
 

 

 
Stockholm den 25 maj 2022 

 
Till  SDF, SSL-föreningar damer och herrar 2021/22 

 
  F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer 
    
 
Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte 
 
 
Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte enligt nedan.  
 
Tid: Söndag 19 juni 2022, kl. 13:30 – se bifogat program 
 
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, 111 20 Stockholm 
 https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-continental  
 
Fullmakt: Fullmakt ska sändas in till ekonomi@innebandy.se senast 17 juni. Registrering görs senast 1 

timme före mötets start på plats.  
 
Handlingar: Alla möteshandlingar finns att tillgå på www.innebandy.se/forbundsmotet.  

Inga möteshandlingar skickas ut per post. Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan skickas 
ej med i detta utskick utan finns att tillgå på hemsidan senast den 27 maj.  
 

 
Info: Finns på: www.innebandy.se/forbundsmotet  
  
 
  
 
 
 
Väl mött, 
 
Märit Bergendahl   Mikael Ahlerup 
Förbundsordförande   Generalsekreterare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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Program för dagen 
 
Söndag 19 juni 
 
12.00-13.00  Registrering av fullmakter till förbundsmötet 
 
Lunch serveras från kl 12.00  
 
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 FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Ärenden vid förbundsmötet 2022 
 
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 
 
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma: 
 
1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden, 
SDF max 220 röster, föreningar i högsta förbundsserie, SSL (1) röst vardera max 24 röster. Totalt max 
244 röster. 
 
2. fråga om mötets behöriga utlysande, 
Utlyst genom införande på ”Idrottens Kungörelser ” (www.idrottenskungorelser.se) 10 mars 2022. 

Kallelse, inklusive handlingar, har e-postats samt publicerats på hemsidan den 25-27 maj 2022. 

Dessutom ytterligare för kännedom via e-post 15 mars 2022 samt på www.innebandy.se från den 15 
mars 2022. 
 
3. fastställande av föredragningslista för mötet, 
 
4. val av mötesordförande, 
 
5. val av sekreterare för mötet, 
 
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt 
rösträknare 
 
7. Rapporter av valda nämnder m.m. 
a) Licensnämndens och Juridiska nämndens rapporter för verksamhetsåret 

b) Rapport avseende den externa processutvärderingen av strategisk plan för strukturella 
förändringar samt konkretiserade delmål för Svensk Innebandy Vill. 

c) Rapport avseende fördelningen av SDF-bidraget efter verksamhet och resultatmål hos SDF 
kopplat till Svensk Innebandy Vill och Strategi 2025. 
 
8. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, 

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, 

c) fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott,  

d) revisorernas berättelse för samma tid, 
 
9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 
 
10. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 
§, 

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


   

10.1 Förbundsstyrelsens förslag  

10.2 Motion 
Motion om samgående till Småland-Blekinge IBF, Blekinge IBF och Smålands IBF 
 
11. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, 
 
12. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod, 

1. Verksamhetsplan för 2022/2023 
2. Budget för räkenskapsåret 2022/2023  
 

b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen, Licensnämnden och Juridiska 
nämnden 
 
13. val av fyra (4) övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
 
14. val av en (1) övrig ledamot i Licensnämnden för en tid av två (2) år 
 
15. val av två (2) övriga ledamöter i Juridiska nämnden för en tid av två (2) år  
 
16. beslut om att utse revisionsbolag, 
 
17. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, 
 
18. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. 
 
19. Övrigt 

Utdelning av utmärkelser. 
 
20. 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 19 juni 2022 
  

 

 
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 17 juni 2022. 

ekonomi@innebandy.se 
 

OBS! Behåll kopia av fullmakten  
 

F F 



Röstlängd SDF föreningar och licenser, 28/2 2021

Antal röster SDF 220 F.röst 110 L.röst 110

För.röst 0,13049        L.röst 0,00100    

0,130486 0,0010015

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

Blekinge IBF 8 1,04                 978    0,98 5

Dalarnas IBF 37 4,83              4 453    4,46 10

Gotlands IBF 11 1,44                 770    0,77 5

Gävleborg IBF 39 5,09              4 267    4,27 10

Hallands IBF 28 3,65              5 343    5,35 9

Jämtland/Härjedalens IBF 14 1,83                 795    0,80 5

Norrbottens IBF 25 3,26              2 709    2,71 6

Skånes IBF 61 7,96              8 358    8,37 17

Smålands IBF 79 10,31            11 677    11,69 20

Stockholms IBF 108 14,09            17 168    17,19 20

Södermanlands IBF 24 3,13              3 418    3,42 7

Upplands IBF 60 7,83              7 243    7,25 16

Värmlands IBF 50 6,52              6 414    6,42 13

Västerbottens IBF 61 7,96              5 863    5,87 14

Västergötlands IBF 43 5,61              5 393    5,40 11

Västernorrlands IBF 27 3,52              3 797    3,80 8

Västmanlands IBF 38 4,96              4 077    4,08 9

Västsvenska IBF 64 8,35              9 501    9,52 18

Örebro Läns IBF 30 3,91              2 733    2,74 7

Östergötlands IBF 36 4,70              4 876    4,88 10

Summa 843 110,00 109 833        110,00 220          

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

Röstlängd Elitföreningar

Förening Röster

Djurgårdens IF IBS 1

Endre IF 1

FBC Kalmarsund 1

FC Helsingborg 1

Hagunda IF 1

IBF Falun 1

IBK Dalen 1

IBK Lund Elit 1

IK Sirius FBC 1

IK Sirius IBK 1

Jönköpings IK 1

KAIS Mora IF 1

Karlstad IBF 1

Linköping IBK 1

Malmö FBC 1

Mullsjö AIS 1

Nacka IBK 1

Pixbo Wallenstam IBK 1

Storvreta IBK 1

Team Thorengruppen SK 1

Täby FC IBK 1

Västerås Rönnby IBK 1

Växjö IBK 1

Warberg IC 1

24

Totalt antal röster

244



Rapport för Juridiska nämnden 2021/2022 
 

Verksamhetsåret 2021/2022 var första säsongen efter RFs stadgeändring där ett disciplinorgan måste 
vara valt på förbundets årsmöte 

Från föregående säsong så hade tre ledamöter tackat ja till att bli valda till Juridiska nämnden och det 
har rekryterats två nya ledamöter. 

På årsmötet den 20e juni 2021 valdes följande ledamöter till Juridiska Nämnden. 
Ordförande 2 år Fredrik Borlie 
Ledamot 2 år Roger Häggkvist 
Ledamot 2 år Daniel Sandberg 
Ledamot 1 år Greger Sandell 
Ledamot 1 år Erika Palmeby 
  
Juridiska nämndens (JN) säsong började med ett uppstartsmöte i Uppsala under U19 VM i början på 
september. På detta möte bestämdes att införa ett nytt arbetssätt för beredning av ärenden för att 
skapa rutiner och processer som underlättar gruppens arbete och introduktionen av nya ledamöter. 
 
Det nya arbetssättet för JN är att ansvaret för ärenden har lottats ut av handläggande tjänsteman på 
de olika ledamöterna som inför mötet fått förbereda "sitt" ärende, på mötet även föredra ärendet 
och även ansvara för att skriva beslutet.  
Som ett steg i kunskapsöverföring har även en praxishandbok tagits fram där ärenden de senaste 
åren har gåtts igenom och sammanställts i ett internt dokument för ledamöterna att validera 
besluten emot. 
  
Säsongen inleddes i ett högt tempo, trots pandemin och innebar många ärenden i början på 
säsongen vilket är ovanligt. 
Nämnden har sammanträtt 23 gånger (virtuellt via teams) under säsongen, handlagt 56 stycken 
disciplinärenden och 7 stycken tävlingsärenden. Två av disciplinärendena var sk Per Capsulam beslut. 
  
