslutat sig stödja 
densamma (bilaga 1).  

Förbundsstyrelsen konstaterar att verksamheten på grön nivå är i sin tävlingsform lokalt 
anpassad efter SIU-modellen. Svenska Innebandyförbundet har också utifrån samma modell 
framtagit ett förslag på handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå. 

Förbundsstyrelsen anser att det finns en utmaning kring att reglera en lägsta ålder i de nationella 
tävlingsbestämmelserna, då det kan uppkomma individuella och lokala behov, och ett sådant 
regelverk kan därigenom vara svårt att följa upp och efterleva. 

Förbundsstyrelsen konstaterar avslutningsvis, utifrån ovan, att det inte finns anledning att reglera 
om en nedre åldersgräns i Tävlingsbestämmelserna. 

Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen avslås. 
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Yttrande angående två motioner Funbo IF skickat in till Tävlingskongressen 2020 

Upplands Innebandyförbund har beslutat att stödja de två motioner Frötuna IBF skickat in till Svenska 

Innebandyförbundets tävlingskongress. 

 

Detta innebär att Upplands Innebandyförbund står bakom att Svenska Innebandyförbundet gör en 

utredning om hur det ska bli billigare och enklare att redovisa motions- och barnverksamhet samt att man 

inför en undre åldersgräns på när barn kan delta i Knatteligan. (Det år spelaren fyller sju år) 
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Förbundsstyrelsen  Motion 9.6 Frötuna IBF utredning 1 

Datum  

27.10.2020  

 
 
9.6 Förbundsstyrelsens yttrande över motionen om utredning för att förenkla redovisning av 
motions- och barnverksamhet från Frötuna IBF 
 
Frötuna IBF motionerar om att Svenska Innebandyförbundet ska utreda om/hur det ska vara 
både billigare och enklare att redovisa motions- och barnverksamhet. 

Motionären anför att det i föreningar med omfattande verksamhet utanför det ordinarie 
seriespelandet är en omständlig process att manuellt lägga in alla deltagarna i iBIS. 

Upplands Innebandyförbund har ombetts yttra sig över motionen och har beslutat sig stödja 
densamma (bilaga 1).  

Förbundsstyrelsen konstaterar att nuvarande regler kring representation och licenskategorier 
kopplat till tävlingsverksamhet på alla nivåer är styrda genom Tävlingsbestämmelserna, och att 
motionärens yrkande handlar om redovisning av verksamhet utanför det ordinarie seriesystemet, 
vilket inte omfattas av beslut vid Tävlingskongressen. 

Förbundsstyrelsen anser att licenskategorierna inte längre ska styras i Tävlingsbestämmelserna 
utan genom beslut av Förbundsstyrelsen. Detta för att skapa en ökad flexibilitet kring desamma 
utifrån verksamhetens nya behov och förutsättningar. Förbundsstyrelsens förslag till 
Tävlingsbestämmelser har därför i sin helhet anpassats utifrån detsamma. 

Förbundsstyrelsen konstaterar avslutningsvis, utifrån ovan, att det inte finns anledning till ett 
särskilt utredningsuppdrag kopplat till motions- och barnverksamhet, utan att det ligger inom 
ramen för Svenska Innebandyförbundets ordinarie uppdrag att arbeta för att förenkla och 
effektivisera administrationen av verksamheten. 

Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen inte tas upp till behandling då redovisning av motions- och  
barnverksamhet utanför det ordinarie seriesystemet inte omfattas av beslut vid  
Tävlingskongressen . 
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Förbundsstyrelsen  Motion 9.7 Dubbel licens 1 

Datum  

27.10.2020  

 
9.7 Förbundsstyrelsen yttrande över motionen om dubbel licens från Djurgårdens IF 
IBS 
 
Djurgårdens IF IBS motionerar om att förening även ska kunna registrera dubbel licens för 
spelare med förening i lägre division.   
 
Motionären anför att regelverket kring dubbel licens har fungerat bra men att föreningar på en 
högre nivå (under Svenska Superligan), med bra junior- och ungdomsverksamhet, inte kan 
tillämpa dubbel licens om steget till det egna seniorlaget bedöms vara för stort, vilket inneburit 
att juniorspelare väljer att lämna föreningen helt för seniorspel på lägre nivå och därigenom inte 
längre är tillgängliga för spel i föreningens juniorlag. 
 
Stockholms Innebandyförbund har ombetts yttra sig över motionen och har beslutat sig stödja 
densamma, men känner samtidigt en oro att motionen kan bidra till ökat antal värvningar av 
juniorspelare (bilaga 1). 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att huvudsyftet med regelverket om dubbel licens, utifrån 
underlaget för beslutet om införande vid den extra Tävlingskongressen 2015 (bilaga 2), är att 
underlätta inträdet i seniorspel för enskilda unga spelare, dvs. möjliggöra förflyttning uppåt i 
seriespelet mellan representationslag och att dubbel licensen inte avsedd för att möjliggöra spel i 
annat juniorlag än i moderföreningens. 
 
