
 
 

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2022 
 
Plats: Scandic Continental, Stockholm 
 

Mötets öppnande 
Märit Bergendahl, förbundsordförande hälsade ombud, förtroendevalda och anställda 
välkomna till 2022 års förbundsmöte.  

Märit inledde förbundsmötet med ett anförande. Hon började med att konstatera att det 
var trevligt att vi kunde ses så här igen för att genomföra vårt Förbundsmöte tillsammans 
när det är en helt annan känsla än när det sker digitalt.  
 
Det har varit ett fantastiskt år för oss, inte bara för att pandemin släppt taget. Vi har fått 
uppleva två VM där vi spelade hem guld för dam- och herrlandslaget. Vi har även spelat 
VM för U19 där vi tog medaljer och de båda arrangemang som vi genomförde där både 
damlaget och U19 -damlandslaget spelade final och fick gott om sändningstid i TV vilket 
gav en energikick in i vår verksamhet. 

Vi har även fått uppleva att SM-finalen kunde genomföras med oss alla på plats i arenan. 
Visst var det lite ovant att kunna vara så många tillsammans och så känns det nog lite 
grann för oss alla när vi nu får påminna oss om hur det är att genomföra möten där vi 
träffas. 

Vi är nu i ett skede efter pandemin med mycket fokus på återstart. Vi har arbetat hårt för 
att komma igång igen på ett bra sätt och kan nu se resultat av det med en bra 
återhämtning vad avser spelare. Det finns utmaningar när det gäller domare och 
funktionärer. Det finns utmaningar gällande hela organisationen även på föreningsnivå 
när vi tycks ha vant oss av med allt sådant som hör föreningslivet till som att skjutsa 
spelare till matcher, att det behövs personer till kaféet, att någon ska bygga sarg. Därför 
behöver vi påminna oss själva om varför det är så viktigt och roligt att hålla på med ideell 
föreningsverksamhet, och för vilka vi gör det så att vi kan reparera det som skadats av år 
med en pandemi.  

Våra ändrade mönster innebär även många fördelar. Vi har fått bättre digitala vanor som 
kan underlätta många processer. Exempelvis är arbetet inom Riksidrottsförbundets olika 
råd och grupper numer lättare att delta i när man inte längre förväntas kunna delta på 
plats, vilket nog tidigare varit en begränsande faktor. En lärdom vi dragit är att vi ska göra 
saker vi inte kunnat göra under pandemin men fortsätta med de saker som vi gjort bättre.   

Under året har Svensk Innebandy jobbat mycket med vårt strategiska arbete, där vi haft 
ett fokus på att definiera vårt basuppdrag. Med stöd av Strategirådets Olov Wolf-Watz har 
vi även gjort en nulägesanalys, som pekar ut ett par områden som är viktiga att prioritera. 
Det inledande arbetet har berört distrikten och distriktens förtroendevalda och personal. I 
höst ska arbetet inriktas på föreningarna för att få deras syn på det pågående 
strategiarbetet. Då är det viktigt att elitföreningarna blir delaktiga när de i många 
avseenden är vårt ansikte utåt och den verksamhet dit uppmärksamheten riktas. Därför är 
det viktigt att de blir delaktiga i vårt framtida arbete för att vi ska nå våra mål.  

Vi fortsätter nu den resa som påbörjats med att genomföra en utredning om våra 
organisatoriska förutsättningar. I det ingår ekonomiska förutsättningar, ledning och 
styrning och andra viktiga faktorer. Detta arbete ska göras under hösten.  
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I närtid har vi en rad aktiviteter som är på gång. I sommar ska vårt herrlandslag delta i 
World Games, en tävling för idrotter som inte ingår i den olympiska familjen ännu. Vi har 
också ett herr-VM i höst och med det en rad frågor som rör den internationella 
verksamheten.  

Under hösten ska de fyra största nationerna, vi, Finland, Schweiz och Tjeckien ha ett 
gemensamt möte för att diskutera innebandyns framtid internationellt.  

Vi påverkas även av vad som sker i världen när vi har ett krig i Ukraina som påverkar oss 
och vår verksamhet på olika sätt. Det påverkar vår ekonomi och våra förutsättningar. Vi 
har också ett val i höst vilket är en bra förutsättning för oss inom idrotten att påpeka för de 
som styr i vårt land hur viktigt det är med idrott men också för att visa att vi är tacksamma 
för att idrotten och dess betydelse för våra unga och folkhälsan har uppmärksammats 
under pandemin.  