Med 56 ärenden på en säsong så har vi det högsta antalet ärenden för en disciplinnämnd sedan 
säsongen 2005/2006 då Disciplingruppen hade fler ärenden (59). 



 

 
 
Grafen representerar antal disciplinärenden Disciplingruppen (grått) och Juridiska nämnden (blått). 
Källa: IBIS 
  
Den gula linjen representerar snittvärdet på alla säsonger och är för aktuell säsong 44 fall. 
 
Antal ärenden per serie 

SSL 8 

Allsvenskan  10 

Div 1 13 

JAS 17 

Övriga 8 

Totalt 56 

  
Säsongen avslutades med möte som genomfördes i Avicii Arena under SM-finalen den 23e april. 
Där avhandlandes bland annat det nya arbetssättet och bestraffningsärenden under turneringar samt 
hantering av anmälning till bestraffning vid matchstraff enligt nya regelboken. 
  
För kommande verksamhetsår planeras ett uppstartsmöte med en träff med RFs idrottsjuridiska 
specialister samt att vi ämnar starta utvecklingssamarbete med andra idrotters juridiska organ för att 
samarbeta kring idrottsjuridiken. 
  
  
  
  
  
Created with OneNote. 

 



Rapport från Licensnämnden 2021/2022 
 
 

Verksamhetsåret 2021/2022 var första säsongen efter RFs stadgeändring där ett disciplinorgan måste 
vara valt på förbundets årsmöte 

På årsmötet 20 juni 2021 valdes följande ledamöter till Licensnämnden: 
 
Ordförande 2 år Lars Egenäs 
Ledamot 1 år Marie Welin 
Ledamot 1 år Lars-Gunnar Nilsson 
 
Samtliga ledamöter har varit ledamöter i Licensnämnden förutvarande år. 
 
Licensnämnden har under året haft 6 protokollförda möten varav ett per capsulam för 
behandling av inkomna underlag från föreningar som underlag för bedömning om elitlicens 
ska ges. Samtliga möten förutom ett har hållit via TEAMS. Det var skönt att kunna hålla det 
sista mötet i mars 2022 fysiskt i förbundets nya lokaler och få en chans att träffas ordentligt. 
På nämndens möten är GS och förbundets ekonomiansvarig adjungerade och det var flera av 
närvarande som inte träffats fysiskt förut.  
 
Förbundets ekonomiansvarig har varit sekreterare på nämndens möten och har tillsammans 
med kansliet förberett samtliga ärenden inför beslut samt även hanterat kommunikation 
avseende fattade beslut till föreningar. 
 
Under året har viss direkt kommunikation skett direkt mellan nämndens ordförande och 
enskild förening vid behov för att klargöra vissa förhållanden avseende kraven för att erhålla 
licens.  
 
Utöver ordinarie möten i Licensnämnden har nämnden haft arbetsmöten för att diskutera 
förslag till nytt reglemente för elitlicens. Syftet med detta har varit att utifrån nämndens 
erfarenhet av nämndsarbetet under ett antal år baserat på befintligt reglemente ge input till 
den arbetsgrupp inom Svensk Innebandy som har uppdraget att ta fram ett förslag till nytt 
reglemente. Licensnämndens ordförande har varit representant i nämnda arbetsgrupp. Ett 
förslag till nytt reglemente har lämnats till GS för vidare handläggning inom förbundet. 
 
Under verksamhetsåret 2021/2022 har 156 föreningar behandlats avseende tilldelande av 
elitlicens. Av dessa har 1 inte klarat kriterierna varför de spelat under s.k. handlingsplan för 
att slutligt bedömas under juni 2022 möte baserat på årsredovisning per 30 april 2022. 
 
Lars Egenäs 
Ordförande i Licensnämnden 
 
 
 



  
 

 Sammanfattning årsrapport 2021-2022 
Denna rapport ger en sammanfattande bedömning av status i strategiarbetet. Bedömningen utgår från 
den motion om förtydligande av strategiska mål som bifölls vid 2020 års stämma.  

Rapporten utgår från yrkande 3 i motionen dvs. att den ska bidra till att justera och förfina 
utvecklingsarbetet. Bedömningen görs utifrån en beskrivning av hur arbetet utvecklats i relation till 
yrkande 1 och 2 i motionen. Insatserna under 2021och 2022 har handlat om det andra yrkandet i 
motionen dvs. att arbeta fram en strategisk plan för strukturella förändringar som krävs med SIU som 
grund för att nå delmålen till 2025 enligt yrkande 1.  

I arbetet med den strategiska planen under 2020 och 2021 framkom att en central utmaning i 
strategiarbetet är att innebandyn inte bedrivs på samma sätt i hela landet. Ett viktigt första steg för att 
innebandyn ska kunna göra en förflyttning mot de strategiska målen handlar därför om att stärka 
processer och strukturer som håller innebandyn samman. Min bedömning är att de insatser som 
genomförts under 2021 och 2022 bidrar till att stärka dessa förutsättningar.  

SIBF har ett ansvar att leda arbetet och kan axla ledarskapet på flera sätt. Slutsatserna i årsrapporten får 
implikationer för det fortsatta arbetet på tre sätt. 

För det första leder SIBF genom att utveckla och förvalta processer och strukturer för att kunna leda och 
hålla samman arbetet. En utvecklad styrmodell med utgångspunkt i ett basuppdrag stärker 
förutsättningarna för att leda och hålla samman det strategiska utvecklingsarbetet. En gemensam process 
och mall för verksamhetsplanering kommer att skapa nya möjligheter att prioritera, avgränsa och följa 
upp arbetet under kommande år. Att fortsätta att integrera strategiarbetet i ordinarie styrprocess 
kommer vara ett viktigt verktyg för att hålla samman arbetet och för att kunna föra en dialog i FS och SIBF 
samt mellan SIBF och SDF om utveckling, vägval och prioriteringar. 

För det andra leder SIBF genom att initiera konkreta utvecklingsinsatser. Dessa behöver förankras i den 
övergripande strategiska ambitionen. Motionen från stämman 2020 fokuserar på SIU och vikten av att 
använda SIU som ett medel för att förflytta innebandyn. Nulägesanalysen pekar ut behovet av en 
genomgripande kompetensutvecklingsinsats kopplat till SIU. Att forma en plan för hur innebandyn över 
tid ska säkra sin kompetensförsörjning och att initiera implementeringen av riktlinjer för SIU bör få hög 
prioritet under kommande månader.  

För det tredje leder SIBF genom att säkerställa en röd tråd i utvecklingsarbetet. Svensk innebandy är en 
av Sveriges största idrotter som engagerar och mobiliserar tusentals tjänstemän, förtroendevalda och 
ledare i hela landet. En stor del av Innebandyns kraft finns i engagemanget hos dessa individer. Samtidigt 
ställer den federativa strukturen stora krav på den aktör som ska leda ett gemensamt strategiarbete. En 
central beståndsdel i SIBF:s ledarskap handlar om att säkra att utvecklingen under kommande år hänger 
samman. En utvecklad styrmodell eller ambitiösa utvecklingsinsatser garanterar i sig inte en önskad 
utveckling. Det krävs en aktiv och medveten styrning, stöd och uppföljning över tid för att insatserna ska 
bidra till att förflytta innebandyn. Denna röda tråd behöver manifesteras i tydliga prioriteringar i 
utvecklingsarbetet och i kommunikationen kring dessa prioriteringar. Detta ställer krav på tydlighet, 
långsiktighet och uthållighet i förbundsstyrelse och i SIBF:s ledning. 



Förbundsstyrelsens rapport avseende fördelningen av SDF-
bidraget efter verksamhet och resultatmål hos SDF kopplat 
till Svensk Innebandy Vill och Strategi 2025. 
 