Förbundsstyrelsen anser, utifrån motionärens beskrivning, att ett samarbetsavtal bör nyttjas med 
förening på lägre nivå, där föreningens yngre spelare erhåller speltid på seniornivå, samtidigt som 
de kan representera föreningens juniorlag. Detta kan också möjliggöra för fler spelare från 
juniorlaget att prova på seniorspel (än vad regelverket kring dubbel licens möjliggör). 
 
Sammanfattningsvis anser Förbundsstyrelsen att det därav inte föreligger anledning att ändra 
inriktning utifrån motionärens förslag. 
 
Förslag till beslut: 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att Tävlingskongressen beslutar  
 

att motionen avslås. 
 

 
Bilaga: 
 
1. Stockholms Innebandyförbunds yttrande 
 
2. Proposition – Dubbla licenser [underlag för beslut vid den extra Tävlingskongressen 2015] 
 



 

     Stockholm 2020-09-21 

 
Yttrande gällande Djurgårdens IF IBS motion till Tävlingskongressen 
2020 

Stockholms Innebandyförbunds är i grund och botten positiva till motionen. Nuvarande 
regelverk är svårt för vissa föreningar att applicera i deras verksamhet. Framförallt när 
man befinner sig i ett mellanrum strax under den yttersta elitverksamheten. Däremot 
finns det en oro att motionen kan bidra till ökat antal värvningar av juniorspelare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Werner  
Ordförande Tävlingskommittén  
Stockholms Innebandyförbund 
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Proposition – Dubbla licenser 

Ärende: 
Tävlingskongressen 2014 beslutade att återremittera förslaget om dubbla licenser till 
förbundsstyrelsen (FS) för fortsatt beredning till den extra tävlingskongress som mötet beslutade 
om. Det beslutades i ett sammanhang där även motionerna från Storvreta IBK återtogs när ett 
mer övergripande förslag till förändring avseende juniorinnebandyn som skulle färdigställas till 
den extra Tävlingskongressen.  

Under tiden mellan tävlingskongressen den 7 december och den extra tävlingskongressen har FS, 
SDF och representanter för våra föreningar arbetat fram ett förslag till förändringar avseende våra 
juniortävlingar. FS anser att behovet av dubbla licenser kvarstår varför den ursprungliga 
propositionen ånyo läggs fram för ett avgörande. Propositionen har endast genomgått 
redaktionella förändringar men i huvudsak ska mötet ta ställning till samma förslag som 
presenterades i december. 

Bakgrund: 
Inför säsongsstart värvas och plockas unga spelare upp till representations- och samarbetslag för 
att fylla ut spelartrupperna med förhoppningen om att de ska ta en ordinarie plats i en högre 
division. Samma sak sker även inför sista övergångsdatum 31 januari då många förbundsserielag 
väljer att stärka upp sina trupper inför slutspurten av seriespelet och eventuella kval- och 
slutspelsmatcher. 

Gemensamt för de spelare som registreras vid dessa övergångar är att det ofta är talangfulla 
spelare som brinner för sin idrott och är på gång uppåt i sin karriär. Allt för ofta leder detta till att 
de som behöver speltid allra mest spelar minst. Utöver detta så går de miste om den kanske mest 
utvecklande delen av säsongen där allt ställs på sin spets.  
Dessa övergångar leder även till att spelkvalitet på underliggande nivå sänks och på så sätt 
hämmar utvecklingen av övriga spelare och lag där det i slutändan kan innebära att det mest 
lämpade laget med bäst förutsättningar för att lyckas på en högre nivå inte finns där kommande 
säsong. 

Beskrivning av förslaget: 
Dubbla licenser innebär att en spelare kan spela för två föreningar och ska ses som ett alternativ 
till dagens samarbetsavtal. Förslaget tar sikte på unga spelarna med A-licens. En spelare med 
dubbla licenser ska ha a-licens och får inte fylla mer än 22 år det år tävlingarna startar. Spelare 
med dubbla licenser kan närsomhelst, utan karens, delta i match i någon av de två föreningarna. 

Moderföreningen är alltid föreningen på lägre nivå. 

En förening har möjlighet att registrera fem spelare med dubbel licens från föreningar i lägre 
divisioner samt tillåta att fem spelare från den egna föreningen tecknar dubbel licens med 

Bilaga 2 - Underlag för beslut vid 
den extra Tävlingskongressen 2015
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föreningar i högre division. En förening kan dock maximalt ha två spelare med dubbel licens från 
samma förening.   

Dessa spelare ska namnges innan första bindande matchen för säsongen. En förening kan byta ut 
två spelare under säsongen.  

Avgiften för spelare med dubbla licenser är 1 000 SEK/spelare. Byte av spelare under säsong 
kostar 1 000 SEK/spelare.  