I höst är det Riksidrottsforum, där alla idrotter inom Riksidrottsförbundet ska diskutera 
viktiga frågor och där finns bland andra frågan om idrottens organisation som också 
kommer påverka oss. 

Senare i dag kommer vi att behandla verksamhetsberättelsen men redan nu (framför allt) 
ska vi uppmärksamma Sportkontoret som gjort ett otroligt arbete under året och flyttat 
till Idrottens Hus. Att samorganisera sig med många andra idrotter och inte minst RF tror 
vi kommer bidra till ett erfarenhetsutbyte som är viktigt för vårt framtida arbete. 
 
Märit förklarade därefter förbundsmötet öppnat.  
 

1.   Fastställande av röstlängd för förbundsmötet 
Upprop förrättades. SDF noterades till 206 röster (19 SDF närvarande), antalet föreningar 
uppgick till 5 st. Den av Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, bilaga 1. 
Ombudsförteckning över registrerade ombud, bilaga 2. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 211 röster.  
 

2.   Fråga om mötets behöriga utlysande 
Märit Bergendahl, redovisade att Förbundsmötet varit utlyst genom införande på 
”Idrottens Kungörelser ” (www.idrottenskungorelser.se) den 10 mars 2022. Dessutom för 
kännedom har kallelsen skickats via e-post den 15 mars 2022 samt publicerats på 
www.innebandy.se från den 15 mars 2022. 
 
Kallelse har skickats via e-post den 25 maj 2022. Samtliga handlingar har publicerats på 
hemsidan den 27 maj 2022. 
 
Förbundsmötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning. 
 

3.   Fastställande av föredragningslista 
Märit Bergendahl, anmälde förslaget till föredragningslista. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan. 
 

4.   Val av mötesordförande 
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Boel Carlsson, Valberedningens ordförande, föreslog Anna Iwarsson, ordförande i Svenska 
Gymnastikförbundet, till mötesordförande. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Anna Iwarsson till mötesordförande. 
 
Anna Iwarsson, mötesordförande, tackade för förtroendet att på nytt leda ett möte för 
Innebandyförbundet.  
Mötet informerades om arbetsformerna och beslut. 
 

5.   Val av mötessekreterare 
Boel Carlsson föreslog Linda Noppa, Sportkontoret, till mötessekreterare. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Linda Noppa till mötessekreterare. 
 

6.    Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal 
rösträknare 

Boel Carlsson föreslog Ola Niklasson, Hallands IBF och Per Andreasson, Örebro Läns IBF 
till protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Ola Niklasson och Per Andreasson till 
protokolljusterare tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera 
protokollet. 
 

7.   Rapporter av valda nämnder m.m.  
a) Licensnämndens och Juridiska nämndens rapporter för 

verksamhetsåret. 
 

Mötesordförande föreslog att eftersom handlingarna varit utsända skulle 
Licensnämndens och Juridiska nämndens rapporter för verksamhetsåret anses vara 
föredragna och hon lämnade ordet fritt. 
 
Henrik Wetterlund, Skånes IBF, gjorde ett medskick till mötet om att det är 
anmärkningsvärt att det är så många bestraffningsärenden för åldrarna som spelar i JAS. 
Det är något som bör uppmärksammas av alla och som kanske ska vara föremål för en 
diskussion om ledarskap. 
 
Mötesordförande, konstaterar att rapporterna som föredragna för mötet nu läggs som 
bilaga till protokollet. bilaga 3 sid 1-3 
 
 

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

Olov Wolf-Watz, Strategirådet, deltog i mötet digitalt och föredrog sin rapport. 
Under verksamhetsåret har en rad aktiviteter genomförts men när arbetet ännu är i sin 
början och det är för tidigt att prata om vilka effekterna av dessa är. Det som kan bedömas 
är inriktningen av de aktiviteter som genomförts.  
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Den strategiska planen som antogs förra året har följts av en Nulägesanalys som 
presenterades under hösten. Den syftar till att beskriva läget ute i landet när det gäller 
dels det generella arbetet med SIU, dels den allmänna beredskapen att arbeta med 
organisationsfrågor. Nulägesannalysen gav tre rekommendationer som handlar om att 1. 
stärka kompetensen på olika nivåer vad avser SIU, 2. Att stärka styrmodellen inom 
innebandyn och försöka bygga ett gemensamt årshjul för verksamhetsplanering och 
uppföljning. 3. Se över den regionala organisationen, nu sker det spontana 
sammanslagningar så det kan finnas ett behov av att ta ett gemensamt grepp om frågan. 
Detta är inte unikt för innebandyn eller svensk idrott utan det gäller alla federativa 
strukturer inom ideell sektor. 