Förbundsmötet 2021 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av fördelningen 
av SDF-bidraget efter verksamhet och resultatmål hos SDF kopplat till Svensk Innebandy 
Vill och Strategi 2025. Detta för att möjliggöra ett differentierat bidrag som skulle kunna 
ge SDF större ekonomiska förutsättningar att bedriva innebandyn mot målen 2025. 

 

SDF-bidrag nuläge 

Organisationsstödet som varje SF får ta del av är inte detaljreglerat avseende ändamål 
utan baseras på antal medlemmar och föreningar.  

Vi avsätter 30% av SF-stödet som SDF-bidrag. Det fördelas enligt en modell där ett 
demokratibidrag på 300 000 kr avsätts till ordförandekonferensen, tävlingskongressen 
samt förbundsmötet. Därefter ges ett grundbidrag på 60 000 kr till varje SDF samt att en 
fördelning sker utifrån licensantal i SDF:et. Beloppet som ges för licenser är max 5 
kr/licens.  

Det eventuella bidrag som är kvar efter fördelning avsätter SIBF till ändamålsbestämda 
medel (ÄM) som kan användas året efter till verksamhet som medför gemensamma 
kostnader för SIBF och SDF.    

Verksamhetsåret 2021/22 var SDF-bidraget totalt 4 354 200 kr och av dem betalades 
2 049 165 kr ut och resterande 2 305 035 kr avsattes till ändamålsbestämda medel (ÄM). 

Om SDF går samman och bildar ett nytt SDF utgår endast ett grundbidrag till det nya 
SDF:et och en större del tillfaller ÄM. 

 

SDF-bidrag i framtiden 

Förbundsstyrelsen är i grunden positiv till att delar av SDF-bidraget ska fördelas utifrån 
hur väl SDF:et har en verksamhet som bedrivs i enlighet med den gemensamt antagna 
strategin.  

För att detta ska vara möjligt krävs att Basuppdraget och de gemensamma målen är 
tydligt formulerade samt att måluppfyllelsen objektivt kan mätas. 

Under året har ett arbete genomförts tillsammans med Strategirådet som har resulterat i 
att det har formulerats och tydliggjorts ett nytt basuppdrag för SDF, ett direktiv för 
organisationsutredning samt en ny modell på verksamhetsplan. Strategirådets 
Nulägesanalys identifierar tre prioriterade områden 

• Utveckla kompetens kring SIU 
• Utveckla Innebandyns styrmodell 
• Se över regional organisation 

När detta arbete är genomfört och gemensamma strategier är antagna för SDF:ens 
arbete då finns en möjlighet att utvärdera SDF:ens verksamhet. Förbundsstyrelsen 
konstaterar att vi i nuläget saknar dessa nödvändiga verktyg för att på ett rättvist sätt 
kunna differentiera bidragsdelen.  

Förbundsstyrelsen anser mot bakgrund av detta att det är för tidigt att göra förändringar i 
SDF-bidragsmodellen nu och att vi bör invänta resultatet av arbetet med vår styrmodell 
samt organisationsutredningen innan några förändringar görs.  

 



Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att SDF-bidraget ska spegla hur väl 
man bedriver sin verksamhet enligt Innebandyn Vill och Strategi 2025. Därför ska 
Förbundsstyrelsen fortsätta att arbete enligt detta uppdrag för att ta fram ett förslag till 
en framtida modell med avsikt att presentera ett förslag under verksamhetsåret 2022/23.  

 

 

 

 



Ändamålsbestämda medel för SDF-utveckling 2021/22 – rapport till Förbundsmötet 19 juni 2022 

Nyttjandeplan Ändamålsbestämda medel SDF-utveckling säsongen 2022/23 – Beslut 

Förbundsmötet 19 juni 2022 

 

Ingående balans 1 maj 2021   + 2 757 532 SEK 

Nyttjade ändamålsbestämda medel 21/22    - 2 700 000 SEK 

Summa IB – Nyttjat =    + 57 532 SEK 

Avsättning ÄM i bokslutet 220430  + 2 305 035 SEK 

Utgående balans 30 april 2022 =  + 2 362 567 SEK 

 

Nyttjande 2021/2022 (för godkännande): 

    Enligt plan: Nyttjat: 

A. Nationell Disciplingrupp  200 KKR 170 KKR 

B. IT Utveckling   600 KKR 700 KKR 

C. Idrottspolitik/PR   100 KKR 100 KKR 

D. Webbplattform   200 KKR 130 KKR 

E. Varumärkesarbete   100 KKR 100 KKR 

F. Licensnämnd   100 KKR 100 KKR 

G. Jubileumsåret   300 KKR 300 KKR 

H. SDF Utveckling*   1100 KKR 1100 KKR 

Totalt    2 700 KKR -2 700 KKR 

*SDF-utveckling innehåller kostnader för personalkonferens, bredda bilden, 

utvecklingskostnader, strategiarbetet 

 

Plan nyttjande ÄM 22/23 – för beslut 

 

I. Nationell Disciplingrupp  240 KKR 

J. IT Utveckling   560 KKR 

K. Konferenser*    650 KKR 

L. Serieutredning   300 KKR 

M. Kompetensutveckling  200 KKR 

N. Strategiarbete   400 KKR 

 

Totalt     2 350 KKR 

*Konferenser innehåller personalkonferens, 2 st ordförandekonferens och utvecklingskonferens  



 
 

                                                                                                                          

10.1 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av stadgar 
 
 

Förslagen till stadgeändringar är alla påkallade av beslut av Riksidrottsmötet 2021 och de redaktionella 
ändringar som föranletts av att Riksidrottsförbundet därefter antagit en ny stadgemall för 
Specialförbund (SF).  

När vi följer stadgemallen kan vi försäkra oss om att våra stadgar överensstämmer med stämmans 
beslut att förslaget även innebär att ordningsföljden i paragrafer som till sitt innehåll redan är antagna 
beror på att vi vill förenkla för läsaren när våra stadgar kan läsas jämsides med Riksidrottsförbundets 
stadgar. 

Riksidrottsmötet i maj 2017 (RF-stämman) beslutade om en ändring av RF:s stadgar som reglerar 
könssammansättningen i SF:s styrelser och valberedningar. Denna förändring anpassade sig SIBF efter. 
RF-stämman i maj 2021 beslutade om ett reviderat stadgekrav. Ändringen gäller 11 kap. 4 § 4 i RF:s 
stadgar:  

SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att 
ettdera kön ska vara representerat med minst 40 % i styrelser och i valberedningar om gruppen är 4 
personer eller fler, samt att i normalstadgarna för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska 
bestå av kvinnor och män. 

Den nya regleringen innebär att alla ledamöter i styrelsen räknas in i den reglerade könsfördelningen, 
inte som tidigare att ordföranden var undantagen. För de SF, som liksom vi, har en styrelse och en 
valberedning som består av ett ojämnt antal ledamöter måste könsfördelningen var så nära jämn det 
går att uppnå i en grupp bestående av udda antal personer (dvs. en man eller en kvinna mer). 
 
Övriga organ inom idrottsrörelsen, utöver SF:s styrelser och valberedningar omfattas av de 
jämställdhetsmål som beslutats av RF-stämman. De säger att alla organ, på alla nivåer, år 2025 ska ha en 
könsfördelning där inget kön är representerat med mindre än 40 procent. ”Alla organ” innefattar både 
beslutande och rådgivande organ.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag: 

FS föreslår att Förbundsmötet beslutar 

       att     bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. 
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1 kap     Allmänna bestämmelser 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Ändamål  

Svenska Innebandyförbundet (Förbundet) har till 
uppgift att utveckla, främja och administrera 
innebandyidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den 
står i överenskommelse med idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund samt att 
företräda denna idrott i utlandet. 
 

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende 
allmännyttig ideell organisation som tar avstånd från 
rasism och varje annan form av diskriminering. 
Förbundet ska även aktivt arbeta mot matchfixing, 
osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri 
innebandyidrott.  