Dagens former för samarbetsavtal finns kvar. En spelare som har ”dubbla licenser” kan inte ingå i 
samarbetsavtal eller utlånings avtal. Dubbel licens har företräde. 

Dubbla licenser innebär för… 
…spelaren 
Underlättar anpassningen till spel på en högre nivå då matchtillfällen alltid kan erbjudas även om 
det inte sker i den högre divisionen till en början. 

Skapar trygghet i beslutet att spela för en annan förening då möjligheten att spela för, eller gå 
tillbaka till, moderföreningen alltid finns. 

Får möjlighet att successivt lära sig vad spel på en högre nivå innebär. 

…moderföreningen 
Ges möjlighet att behålla spelare längre. 

Spelare behöver inte lämna sin moderförening för en samarbetsförening på elitnivå för att få 
chans till spel på högre nivå under pågående säsong. 

Färre spelare lämnar föreningen med permanent övergång för att chansa på spel högre upp. Det 
är mer sannolikt att en spelare som lämnar moderföreningen verkligen tar en plats på en högre 
nivå. 

Mer angeläget för föreningar på en högre nivå att samarbeta och utveckla laget. 

…elitföreningen (föreningen på högre nivå) 
Kan gå in i säsongen med en mindre spelartrupp. 

Betydligt fler spelare som finns registrerade i laget matchas kontinuerligt. 

Yngre spelare ges möjlighet att växa in i elitspelet. 

Föreningen ges möjlighet att skapa en bättre uppfattning om enskilda spelares möjligheter att 
lyckas i laget innan beslut om en definitiv övergång tas. 

Förutsättningar för att skapa bra relationer med föreningar på lägre nivå. 

Bilaga 2 - Underlag för beslut vid 
den extra Tävlingskongressen 2015
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Förslag till förändring av det ursprungliga förslaget: 

Ursprunglig skrivning Föreslås ny formulering 

Kapitel 2 §2 h. Övergång av typ D – Dubbla licenser Kapitel 2 §2 h. Övergång av typ D- Dubbla licenser 

En spelare med dubbla licenser ska ha a-licens och får 
inte fylla mer än 22 år det år tävlingarna startar. 

En förening kan som mest ha fem spelare som innehar 
dubbla licenser, varav maximalt två i samma förening. 
Dessa spelare ska namnges innan första bindande match 
för säsongen (blankett).  
Dubbla licenser kan tecknas t.o.m. 31 januari och ska ske 
på av SIBF framtagen blankett. En förening kan byta ut 
två spelare under säsongen. Detta ska ske senast den 31 
januari.

Spelare med dubbla licenser har föreningen med den 
lägsta divisionstillhörigheten som moderförening. Spelare 
med dubbla licenser kan bara representera i den andra 
föreningens representationslag. Om spelare med dubbla 
licenser gör en övergång av typ A upphör dubbla licenser 
att gälla. 

Spelare med dubbla licenser kan närsomhelst, utan 
karens och utan föranmälan, delta i match i någon av de 
två föreningarna.

En avgift tas betalas av den mottagande föreningen till 
administrerande förbund.

En spelare med dubbla licenser kan inte omfattas av 
samarbetsavtal eller utlåning. 

En spelare med dubbla licenser ska ha A-licens och får 
inte fylla mer än 22 år det år tävlingarna startar. 

Spelare med dubbla licenser har föreningen med den 
lägsta divisionstillhörigheten som moderförening

En förening har möjlighet att registrera fem spelare 
med dubbel licens från föreningar i lägre divisioner 
samt tillåta att fem spelare från den egna föreningen 
tecknar dubbel licens med förening i högre divisioner. 
Alla dubbla licenser ska registreras av moderföreningen 
hos SIBF innan första bindande match för säsongen 
(Bilaga Y).  
En avgift betalas av den mottagande föreningen till 
administrerande förbund. 

Endast SIBF:s framtagna Avtal för dubbla licenser är 
giltigt (Bilaga X) 

Avtal för dubbla licenser kan tecknas t.o.m. 31 januari 
En förening kan byta ut två spelare under säsongen. 
Detta ska ske senast den 31 januari. 
Förening med högre divisionstillhörighet kan maximalt 
ha två spelare med dubbel licens från samma förening. 

Spelare med dubbla licenser kan bara representera i 
den andra föreningens representationslag.  
Spelare med dubbla licenser kan närsomhelst, utan 
karens och utan föranmälan, delta i match i någon av de 
två föreningarna. 

En spelare med dubbla licenser kan inte omfattas av 
samarbetsavtal eller utlåning. 

Om spelare med dubbla licenser gör en övergång av typ 
A upphör den dubbla licensen att gälla. Den dubbla 
licensen upphör den 30 april. 

Bilaga 2 - Underlag för beslut vid 
den extra Tävlingskongressen 2015
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