Som en konsekvens av dessa rekommendationer och ett generellt utvecklingsarbete har 
arbetet med att utveckla styrmodellen påbörjats och översynen av organisationen 
kommer påbörjas under hösten. Basuppdraget för distrikten är också på plats även om 
det nu fordras en period av implementering. 

Med utgångspunkt i den anda och avsikt som finns i motionen är bedömningen att de 
aktiviteter som nu genomförts är relevanta och syftar till att stärka kopplingen till SIU-
modellen och de stärker de processer som håller samman innebandyn. Det är ju också 
förutsättning för att vi ska kunna driva ett gemensamt strategiarbete.  

För det fortsatta arbetet får innebandyn men framför allt SIBF och Förbundsstyrelsen 
några rekommendationer. För det första att identifiera inom vilka områden som deras 
ledarskap och det strategiska arbetet bedrivs. Detta är nödvändigt för att kunna skapa de 
nödvändiga strukturerna för att innebandyn ska kunna utvecklas i önskad riktning.    
 
För det andra handlar det om att driva specifika utvecklingsinsatser. Dessa ska vara 
relevanta och ändamålsenligt utformade men det krävs också att de är anpassade efter 
hur innebandyn vill driva sina utvecklingsinsatser.  
 
För att påminna om de tre saker som krävs för ett strategiskt agerande, så gav 
framtagandet av den strategiska planen en ganska tydlig bild av innebandyns 
utmaningar. Det andra är att det finns en gemensam och sammanhållen plan för hur man 
adresserar utmaningen och detta finns också på plats. Det tredje är att det finns ett 
sammanhållet, långsiktigt, uthålligt arbete tillsammans för att jobba mot att hantera de 
utmaningar som finns. I detta har förbundsstyrelsen och SIBF en viktig roll att säkerställa 
att processen inte drar åt olika håll, att det strategiska perspektivet inlemmas i ordinarie 
styrmodell och att det syns i VP, att det syns i basuppdraget och återspeglas i distriktens 
kommande VP. Den viktigaste rekommendationer är därför att Förbundsstyrelsen och 
SIBF ska vara stram i att hålla den röda tråden för att arbete ska kunna lyckas. 
 
Mötesordförande, konstaterar att rapporten som föredragen för mötet nu läggs som 
bilaga till protokollet. bilaga 3 sid 4 
 
 

c) Rapport avseende fördelningen av SDF-bidraget efter 
verksamhet och resultatmål hos SDF kopplat till Svensk 
Innebandy Vill och Strategi 2025. 
 

Mötesordförande föreslog att eftersom handlingarna varit utsända skulle rapporten anses 
vara föredragen och hon lämnade ordet fritt. 
 
Mötesordförande, konstaterar att rapporten som föredragen för mötet nu läggs som 
bilaga till protokollet. bilaga 3 sid 5 
 

8.   Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
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a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret. 
 

sid. 1–47 SIBF:s Verksamhetsberättelse 2021/2022. 
 
Mötesordförande föreslog att eftersom handlingarna varit utsända i förväg skulle 
verksamhetsberättelsen anses vara föredragen och hon lämnade ordet fritt.  
 
Roger Ödebrink, Smålands IBF, gjorde ett medskick om antalet mål och deras 
måluppfyllelse. Av redovisningen framgår att av våra totalt 82 mål är 37 st noterade som 
att de uppnåtts övriga är delvis eller inte uppnådda. Konkreta och mätbara mål är bra 
men frågan är om det ska vara så här många mål eller ska de konkretiseras. Några av de 
mål som vi inte uppnått, och som det fortsatt arbetas mot är väldigt viktiga så frågan är då 
hur dessa viktas.   
 
Mikael Ahlerup, Generalsekreterare, påpekade att förbundsstyrelsen är av samma 
uppfattning, att det är orimligt många mål att presentera för ett verksamhetsår. När vi 
presenterar dem på detta vis så ger det en missvisande bild av att vi haft ett 
verksamhetsår på oss att uppnå dem. När den som kan vår Svensk Innebandy Vill vet att 
flera av dessa mål i själva verket är delmål mot 2025 och andra mot 2030 när det de alla 
har gemensamt är att de är mål för Svenska Innebandyförbundet.  
Till nästa år kommer vi inte att presentera måluppfyllelsen på detta sätt. I förslaget till 
kommande verksamhetsplan har vi beskrivit hur förbundet ska arbeta för att realisera de 
strategiska målen och vilka olika typer av insatser som det fordrar.   
 