---- 
---- 

1 §   Ändamål och uppgifter 

Svenska Innebandyförbundet (Förbundet) har till 
uppgift att utveckla, främja och administrera 
innebandyidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den 
står i överenskommelse med idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap. 
Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att 
företräda denna idrott i utlandet. 

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende 
allmännyttig ideell organisation som aktivt ska arbeta 
mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat 
fusk samt varje form av diskriminering och våld såväl 
på som utanför idrottsarenan.  

---- 
---- 

 
 

FS motiv till föreslagna ändringar 

I första stycket görs ett förtydligande av att Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund återfinns i 
RF:s stadgar. 

Andra stycket förtydligar vårt uppdrag att vidta aktiviteter mot alla former av diskriminering (kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder) samt våld. Det är en sammanfattning av uppdraget som det framgår av idrottens 
värdegrund och arbetet för demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Detta 
innebär även ett förtydligande av att idrottens uppdrag att vi aktivt ska arbeta även med frågan om 
diskriminering och mot våld (mot företeelserna). Tidigare var det en mer allmängiltig skrivning om att 
idrotten tog avstånd ifrån diskriminering och skrivningen om våld fanns inte i våra stadgar. 

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

5 §   Sammansättning av kommittéer och andra 
organ  

Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka för att 
kommittéer, och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och 
män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet ska 
också eftersträvas i delegationer för sådan 
organisation där fler än en person ska ingå. 

---- 
---- 

5 §   Sammansättning av förbundsstyrelse m.m. 

Förbundet, dess SDF och föreningar ska verka för att 
förbundsstyrelsen, valberedningen, kommittéer och 
andra organ får en sådan sammansättning att 
mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och 
män nås och att ungdomar ingår.  

När sådan organisation representeras av mer än en 
person ska mångfald eftersträvas. 

---- 
---- 

 
FS motiv till föreslagna ändringar 

Rubriken i nuvarande stadgar är missvisande när en kommitté inte är ett organ. Den nya formuleringen 
följer de stadgeändringar som beslutades av Riksidrottsmötet 2021 och som enligt samma beslut ska 
återfinnas i den av Riksidrottsstyrelsen framtagna stadgemallen för SF.  

Motsvarande skrivning om mångfald återfinns i RF:s stadgar kap 3 § 3 om sammansättning av styrelse 
mm, kap 4 § 10 valberedningen, kap 5 § 5 om RS sammansättning samt kap 6 1 § om RIN:s 
sammansättning.  
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RF:s stadgar kap 3 § 3 Sammansättning av styrelse m m  

Varje till RF ansluten idrottsorganisation ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer, och 
andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män 
nås och att ungdomar ingår. Mångfald ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation 
där fler än en person ska ingå. 

Strävan mot mångfald infördes av Riksidrottsmötet när idrottsrörelsens ambition är att spegla hela det 
svenska samhället och att vara inkluderande. Detta framgår även i Strategi 2025 och det pågående 
arbetet inom utvecklingsresan En inkluderande idrott för alla därför ska det även framgå av våra 
stadgar. 

Idrottsrörelsens jämställdhetsarbete fortgår och för att närma sig de uppsatta jämställdhetsmålen 
regleras detta som krav för styrelser och valberedningars sammansättning inom SF som nu ska 
efterlevas av alla.  

 
 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

13 § Idrottsaktiebolag  

---- 
---- 
8. IdrottsAB skall på begäran av RIN, RS, 
Idrottsombudsmannen, DoN och ADSE lämna 
yttranden och upplysningar samt handlingar i 
ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. 

13 § Idrottsaktiebolag  

---- 
---- 
8. IdrottsAB skall på begäran av Riksidrottsnämnden 
(RIN), Riksidrottsstyrelsen (RS), 
Idrottsombudsmannen, Dopingnämnden (DoN) och 
Antidoping Sverige AB (ADSE) lämna yttranden och 
upplysningar samt handlingar i ärenden avseende 
bolagets idrottsliga verksamhet. 

 
 
FS motiv till föreslagna ändringar 

Återkommande i stadgarna finns regleringar om uppgiftsskyldighet för som här IdrottsAB men även för 
föreningarna, förbundsstyrelsen, parter i ett skiljenämndsärende för att nämna några. I denna paragraf 
är det första gången som Dopingnämnden (DoN) och Antidoping Sverige AB (ADSE) nämns därför 
skrivs de ut för att sedan fortsättningsvis endast benämnas med sina förkortningar.  

Enligt stadgemallen omnämns de endast med sina förkortningar men att på ett ställe, för att underlätta 
läsningen, förklara förkortningen/begreppet kan vara lämpligt. Enligt detta föreslås även att 
Riksidrottsnämnden (RIN) samt Riksidrottsstyrelsen (RS) skrivs ut.  
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2 kap     Förbundsmöte 

Nuvarande lydelse FS förslag  

2 §   Förslag till ärenden att behandlas av 
förbundsmötet  

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet 
skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 
mars. 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte 
tillkommer, SDF och medlemsförening, 
förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer.  

Yttranderätt tillkommer förbundets 
hedersordförande, hedersledamot och 
generalsekreterare samt RF:s representant. 

Förslag från medlemsförening skall berört SDF 
beredas tillfälle att yttra sig över.  

Förslag skall föreläggas förbundsmötet med 
förbundsstyrelsens utlåtande. 

2 §   Förslag till ärenden att behandlas av 
förbundsmötet  

Medlemsförening, SDF och förbundsstyrelsen får 
lämna förslag att behandlas av förbundsmötet. 
Förslag från förening och SDF (motion) ska vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars. 

Berört SDF ska ges tillfälle att yttra sig över motion 
från medlemsförening.  

Förbundsstyrelsen ska till förbundsmötet avge 
skriftligt utlåtande över motionerna.  

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Den nya formuleringen följer RF:s stadgemall och förtydligar vilka som har rätt att lämna förslag till 
(inför) förbundsmötet. Denna paragraf reglerar således vilka som har rätt att lämna förslag till 
förbundsmötet och när dessa ska inkomma till Förbundsstyrelsen.  

Stycke 2-3 flyttas till en ny §5 Yttrande- och förslagsrätt när det reglerar förfarandet på (under) mötet. Se 
mer nedan. 

I paragrafens sista två stycken har gjorts språkliga förenklingar, enligt stadgemallen. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

2 Kap 2 § 2-3 st. 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte 
tillkommer, SDF och medlemsförening, 
förbundsstyrelsens ledamöter och revisorer.  

Yttranderätt tillkommer förbundets 
hedersordförande, hedersledamot och 
generalsekreterare samt RF:s representant. 

 

 

5 §   Yttrande- och förslagsrätt 

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, 
förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter och 
motionär i fråga om egen motion.   

Valberedningens ordförande och övriga ledamöter 
har rätt att yttra sig i de ärenden valberedningen 
berett. 

Revisorerna har yttranderätt i ärenden de berett. 

Yttranderätt tillkommer förbundets 
hedersordförande, hedersledamot och 
generalsekreterare samt RF:s representant 

Med förbundsmötets samtycke har även annan 
yttranderätt. 
 

 
FS motiv till föreslagna ändringar 

Detta förslag om en ny paragraf 5 reglerar förfarandet under förbundsmötets genomförande. 
Regelverket har lyfts ur paragraf 2 som reglerar hur förslag läggs fram till mötet. Formuleringarna följer 
stadgemallen för SF och i första stycket har ingen förändring annat än språkliga skett. 
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I nuvarande stadgar saknas en reglering av valberedningens yttranderätt i de förslag de förberett till 
mötet. Denna rätt finns för revisorerna som också har förslagsrätt på mötet. I förslaget förtydligas att 
valberedningen, liksom revisorerna har yttranderätt i de ärenden de berett till mötet. Revisorernas 
förslagsrätt är således begränsad till frågan om ansvarsfrihet. Förslaget följer i dessa delar RF:s 
stadgemall. 