Mats Lomander, Västsvenska IBF, gjorde ett medskick om att han anser att 
uppställningen av de olika målen och hur de visualiserats är lättillgänglig. Har man väldigt 
få mål så kan måluppfyllelsen inom samma punkt bli en blandning av de olika färgerna.  
 
Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för det 
gångna verksamhetsåret till handlingarna. 
 
 

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna 
räkenskapsåret. 
 

sid. 48–57 SIBF:s Verksamhetsberättelse 2021/2022. 
 
Mötesordförande föreslog att eftersom även den varit utsänd i förväg så skulle den kunna 
anses vara föredragen och hon lämnade ordet fritt.  
 
Förbundsmötet beslutade att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen för det 
gångna verksamhetsåret till handlingarna. 
 
 

c) Fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott 
 

Mötesordförande redovisade beloppet av årets resultat som Förbundsstyrelsen föreslår 
ska sättas av till ändamålsbestämda medel och föreslog att eftersom även den varit 
utsänd i förväg så skulle den kunna anses vara föredragen och hon lämnade ordet fritt.  
 
Mats Tilly, Täby FC IBK, ställde en ordningsfråga avseende beloppet  
 
Mötesordförande förtydligar att förbundsstyrelsens förslag är att av årets resultat sätts 
2,700,000 SEK av till ändamålsbestämda medel. 
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Förbundsmötet beslutade att godkänna redovisningen av nyttjandet av 
ändamålsbestämda medel samt att godkänna planen för att sätta av ändamålsbestämda 
medel.  
 
 

d) Revisorernas berättelse för samma tid 
 

sid. 57–60 SIBF:s Verksamhetsberättelse 2021/2022. 
 
Revisionsberättelsen för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med 
handlingarna.  
 
Martin Nääs, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, föredrog revisionsberättelsen. 
i en film och förordade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  
 
Förbundsmötet beslutade att tacka för revisionsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 
 

9.   Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 
Förbundsmötet beslutade att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret. 
 

10.  Behandling av styrelsens förslag och av motioner som     
getts in i den ordning som sägs i 2 Kap. 2 § 

 
10.1 Förbundsstyrelsens förslag: Förändringar av befintliga stadgar 
  
bilaga 4 sid 1-12  
 
Mötesordförande föreslog att eftersom handlingarna varit utsända i förväg skulle 
förbundsstyrelsens förslag anses vara föredragen och hon lämnade ordet fritt.  
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla förslaget till stadgeändringar.  
 
 
10.2: Motion SDF: Blekinge IBF och Småland IBF: Om samgående till 

Småland Blekinge IBF 
 
bilaga 4 sid 13  
 
Roger Ödebrink, yrkade bifall till FS förslag och gav en sammanfattning av hur de båda 
SDF:n samarbetat över en lång tid, minst 20 år, där Smålands IBF skött 
tävlingsverksamheten med all administration och liknande samt utbildningarna. Under 
åren har ett samgående varit på väg några gånger när Blekinge IBF med sina 6–7 
föreningar inte riktigt orkat med och de haft svårt att få till en styrelse.  
 
Märit Bergendahl, förbundsstyrelsen yrkade bifall till motionen när den här 
organisationsförändringen återspeglar de verkliga förhållandena och de båda är överens 
om att det här blir en bättre och mer effektiv organisation. Även de formella kraven är 
uppfyllda som innebär att Riksidrottsförbundet godkänt namnet.  
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Förbundsmötet beslutade att i enlighet med Förbundsstyrelsens förslag bifalla 
motionen. 
 

11.  Fastställande av förenings årsavgift till förbundet 
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift (1 000 SEK per förening).  
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2022/2023. 
 

12.    a) Behandling av förslag till verksamhetsplan med 
ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod 
2022/2023 

Mötesordförande föreslog att eftersom förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 
varit utsänd i förväg skulle den anses vara föredragen och hon lämnade ordet fritt.  
 
Mötesordförande lämnade därefter över ordet till förbundsstyrelsen för att kommentera 
förslaget till ekonomisk plan som funnits med i handlingarna. 
 
Lena Larsson, förbundsstyrelsen, påminde mötesdeltagarna om att föregående budget 
var påverkad av att vi var i en pågående pandemi som inneburit att vi fått skjuta på 
aktiviteter under 20/21. Vi har sedan haft ytterligare ett år under en pandemi. Därför har 
även denna budget ett visst underskott för att med kraft kunna fullfölja de initiativ vi har 
påbörjat. Vi har bra resultat från tidigare år och en stark balansräkning i botten så planen 
för en långsiktigt stabil ekonomi den håller.  
 
Roger Ödebrink ställde en fråga om återstartsstöden när det framgår att vi inte har 
använt hela stödet har vi då räknat med att dessa medel följer med över åren.  
 
Åsa Wigforss, Ekonomichef, vi har fått bidrag som löper för kalenderår så i denna budget 
finns det 4.7 miljoner kvar för 2022. I balansräkningen följer/löper medlen över åren och nu 
har vi fått beslut om ytterligare bidrag för 2023 så det finns möjlighet att det påverkar 
även denna budget men även verksamhetsåret 23/24. 
 
Lena Larsson, påpekade att det finns reserver som inte lyfts fram i balansräkningen 
eftersom det är först när vi börjar använda dem som de flyttas till resultaträkningen. 
 
Mötesordförande, förtydligade att idrotten gått från perioden av att få 
kompensationsstöd som nu övergått till återstarts- eller nystartsstöd där specialförbunden 
tilldelats 500 miljoner. Under hösten ska det tilldelas ytterligare 500 miljoner och det är 
pengar som kommer avse 2023 och 2024. Hur länge vi kan använda pengarna är en fråga 
som just nu diskuteras på regeringsnivå.  
 
Mats Tilly, ställde en fråga om uppställningen i budgeten och varför man valt denna 
resultaträkning med uppgifter om intäkter och kostnader på samma rad. Det blir lite svårt 
att hänga med, om man tar exemplet PR/Kommunikation så har vi under föregående år 
spenderat ungefär 2.3 miljoner. Men i år förväntas vi få en intäkt på ungefär 3.7 miljoner 
och en kostnad på 5 miljoner. Och då uppstår frågan vad har vi för intäkt som vi inte haft 
förut samtidigt som kostnaden nästan fördubblats.  
 
Åsa Wigforss, Den här uppställningen, efter de områden vi arbetar med, har vi haft under 
några år. För att speciellt kommentera PR/Kommunikation så har vi beslutat att flytta hela 
Innebandy-TV paketet från arrangemang och marknad till PR/Kommunikation därför blir 
kostnader och intäkter så olika mellan åren. 
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Mats Tilly, Då skulle man kunna läsa detta som att administration går med vinst internt 
för att subventionera exempelvis Landslag. Det visar på sätt och vis ganska tydligt var man 
tar in pengarna och var de går ut så då är modellen transparant.  
 
Åsa Wigforss, I årsredovisningen är kostnaderna också specificerade till varje område. 
Den här modellen kan förstås behöva ändras om det uppfattas otydligt. 
 
Roger Ödebrink, I tidigare modeller var det lätt även för en lekman att hitta små fel. 
Denna modell är inte lika pedagogisk så den är inte lätt att förstå för den som inte arbetar 
med årsredovisning. Om modellen ska ändras eller om något annat behöver göras det har 
han ingen uppfattning om i nuläget men förstår att den kan kännas lite förvirrande.  
 
Mötesordförande, Slutsatsen är att dessa inlägg är att betrakta som medskick och att 
modellen av pedagogiska skäl kan behöva ses över men att man är trygg med den 
ekonomiska hanteringen.   
 
Förbundsmötet beslutade att anta verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2022/23. 
 
 

        b) Redovisning och fastställande av arvoden till   
Förbundsstyrelsen, Licensnämnden och Juridiska 
nämnden 

Boel Carlsson, föredrog valberedningens förslag och yrkade bifall till dessa. 
Arvodet till Förbundsstyrelsens ordförande och vice ordförande följer förslaget i den 
modell om stegvis höjning som framgår av valberedningens rapport avseende översyn av 
arvoden och ersättningar för förtroendeuppdrag i Svenska Innebandyförbundet som 
presenterades vid Förbundsmötet 2021. För övriga ledamöter i förbundsstyrelsen samt för 
Juridiska nämndens ordförande och övriga ledamöter följer förlaget också modellen och 
därför föreslås att dessa arvoden ska vara oförändrade. 
För Licensnämndens ordförande och övriga ledamöter föreslås att deras arvoden ska vara 
samma som för Juridiska nämnden när arbetsbelastningen i dessa båda organ bedöms 
vara desamma. 
  
Roger Ödebrink, ställde en fråga om alla steg för att höja arvodet till förbundsstyrelsens 
ordförande och vice ordförande nu är tagna. 
 
Boel Carlsson ger till svar att med denna höjning av arvodet har de sista steget i modellen 
genomförts. 
 
Helena Bruzelius, Värmlands IBF ställde en fråga om var i budgeten dessa kostnader 
placeras. 
 
Åsa Wigforss, Förbundsstyrelsens samt Juridiska nämndens arvoden ligger under 
administration och Licensnämndens arvoden ligger under Elitutveckling. 
 