Om detta förslag antas ändras paragrafföljden i kapitlet §§ 5–9. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

5 §   Ärenden vid förbundsmötet  

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av 
förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av 
vice ordföranden. 

 
Vid förbundsmötet ska följande ärenden förekomma: 

---- 
---- 
 
14. val av Licensnämnd: 
---- 
b)  val av vartannat år en övrig ledamot och 
vartannat år, en övrig ledamot för en tid av två år i 
Licensnämnden  

5 §   Ärenden vid förbundsmötet  

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av 
förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av 
vice ordföranden. Vice ordföranden kan vid förhinder 
ersättas av annan ledamot.   

Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas 
och protokollföras: 

---- 
---- 
14. val av Licensnämnd: 
---- 
b)  val av en övrig ledamot för en tid av två år i 
Licensnämnden  
 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Förändringen i första stycket som reglerar vem som formellt kan öppna ett Förbundsmöte är av 
pragmatisk natur där FS vill möjliggöra att även andra ledamöter av FS kan öppna Förbundsmötet i en 
situation där både ordförande och vice ordförande skulle ha förhinder. 

Övriga förändringar är en anpassning till stadgemallens formulering samt en språklig justering i punkt 
14 b). Av stadgarnas kap 10 § 1 framgår att Licensnämnden utgörs av ordförande och två övriga 
ledamöter. Formuleringen följer nu samma som för val av Förbundsstyrelse och Juridiska nämnden. 

 
 
 

3 kap     Valberedningen 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Sammansättning m.m.  

Valberedningen ska bestå av ordföranden och fyra 
övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter ska vara 
lika fördelat mellan könen. 

---- 
---- 
 

1 §   Sammansättning m.m.  

Valberedningen ska bestå av ordföranden och fyra 
övriga ledamöter. Ettdera könet ska vara 
representerat med minst 40 procent. 

---- 
---- 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Denna förändring av könssammansättningen i valberedningen är påkallad av beslut av RF-stämman 
2021 och formuleringen är samma som framgår av RF:s stadgar kap 11 § 4 punkt 4.  

SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att 
ettdera kön ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser och valberedningar om gruppen 
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är fyra personer eller fler, samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar 
ska bestå av kvinnor och män.  

Numer räknas även ordföranden bland övriga ledamöter. SF som inte följer kraven om 
könssammansättning kan drabbas av ekonomiska konsekvenser och riskerar att förlora hela sitt 
ekonomiska stöd.  
 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt 
nominering vid förbundsmötet 

Föreningar och SDF får senast den 15 april till 
valberedningen avge förslag på personer för valen 
enligt 2 kap. 5 § 12-15 punkterna. 

Innan kandidatnomineringen påbörjas enligt 2 kap. 
5 § 12-15 punkterna, ska valberedningen meddela sitt 
förslag beträffande de val nomineringen avser.  

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att 
ombud äger rätt att nominera personer utöver dem 
som föreslagits till valberedningen. Den som vid 
mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid 
mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att 
åta sig uppdraget. 

3 §   Förslag och nominering 

Föreningar och SDF har rätt att senast den 15 april till 
valberedningen lämna förslag på personer för val 
enligt 2 kap. 5 § 12–15 punkterna. 

Kandidatnomineringen vid förbundsmötet inleds 
med att valberedningen meddelar sitt förslag 
beträffande varje val och att ombud därefter har rätt 
att nominera. Ombud har rätt att nominera personer 
även utöver dem som föreslagits till valberedningen. 

 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Förslaget följer mallen och innebär främst språkliga förenklingar för att på ett bättre sätt beskriva 
processen både innan förbundsmötet där man kan komma med förslag till Valberedningen för deras 
arbete att ta fram kandidater för nominering samt förfarandet under mötet. 

Sista stycket stryks när det är en ordningsfråga mer än ett stadgereglerat förfarande. 

 
 
 

5 kap     Förbundsstyrelsen 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Sammansättning  

Förbundsstyrelsen består av ordförande och åtta 
övriga ledamöter valda av Förbundsmötet. Den ska 
bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara 
representerat med minst 40 procent av övriga 
ledamöter.  

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och 
sekreterare samt kassör. 

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till 
adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får 
utses till befattning inom styrelsen. 

---- 
---- 

1 §   Sammansättning  

Förbundsstyrelsen består av ordförande och åtta 
övriga ledamöter valda av Förbundsmötet. Den ska 
bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara 
representerat med minst 40 procent.  

Förbundsstyrelsen ska inom sig utse vice ordförande 
och sekreterare samt kassör. 

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till 
adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får 
utses till befattning inom Förbundsstyrelsen. 

---- 
---- 
 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 
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Skälen för ändringen är desamma som för sammansättningen av valberedningen (ovan kap 3 § 1) att vi 
ska följa beslut av RF-stämman 2021. Övrigt är en redaktionell förändring där styrelsen ersätts med 
förbundsstyrelsen för att använda samma benämning genomgående i dokumentet. 

 
Nuvarande lydelse 

FS förslag  

2 §   Förbundsstyrelsens åligganden 

---- 
---- 

Förbundsstyrelsen åligger bland annat att 

• bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och 
förbundsmötets beslut samt verka för 
innebandyidrottens utveckling och utbredning inom 
Sverige och företräda denna idrott, tillvarata 
förbundets intressen och härvid följa utvecklingen 
inom idrotten utomlands och delta i det 
internationella samarbetet på denna idrotts område, 

 
 
 

• tillse att för förbundet gällande lagar iakttas samt 
övervaka efterlevnaden av RF:s, förbundets och 
Internationella Innebandyförbundets stadgar och av 
dessa organisationer utfärdade regler, 

• aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom 
förbundet och anslutna föreningar, 

 
---- 
---- 

• följa och stödja verksamheten inom distrikten och 
föreningarna, 
 
 

• avge vederbörliga rapporter och yttranden, 

---- 
---- 

• enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och 
avgöra fråga om anslutning av förening som 
medlem i förbundet och om uteslutning av förening 
ur förbundet, 

• senast den 31 december varje år till RF inlämna 
skriftlig uppgift om vilka föreningar som under 
kalenderåret erlagt sina medlemsavgifter till 
förbundet, 

• fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 

• på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som 
krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, samt på 
begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande 
till nämnden, 

---- 
---- 

• handlägga löpande ärenden i övrigt. 

2 §   Förbundsstyrelsens åligganden 

---- 
---- 

Förbundsstyrelsen åligger särskilt att 

• bedriva verksamhet i enlighet med den av RF-
stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och 
värdegrunden samt enligt dessa stadgar och 
förbundsmötets beslut. 

• verka för innebandyidrottens utveckling och 
utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, 
inom Sverige och utomlands, tillvarata förbundets 
intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten 
utomlands och delta i det internationella samarbetet 
på denna idrotts område, 

• se till att förbundet följer gällande författningar samt 
RF:s, förbundets och Internationella 
Innebandyförbundets stadgar och regler samt 
fattade beslut, 

• aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund 
ekonomi och annat fusk samt upprätta planer mot 
doping och matchfixing, 

---- 
---- 

• följa och stödja verksamheten inom distrikten och 
föreningarna, inklusive att följa upp att föreningarna 
har fullföljt sina åligganden enligt 8 kap. 5 § RF:s 
stadgar, 

• utgår 

---- 
---- 

• pröva, samt till RF löpande anmäla upptagande av 
nya föreningar samt uteslutning eller avförande av 
medlemsföreningar,   

 

• utgår 

• utgår 

 
 

• på begäran av RS, RIN, Idrottsombudsmannen, DoN, 
ADSE eller Idrottens Skiljenämnd, lämna uppgifter 
samt avge yttranden,  

---- 
---- 

• utgår 
 

 



 
   
 

8 

 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Av rubriken framgår att här ska förbundsstyrelsen åliggande regleras. Detta tydliggörs av ”särskilt att”. 
FS kan även göra annat men ”bland annat” blir i detta sammanhang missvisande när det är åligganden 
som presenteras. 