Förbundsmötet beslutade  
att   Förbundsstyrelsens ordförande arvoderas med 3,0 prisbasbelopp per år. 
att   Förbundsstyrelsens vice ordförande arvoderas med 1.5 prisbasbelopp per år. 
att   Förbundsstyrelsens övriga ledamöter arvoderas med 1,0 prisbasbelopp per år vardera. 
att   Licensnämndens ordförande arvoderas med 1,0 prisbasbelopp per år. 
att   Licensnämndens övriga ledamöter arvoderas med 50 % av ett prisbasbelopp per år       

vardera. 
att   Juridiska nämndens ordförande arvoderas med 1,0 prisbasbelopp per år. 
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att   Juridiska nämndens övriga ledamöter arvoderas med 50 % av ett prisbasbelopp per 
år vardera. 

 

13.  Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
Boel Carlsson, redogjorde för Valberedningens arbete och förslag,  
 
Valberedningen föreslår omval av Carin Sjöberg och Mats Romell samt nyval av Malin 
Andersson och Pontus Berger. 
 
Mötesordförande, bjöd de båda som är föreslagna för nyval att presentera sig för mötet. 
 
Malin Andersson, påminde om senaste ordförandekonferensen där Per Johansson från 
Glada Hudik Teatern sa något som särskilt fastnade. Han gav oss alla ett budskap som hon 
tänkt mycket på och tagit fasta på och det var att vänta inte på det du kan göra i dag vi 
behöver människor som vill gott. Han hade själv väntat lite för länge men bestämde sig för 
att sluta vänta och kanske kan det spegla min process, att vilja göra gott. För arbetet inom 
idrottsrörelsen så är det lokala, att värna barn och unga och föreningslivet viktigt. Har 
arbetat inom idrottsrörelsen hela sitt liv men har i sitt arbete fått syn på den ur ett annat 
perspektiv att det finns så mycket att göra så om kommun, idrottsrörelse krokar arm i 
frågor som gäller att värna barn och unga. Det är det jag försöker att göra i mitt 
engagemang i föreningen Hässelby SK IBK. Där jag med utgångspunkt i SIU försökt få 
flickor att fortsätta med innebandy och det jag är stolt över är att vi har många tjejer som 
är 15-16 år från den här gruppen som nu är tränare i föreningen och domare och spelare. 
Min erfarenhet är att det inte är så lätt att driva utveckling för att som i det här fallet 
flickor, ska bli kvar i idrottsrörelsen så är det inte så lätt. Förening, SDF och SF måste gå 
tillsammans. En stark innebandyrörelse skapar förutsättningar för att de unga ska sitta här 
om 10 år. 
 
Pontus Berger, började med en fråga till mötet, hur många är födda på 60-talet och 
konstaterade därefter att ett visst mått av mångfald var representerat. För alla andra 
perspektiv på mångfalden, som han brinner för, och för att vi ska kunna nå alla de mål vi 
satt i Svensk Innebandy Vill och ett ökat antal licenser till 2030 så behöver vi få in betydligt 
mer tjejer och fler från hela samhället. 
Engagemang inom innebandyn började 1984 och förra gången jag var på ett 
förbundsmöte var 1988. Sedan dess har jag gjort massor av saker men en av de saker som 
berikat honom något otrolig är att han engagerat sig i ett socioekonomiskt utsatt område, 
i föreningen Bergsjö SK. Detta har även påverkat hans yrkesliv när han numer jobbar med 
att motverka den sociala segregationen för Volvo på deras personalavdelning. Vi behöver 
bli relevanta och nå ut, medieintresset var stort under VM men i det dagliga arbetet 
behöver vi ta plats och då behöver vi skapa verksamhet, en produkt, som är intressant. För 
att ta ett exempel så finns det i den östra delen av Göteborg, med 100 000 invånare, 
endast ett herrlag, Bergsjö SK som är väldigt skört och beror på hans engagemang. 
Innebandyn finns inte ens på topp-10 listan bland idrotter i området.  Svensk Innebandy 
Vill ligger mig nära hjärtat och vi behöver jobba mycket mer med en av de delarna som 
gäller samverkan. Vi måste samarbeta inom rörelsen, men också med andra idrotter, med 
andra verksamheter, med kulturen vi måste kroka arm för det gäller att vi ska locka 
utövarna som ska vara i centrum. 
 
Mötesordförande, lämnade ordet fritt för frågor till de föreslagna ledamöterna 
 
Roger Ödebrink, ställde en fråga till Pontus Berger som gäller förkortningen SK i Bergsjön 
SK.  
 