Första punkten i stadgarna bryts upp i två nya punkter som en anpassning till RF:s stadgemall för SF där 
det ska framgå att det är RF:s verksamhetsidé, vision och värdegrund som är utgångspunkten för 
idrotten. 

Förslagets andra punkt är en omskrivning för att efterlikna stadgemallens punkter 2–3 ”Verka för… -
idrottens utveckling och utbredning inom Sverige samt företräda…. -idrotten inom Sverige och 
utomlands” Andra meningen får vara kvar för att förtydliga vad vi anser att det är att verka samt 
företräda idrotten.  

Fortsättningsvis följ den högra spalten för ordningsföljden på punkterna. 

Tredje punkten är en redaktionell förändring som följer stadgemallen. Det nya är att utöver stadgar och 
regler betonas nu att SF ska följa fattade beslut. De beslut som avses är beslut som fattats av idrottens 
olika beslutande organ och formuleringen ska betona att SF ska vara lojala mot beslut som tagits i 
demokratisk ordning. 

Fjärde punkten är en ändring som utökar FS åligganden enligt beslut av RF-stämman.  

Sjätte punkten görs ett till tillägg enligt stadgemallen om att FS ska följa upp att föreningarna sköter 
sina åligganden enligt RF:s stadgar. De åtta punkter som reglerar att de ska följa stadgar och 
tävlingsregler, betala medlemsavgift ställa föreningens handlingar till förfogande, lämna uppgifter, hålla 
årsmöte, registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens styrelseledamöter samt firmatecknare, 
samt begära utdrag ur belastningsregistret. 

Punkten som helt kort ålägger FS att avge vederbörliga rapporter och yttranden, ersätts av 
förtydliganden i en rad punkter om att FS ska lämna uppgifter och yttranden till utpekade organ inom 
idrotten, RS, RIN, Idrottsombudsmannen, Dopingnämnden (DoN), Antidoping Sverige AB (ADSE) eller 
Idrottens Skiljenämnd samt till RF årsmöteshandlingar och underrätta ADSE om misstänkta 
dopingförseelser. Se punkt 15. 

Punkterna 8-13 inga förändringar 

Punkten 14 om att pröva medlemskap av föreningar samt att rapportera de som avförs ur 
medlemsregistret förtydligas till en punkt enligt stadgemallen. Detta innebär att punkter utgår. 

Punkten 15 om uppgiftsskyldighet till olika organ inom RF sammanfattas nu i denna punkt som följer 
stadgemallen. 

Punkten sjutton om att FS ska handha löpande ärenden i övrigt utgår när punkterna redovisar det som 
FS särskilt är ålagda att ombesörja. 

 

Nuvarande lydelse FS förslag  
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2 §   Förbundsstyrelsens åligganden 

• Till RS insända beslutad ändring av Förbundets 
stadgar och, på begäran, tävlingsregler, samt de 
uppgifter om Förbundets medlemsföreningar som RS 
har bestämt, 

• årligen senast sex månader efter räkenskapsårets 
slut till RF inlämna verksamhetsberättelse med 
årsredovisning/årsbokslut och årsmötesprotokoll, 

• snarast underrätta ADSE om det av internationella 
Innebandyförbundet (IFF) eller på annat sätt har 
underrättats om en misstänkt förseelse mot 
dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ 
vid utredning av sådan misstanke, 
 
• i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll 
av personer som ska arbeta med barn begära att den 
som anställs eller erhåller uppdrag inom Förbundet, 
om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds 
eller tilldelas innebär direkt och regelbunden kontakt 
med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) 
om belastningsregister. 
 

 
 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Ovan tillägg är FS skyldigheter enligt stadgemallen och följer av beslut på RF-stämman samt RF:s 
stadgar. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 §    Kallelse, beslutsförhet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
---- 
---- 

 

3 §    Kallelse, beslutsförhet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. 
Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då 
minst två ledamöter har begärt det. Underlåter 
ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort 
framställningen kalla till sammanträde. 
---- 
---- 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Detta följer av allmänna föreningsrättsliga principer och av stadgemallen, så detta är ett förtydligande. 
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8 kap     Föreningarna 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Medlemskap i förbundet 

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, 
får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i 
Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad 

enligt RF:s anvisningar, vilket innebär uppgift om 
föreningens organisationsnummer, och är åtföljd 
av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på 
grundval av RF:s stadgemall för 
idrottsföreningar. Om en sökande förening 
bedriver idrottslig verksamhet endast som en 
del av annan huvudsaklig verksamhet, och 
därför inte har stadgar som anknyter till RF:s 
stadgemall, är det tillräckligt att föreningen 
skriftligt förbinder sig att i sin idrottsliga 
verksamhet tillämpa de regler som är 
vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka 
RF:s stadgar bygger. 

---- 
---- 

1 §   Medlemskap i förbundet 

Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, 
får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i 
Förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda. 

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad 
enligt RF:s anvisningar, vilket innebär uppgift 
om föreningens organisationsnummer, och är 
åtföljd av föreningens stadgar, vilka ska 
upprättas på grundval av RF:s stadgemall för 
idrottsföreningar. Om en sökande förening 
bedriver idrottslig verksamhet endast som en 
del av annan huvudsaklig verksamhet, och 
därför inte har stadgar som anknyter till RF:s 
stadgemall, är det tillräckligt att föreningen 
skriftligt förbinder sig att i sin idrottsliga 
verksamhet tillämpa de regler och principer 
som är vedertagna inom idrottsrörelsen och 
på vilka RF:s stadgar bygger. 

---- 
---- 

 
FS motiv till föreslagna ändringar 

Detta tillägg är nödvändig när det i ärenden om uteslutning oftast är fråga om att en förening inte 
agerar enligt idrottens värdegrund. Förändringen följer stadgemallen men vi kan se att antalet ärenden 
till Idrottsombudsmannen ökar och då är det oftast så att föreningar som är under utredning inte 
efterlever principerna. 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  
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2 §   Medlemskapets upphörande 

---- 
---- 

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på 
varandra följande år, får förbundet besluta om 
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör 
genom att föreningen avförs från förbundets 
medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om 
att medlemskapet har upphört. 

Utan att det finns en anmälan om utträde får 
förbundet utesluta förening om den trots uppmaning   
underlåter att följa idrottens värdegrund eller vad 
som i övrigt föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller 
villkoren enligt 1 § eller om den har underlåtit att rätta 
sig efter beslut som har fattats av RF, förbundet, 
Distrikt eller SDF eller annars påtagligt har 
motarbetat förbundets intressen. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän 
föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
förbundet angiven tid. I beslut om uteslutning skall 
skälen härför redovisas samt anges vad den 
uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av 
beslutet. 

---- 
---- 

2 §   Medlemskapets upphörande  

---- 
---- 

Om förening inte betalat medlemsavgift under två på 
varandra följande år, får förbundsstyrelsen besluta om 
medlemskapets upphörande. Medlemskapet upphör 
genom att föreningen avförs från Förbundets 
medlemsförteckning. Föreningen ska underrättas om 
att medlemskapet har upphört. 

Utan att det finns en anmälan om utträde får 
förbundet utesluta förening om den trots uppmaning   
underlåter att följa idrottens värdegrund eller vad 
som i övrigt föreskrivs i RF:s eller förbundets stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den inte uppfyller 
villkoren enligt 8 kap. 1 § eller om den har underlåtit 
att rätta sig efter beslut som har fattats av RF, 
Förbundet, Distrikt eller SDF eller annars påtagligt har 
motarbetat Förbundets intressen. 