Pontus Berger, förkortningen står för Sportklubb. Föreningen startade som en 
fotbollförening som även blev en kulturförening och 2015 bildades en innebandysektion. 
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Den hette Somalia SK först men ändrade namn för att visa att föreningen är öppen för alla 
i Bergsjön och i Göteborg förstås. 
 
Mötesordförande, frågade mötet om kandidatnomineringen kunde avslutas vilket 
besvarades jakande. 
 
Förbundsmötet beslutade att omvälja Carin Sjöberg och Mats Romell samt att nyvälja 
Malin Andersson och Pontus Berger. 
 

14.  Val av en övrig ledamot i Licensnämnden för en tid av två 
år 

Boel Carlsson, redogjorde kort för Licensnämndens uppdrag och sammansättning och 
föreslår omval av Lars-Gunnar Nilsson. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Lars-Gunnar Nilsson till ledamot i Licensnämnden för 
en tid av två år. 
 

15.  Val av två övriga ledamöter i Juridiska nämnden för en tid  
av två år 

Boel Carlsson, redogjorde kort för Juridiska nämndens uppdrag och sammansättning 
och föreslår omval av Erika Palmeby och Greger Sandell. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Erika Palmeby och Greger Sandell till ledamöter i 
Juridiska nämnden för en tid av två år. 
 

16.  Beslut om att utse revisionsbolag 
Boel Carlsson, föreslog utseende av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som 
revisionsbolag.  
 
Förbundsmötet beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som 
revisionsbolag.  
 

17.  Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i 
valberedningen för en tid av ett år 

Mötesordförande, redogjorde för de nomineringar som inkommit till Svenska 
Innebandyförbundet.  
 
Förslag till ordförande:          Nominerad av: 
Omval av Boel Carlsson    Smålands IBF och Östergötlands IBF 
 
 
Förslag till ledamöter:      
Omval av: 
Daniel Holm     Nominerade av Smålands IBF     
Lars Svensson 
 
Eva Pethrus     Nominerad av Östergötlands IBF 
Malena Björnlund 
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Mötesordförande informerade mötet om att Daniel Holm inte är valbar när han har fått 
en anställning i förbundet. Boel Carlsson, Lars Svensson och Eva Pethrus är tillgängliga för 
omval. Östergötlands IBF tillfrågas om de försäkrat sig om att Malena Björnlund är villig 
att åta sig uppdraget. De informerar mötet att de inte har formellt tillfrågat henne varför 
mötesordförande finner att hon inte är valbar. 
 
Conny Björnfot, Norrbottens IBF nominerar Stina Norström, Västernorrlands IBF till 
ledamot av valberedningen. 
 
Roger Ödebrink, Smålands IBF, var ej medvetna om Daniel Holms anställning när de 
nominerade honom. De nominerar Henrik Wetterlundh, Skånes IBF till ledamot av 
valberedningen och yrkar bifall till Norrbottens IBF:s förslag. 
 
Mötesordförande redovisade de fem nominerade till valberedningen och frågade mötet 
om kandidatnomineringen kunde avslutas vilket besvarades jakande. 
 
Förbundsmötet beslutade att omvälja Boel Carlsson till ordförande i valberedningen 
samt att omvälja Lars Svensson och Eva Pethrus och att nyvälja Stina Norström och 
Henrik Wetterlundh som ledamöter av valberedningen för en tid av ett år. 
 

18.  Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till 
RF-stämma 

Förbundsmötet beslutade att, på förslag av valberedningen uppdra åt Förbundsstyrelsen 
att utse ombud till kommande stämma. 
 

19.  Avslutning 
Märit Bergendahl tackade mötesordförande Anna Iwarsson för ett väl genomfört 
årsmöte.  
 
 
Avtackning  
 
Märit Bergendahl avtackade Ulf Holst för hans tid i förbundsstyrelsen. Viktoria Wikström 
som inte är närvarande på Förbundsmötet ska avtackas vid ett annat tillfälle. 
 
Ulf Holst tackade styrelsen för två givande år och önskar alla ett stort lycka till i framtiden.  
 
Märit Bergendahl, nämnde att Viktoria Wikström som inte är närvarande på 
Förbundsmötet ska avtackas för sin insats i förbundsstyrelsen vid ett annat tillfälle.  
 
Samma gäller för Daniel Holm som ska avtackas för sin insats i Valberedningen.  
 
 
Utmärkelser 
 
Förtjänsttecken i guld utdelas till: 
Håkan Silvén 
Thomas Andersson (ej närvarande) 
Anders Tillmar 
 
 
Märit Bergendahl, förbundsordförande tackade alla medverkande och avslutade mötet. 



Protokoll Förbundsmötet 19 juni 2022 
 

_________________________________________ 
12 (33) 

 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Linda Noppa 
Mötessekreterare  
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anna Iwarsson          Ola Niklasson  Per Andreasson 
Mötesordförande          Hallands IBF  Örebro Läns IBF 
 
 
 
 
Bilaga 1 Röstlängd 
Bilaga 2 Ombudsförteckning 
Bilaga 3 Rapporter av valda nämnder m.m 
Bilaga 4 Förslag och motioner



Bilaga 1 

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 78 10,18          11 314    11,33 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 15

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

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

Västergötlands IBF 44 5,74            5 756    5,76 12

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



Bilaga 2 

Ombudsförteckning vid Förbundsmötet 19 juni 2022 
 
Specialdistriktsförbund     Ombud 
Blekinge IBF      Jerry Holmqvist  
Dalarnas IBF      Kim Karlsson 
Gotlands IBF      Morgan Åkerblom 
Gästriklands IBF      Michael Parment 
Hallands IBF      Ola Niklasson 
Jämtlands/Härjedalens IBF  Urban Henrixon 
Norrbottens IBF     Conny Björnfot 
Skånes IBF      Henrik Wetterlundh 
Smålands IBF     Roger Ödebrink 
Stockholms IBF     Fredrik Englund   
Södermanlands IBF     Stefan Johansson 
Upplands IBF     Dan Back 
Värmlands IBF     Helena Bruzelius 
Västergötlands IBF     Pernilla Bernhardsson 
Västernorrlands IBF     Stina Norström 
Västmanlands IBF     Hans Eriksson 
Västsvenska IBF                       Mats Lomander 
Örebro Läns IBF     Per Andreasson 
Östergötlands IBF     Håkan Silvén  
 
Elitföreningar  
Endre IF      Karin Wennbo 
Jönköpings IK     Ulric Svensson 
Pixbo Wallenstam IBK     Fredrik Larsson 
Täby FC IBK      Mats Tilly 
Västerås Rönnby IBK     Håkan Bulin
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 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 
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 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). 
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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. 
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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. 
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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.  
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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.  
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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.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kap     Allmänna bestämmelser 

Förslag: 

FS föreslår att Förbundsmötet beslutar 

       att     bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan. 
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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.  

RF:s stadgar kap 3 § 3 Sammansättning av styrelse m m  
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 kap     Förbundsmöte 
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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. 

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 
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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 
är fyra personer eller fler, samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och 
valberedningar ska bestå av kvinnor och män.  
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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 

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. 
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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 
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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). 
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10.2 Från Smålands IBF och Blekinge IBF: 
 
Motion om samgående till Småland Blekinge IBF 

 
 
 
 
 

 
 

 
FS föreslår  
 
att      i enlighet med Förbundsstyrelsens utlåtande bifalla Smålands- och Blekinge IBF:s 

motion om samgående. 
 

 
 

Förbundsstyrelsens (FS) utlåtande:  

Småland- och Blekinges IBF har under åren haft ett nära samarbete för att tillsammans utveckla 
främja och administrera vår idrott. Detta gemensamma upplägg har de haft sedan 90-talet och den 
process som föregått deras gemensamma motion liknar i många avseenden den som föregick 
bildandet av Gävleborgs IBF. En konsekvensanalys har gjorts och bildandet av ett gemensamt SDF 
har beslutats av de extra årsmöten som hållits av dem, var för sig, den 16 mars 2022. FS konstaterar att 
genomförandet av ett samgående därmed är förankrat bland medlemsföreningarna. 
 
FS betonar att bedömningen, av om samgåenden som detta bör ske, ska göras med utgångspunkt i 
hur väl organisationsförändringen stämmer överens med våra mål i Svensk Innebandy vill. FS 
konstaterar att vi vill att förutsättningarna för innebandy ska vara likvärdiga i hela landet och strävar 
efter en organisation där vi samordnar oss för att komma dit.  
 
FS uppfattning är att denna organisationsförändring, som också återspeglar deras organisatoriska 
verklighet, är positiv när den kommer skapa bättre förutsättningar för dem att utveckla innebandyn 
och stödja föreningarna inom det gemensamma distriktet.  

 
FS tillstyrker därmed sammangåendet till Småland Blekinge Innebandyförbund.  
 
 

 

 

 

 

Motionärernas förslag: 

att  besluta om stadgeändring som medger samgåendet av Smålands 
och  

        Blekinges IBF till Småland Blekinge IBF.  
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