Beslut om uteslutning av förening ska fattas av 
förbundsstyrelsen. Fråga om uteslutning får inte 
avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig 
inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut 
om uteslutning ska skälen härför redovisas samt 
anges vad den uteslutna föreningen ska iaktta för 
överklagande av beslutet. 

---- 
---- 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Denna förändring förtydligat att det är förbundsstyrelsen som fattas beslut om medlemskapets 
upphörande. Det är även ett förtydligande avseende att det är villkoren för anslutning i kapitlets första 
paragraf som utgör utgångspunkten för bedömningen av om de uppfyller medlemskapets åtaganden 

 
 

Nuvarande lydelse FS förslag  

3 §   Åligganden  

---- 
---- 

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

 

---- 
---- 

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

6. på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen 
eller ADSE lämna uppgifter samt avge yttranden, 

---- 
---- 

3 §   Åligganden  

---- 
---- 

3. på begäran av RS eller vederbörande Förbunds-, 
SDF- eller Distriktsstyrelse, RIN, DoN, 
Idrottsombudsmannan, ADSE eller Idrottens 
skiljenämnd ställa föreningens handlingar till 
förfogande, samt lämna av dessa organ begärda 
uppgifter 

---- 
---- 

5. hålla årsmöte som bl.a, efter verkställd revision, ska 
besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

6. utgår 

---- 
---- 
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FS motiv till föreslagna ändringar 

Denna förändring förtydligat avseende föreningens åliggande att lämna uppgifter. Detta skrivs i ett 
sammanhang enligt stadgemallen varför 6 punkten kan utgå. Övrigt är redaktionella ändringar.  

 
 
 

10 kap     Övriga beslutande organ m.m. 

Nuvarande lydelse FS förslag  

1 §   Skiljenämnden  

Talan i tvist där parterna är eller när omtvistat 
rättsförhållande gällde var, enskild medlem, 
funktionär, förening, IdrottsAB eller SDF får inte 
väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall 
då annan särskild ordning är föreskriven i dessa 
stadgar avgöras av Förbundets skiljenämnd. 
Förbundsstyrelsen fastställer reglemente rörande 
skiljenämnden. 

 

1 §   Skiljenämnden  

Talan i tvist där parterna är eller när omtvistat 
rättsförhållande gällde var, enskild medlem, 
funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF, RF, 
Antidopingstiftelsen eller ADSE får inte väckas vid 
allmän domstol utan ska avgöras av Förbundets 
skiljenämnd. Förbundsstyrelsen fastställer 
reglemente rörande skiljenämnden. 
 
Förening och enskild medlem har genom sitt 
medlemskap förbundit sig att inte väcka talan vid 
allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av 
stadgarna (se 1 kap. 9 §). 

 

 

FS motiv till föreslagna ändringar 

Förändringarna påkallas av beslut på RF-stämman. Andra stycket är ett förtydligande avseende beslut 
angående tillämpningen av stadgarna, som även följer domstolspraxis, att dessa inte kan överklagas till 
domstol utan ska prövas enligt idrottens egen ordning (kap 15 ärenden). 



Valberedningens arbete
Valberedningen har under verksamhetsåret medverkat vid ett antal arrangemang inom svensk Innebandy: ordförandekonferenser, dam-VM, 
SM-finalerna samt 40-årsjubiléet.

Syftet med detta är dels att synliggöra valberedningens arbete och öka kunskapen om detta arbete inom Svensk Innebandy så mycket som
möjligt. Men också för att vi här har möjlighet att träffa så många olika människor som möjligt för att hitta kandidater för vårt framtida arbete.

Under dessa träffar gör vi ett antal intervjuer både med de som sitter i de olika styrelserna och nämnderna inom Svensk Innebandy, men också 
med framtida kandidater till olika poster.

Vi närvarar också vid förbundsstyrelsens möten för att kunna utvärdera styrelsens arbete utifrån den samlade kompetensen, dynamiken i 
styrelserummet och kring hur de enskilda styrelseledamöterna bidrar på dessa möten.

Utöver detta har vi ett antal teamsmöten under året.



Förbundsstyrelsen



Carin Sjöberg – omval 2 år
Carin Sjöberg 55 år Stockholm.
• VD för Stockholm City Conference Center som bedriver upplevelser inom 

besöksnäringen, ansvarar även för vår försäljningsorganisation inom koncernen. 
I mitt uppdrag ingår även att medverka i Stureplansgruppens ledningsgrupp där 
uppdraget är att förädla och utveckla verksamheten. Mina kompetenser finns 
inom organisationsutveckling och inom försäljning samt den kommersiella 
arenan. Besitter mediavana från tidigare roll på Gotlands Media samt har också 
ett stort engagemang och kunskap inom innebandyn via ordföranderoll i Endre 
IF.

Varför vill du fortsätta arbeta i styrelsen?
• Jag brinner för vara med och bidra till utvecklingen av bredd och 

elitverksamheten i stort. 
Vad är din målsättning med styrelsearbetet?
• Vi ställs inför nya utmaningar hela tiden och nu med Corona 

som påverkat oss alla; föreningar, distrikt och förbundet i stort samt alla 
utövare. Vi måste vara snabba på att tänka om, fatta beslut på både fakta och 
på stora osäkerhetsfaktorer, med min bakgrund och mitt arbete i det privata 
näringslivet inom besöksnäringen där vi ständigt utmanas med nya 
affärsmodeller, organisatoriska förändringar hoppas jag kunna bidra till Svensk 
Innebandy.

Hur tycker du att det har varit att sitta i styrelsen?
• Innebandy VILL - Vårt gemensamma strategidokument är ett viktigt fundament 

som jag önskar att få fortsätta arbeta med dvs driva frågorna framåt kring 
organisation och skapandet av goda förutsättningar för distrikten och 
föreningarna - det är där det praktiskt arbetet bedrivs och där resurserna 
behövs, för att arbeta emot den gemensamma visionen och våra 
gemensamma målsättningar.

Medlem Endre IF



Mats Romell – omval 2 år
Mats Romell 60 år Göteborg. Medlem i Pixbo Wallenstam IBK

• Arbetar som affärsjurist på MAQS Advokatbyrå och har ca 25 års erfarenhet av 
affärsjuridiskt konsultarbete. Engagerad i idrottsfrågor och ingår bland annat i 
advokatbyråns Sportgrupp som sysslar med legala frågor kopplade till idrott, 
event och media. Mångårigt idrottsligt engagemang i olika föreningar. Har 
tidigare under ett antal år suttit i Pixbo Wallenstams styrelse, men Mats valde att 
kliva av det styrelseuppdraget när han valdes in i FS. Mats vill fortsatt verka för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för att innebandyn ska kunna växa i 
exponering och attraktionskraft och för att alla aktörer inom svensk innebandy 
gemensamt ska kunna bibehålla och utveckla verksamheten, både på ungdoms-
och elitsidan.

Varför vill du fortsätta arbeta i styrelsen?

• Jag vill fortsatt verka för att Svensk Innebandy ska bli Sveriges Folksport och att alla 
aktörer inom branschen samverkar för att lyfta Svensk Innebandy till nästa nivå!

Vilken är din relation till innebandyn över tid?

• Stort livslångt idrottsintresse men ingen lång relation till just innebandyn. Dock 
tidigare varit engagerad i Pixbo Wallenstam och följt den föreningen och arbetat i 
dess styrelse.

Vad anser du är innebandys styrkor och hur kan dessa vidareutvecklas framöver?

• Innebandyns styrkor är engagemang och samhällsansvar kopplat till både bredd, 
ungdom och elit. Det viktigaste för att innebandyn ska fortsätta att utvecklas i 
framtiden är att alla aktörer i branschen samverkar för Svensk Innebandys bästa.



Pontus Berger– nyval 2 år
Pontus Berger 56 år

Brinner för att få fler att upptäcka innebandyn och för att medverka till att vi 
motverkar den allt större och tidigare utslagningen av barn och ungdomar. Han är 
engagerad och drivande och har en hög ambitionsnivå för att genomföra sitt 
uppdrag på ett så bra sätt som möjligt för innebandyn. Pontus har lång erfarenhet 
på alla nivåer inom innebandyn (spelare, ledare, domare, styrelserum både i 
förening och distrikt)

Vilken är din relation till innebandyn över tid?

• Min relation har sedan 1980-talets mitt gått från spelare till ledare. Det tog 
några månader men det tog även 30 år! Några månader tack vare att jag fick ta 
initiativet att starta Mölndals Innebandy 1985 för att kunna utöva världens 
roligaste sport. Å andra sidan tog det 30 år att ta ett helt annat steg genom att 
dra igång innebandy i en utsatt stadsdel i Göteborg och använda all erfarenhet 
som jag samlat på mig mellan starten av Mölndals Innebandy till starten av 
verksamheten i Somalia SK, numera Bergsjön SK, 2015. Däremellan har jag 
hunnit att spela på samtliga nivåer i seriesystemet, döma från distriktsnivå till 
internationell nivå, vara aktiv i distriktet, vara ungdomsledare, år 1989 starta 
samt varje år sedan dess vara involverad i Mölndals Ungdomscup . 

Vad anser du är innebandyns styrkor och hur kan dessa vidareutvecklas framöver?

• Innebandyns tjusning är att alla med relativt små medel kan börja spela 
innebandy. En utmaning vi har är att få fler att upptäcka denna tjusning. ”Fler” 
är både utövare men också den större allmänheten och inte minst media.

Medlem i Mölndals IBF och Bergsjön SK



Malin Andersson 
– nyval 2 år

Malin Andersson 49 år

Vilket yrke och vilka roller har du inom innebandyn idag?

• Jobbar som Idrottschef, Lidingö stad. Vice ordförande i Stockholms 
Innebandyförbund samt Tränare/ledare i Hässelby SK IBK:s flickor 0607, är även 
medlem i Hässelby SK IBK.

Vilka frågor engagerar dig, vad i vår verksamhet gör dig engagerad?

• Idrottsrörelsen står i och inför en viktig tid – att fortsätta vara relevant för barn och 
ungdomar nu och framåt. Behoven och önskemålen ändras och för att vara en 
aktör som fler barn- och unga väljer måste verksamhet utvecklas.

Vad vill du utveckla, vilka frågor tycker du är viktiga att man tar tag i de kommande 
åren?

• Den idrott som kan lösa en verksamhet som tilltalar flera behov kommer vara en 
vinnare i vår nutid. Utan att frånta vikten och betydelsen av elitidrott anser jag att 
innebandyn måste hitta former för deltagande som vågar utmana de djupt rotade 
föreställningarna om hur idrott (och innebandy) ska bedrivas. Nya sätt att träna 
och tävla på och till det behovet av ett ledarskap som möjliggör detta är både 
utmanande men också otroligt spännande att sätta ljuset på. Att 
innebandyförbundet också är/blir ett förbund som hanterar trygghetsfrågorna är 
centralt.

Vad kan du bidra med i att utveckla arbetet för Svensk Innebandy?

• Min långa yrkesbakgrund i idrottsrörelsen – och nu också från kommunalt håll –
hoppas jag blir en medkraft för innebandy som en central spelare i den svenska 
idrottsrörelsen. Mina sakkunskaper kring ledarskap för barn- och ungdomar och 
trygghetsfrågor kan bli en motor för utvecklingsarbete. Jag har också erfarenhet av 
att hantera komplexa förändringsarbeten

• Foto: Fond&Fond



Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen är valda 
t.o.m. 2023

Märit Bergendahl
ordförande

Martin Klabere

Helen Wiklund-Wårell

Lena Larsson

Andreas Carlsson



Licensnämnden



Lars-Gunnar Nilsson – omval 2 år

Lars-Gunnar Nilsson 68 år

Tidigare verksam som auktoriserad revisor och partner i
Deliotte. Sedan våren 2020 är han medlem i licensnämnden. 

Övriga styrelse och ledaruppdrag
• Styrelseledamot i Segelsällskapet Görveln samt

Fotbollstränare i IFK Viksjö och revisor i Fryshuset.

Intressen: 
• Segling, golf och fotboll.

Medlem: Ekerö IK.



Övriga ledamöter i licensnämnden är valda 
t.o.m. 2023

Lars Egenäs
ordförande

Marie Welin



Juridiska nämnden



Greger Sandell - omval 2 år
• 49 år och arbetar som lärare i matematik och fysik till vardags.

• Jag har varit aktiv inom innebandyn sedan jag var 18 år då jag var 
med och startade en innebandyförening. Efter några år som 
spelare och domare började jag för Skånes IBF som ledamot och 
sedan ordförande för deras tävlingskommitté. Efter ett par år där 
fortsatte jag i SIBF för deras tävlingskommitté och tävlingsgrupp. 
Under denna tid var jag också ordförande för regelgruppen samt 
även ledamot i den internationella regelgruppen.

• När sedan Juridiska Nämnden bildades så har jag varit med i 
denna sedan start och med tanke på min bakgrund haft lite extra 
ansvar för tävlingsfrågor.

• Min främsta styrka är nog att jag genom min erfarenhet har en 
förståelse för hur innebandyn förändrats historiskt och varför 
vissa regler finns samt andemeningen med dem från första 
början.

• Föreningstillhörighet IK Stanstad



Erika Palmeby – omval 2 år
• Erika är 32 och advokat.

• Det bästa med innebandy är att det är en snabb och händelserik 
sport som kräver mycket av utövaren men som samtidigt passar 
för den breda massan.

• De tre egenskaper som beskriver mig bäst är ärlig, pålitlig och 
omtänksam.

• Det som jag mest fram emot med uppdraget för svensk
innebandy är att efter avslutad innebandykarriär återigen få in en 
fot i sportens värld.

• Jag är medlem i Täby FC vilket är en på alla plan professionell och 
otroligt välskött förening som har plats både för dem som vill 
elitsatsa och dem som bara vill spela innebandy för att det är 
roligt.

En dold talang som jag har är att jag vet lite om mycket.



Övriga ledamöter i juridiska nämnden är valda 
t.o.m. 2023

Fredrik Borlie
ordförande

Roger Häggkvist

Daniel Sandberg



Förbundsstyrelsen - nomineringar
Förbundsstyrelsen Pontus Berger Anwar 

Samuelsson

Västsvenska IBF X

Östergötlands IBF X

Förbundsstyrelsen Carin Sjöberg Mats Romell Victoria Wikström

Smålands IBF X X

Östergötlands IBF X X X

Skånes IBF X X X



Juridiska nämnden - nomineringar

Juridiska nämnden Erika Palmeby Greger Sandell

Smålands IBF X X

Östergötlands IBF X X

Skånes IBF X X



Licensnämnden - nomineringar

Licensnämnden Lars-Gunnar Nilsson

Smålands IBF X

Östergötlands IBF X

Skånes IBF X



Valberedningen 

Svenska Innebandyförbundet

2022-05-24

Boel Carlsson (ordförande)

Daniel Holm

Lars Svensson

Eva Pethrus

Malena Björnlund

valberedningen@innebandy.se



 

Postadress: Box 1047, 171 21 Solna Besöksadress: Sundbybergsv. 9, Solna 
Telefon: 08-514 274 00 / E-post: info@innebandy.se www.innebandy.se 

 

Stockholm 
22-05-25 

Inkomna förslag från röstberättigade till 
Valberedning för 22/23 

 
Smålands IBF föreslår:  
Ordförande: Boel Carlsson   
 
Ledamöter: Daniel Holm, Lars Svensson 

 

 




