
 

 
 
 
Förbundsmötesprotokoll 10.6.2000 
 
 
Plats: Scandic Hotel Continental, Stockholm 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
  
Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater 
och inbjudna gäster hjärtligt välkomna. Deltagarförteckning biläggs (Bilaga 1). 
 
Per Jansson pratade om de tre viktiga benen som svensk innebandy vilar på, 
nämligen barn- och ungdom, elit- och internationell utveckling. Betonades att 
ekonomi inte är den största resursen i detta sammanhang. Utvecklingen inom dessa 
områden skall och bör inte påverkas av varandra, utan prioriteringar sker inom 
respektive område, inte på bekostnad av varandra. 
 
Därefter förklarades förbundsmötet öppnat. 
 
 
§ 2. Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den 

utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden 
 
Upprop förrättades och 20 av 22 närvarande SDF noterades till 216 röster, föreningar 
till 8 röster, totalt 224 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 150 röster. 
 
Förbundsmötet beslutade fastställa röstlängden med kvalificerad majoritet till 
150 röster (Bilaga 1 och bilaga 2). 
 
 
§ 3. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 
Föreslagen föredragningslista godkändes av förbundsmötet. 
 
 
§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Förbundsmötet utlyst genom införande i ”Svensk Idrott mars 2000”, utkom 2 mars 
2000, samt genom kallelse enligt stadgarna senast tre veckor före Förbundsmötet. 
 
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
§ 5. Val av mötesordförande 

 
Valberedningen fanns på plats i sin helhet, och representerades av dess ordförande 
Karin Hendelberg. Valberedningen föreslog Jan Olofsson, ledamot i SISU:s 
Förbundsstyrelse till mötesordförande. 
 
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Jan Olofsson som 
välkomnades upp på podiet av en varm applåd. 
 
 
§ 6. Val av protokollsekreterare för mötet 
 
Valberedningen föreslog sittande generalsekreterare Tomas Eriksson till sekreterare 
för mötet. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja sittande GS Tomas Eriksson till mötets 
sekreterare. 
 
 
§ 7. Val av två protokoll justerare att jämte mötesordföranden justera 

mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare 
 
Valberedningen föreslog två protokoll justerare tillika rösträknare, Jan Öhrskog Skånes 
IBF, och Kim Fors Stockholms IBF. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Jan Öhrskog och Kim Fors till justerare 
tillika rösträknare. 
 
 
§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
 
Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända skulle de kunna anses såsom 
föredragna. 
 
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna. Därefter vidtog genomgång av 
nedan handlingar. 
 
a)  förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, 
Verksamhetsberättelse för 99/00 gicks igenom sida för sida, rubrik för rubrik, och gavs 
möjlighet att ställa frågor och kommentera. 
 
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, 
Resultat och balansräkning för 99/00, 990501 – 000430 gicks igenom. 
 
Förbundskassör Ulf Andersson redogjorde för varför ett underskott om minus 772.330 
SEK uppstått. Vidare redovisades vilka åtgärder som vidtagits för att reducera detta 
underskott.  



 

 
 
 
 
c) revisorernas berättelse för samma tid, 
Revisionsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret 99/00 var utsänd 
med handlingarna . Revisorerna företrädda av Mikael Brandstam föredrog 
revisionsberättelsen. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen för 
99/00 till handlingarna. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för det gångna 
verksamhetsåret 99/00. 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna förvaltningen avseende 
räkenskapsåret 1.5.1999 till och med 30.4.2000, och i och med detta godkänna 
bokslutet och lägga detta ad acta. 
 
 
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 

 
Förbundsmötet beslutade på förslag av revisorerna att bevilja den avgående 
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och 
räkenskapsåret. Beslutet noterades som enhälligt. 
 
 
§ 10. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i 

den ordning som sägs i 2 kap. 2 § 
 
a) Motioner från föreningar/ SDF: 
 
1. Köpings IBF med yttrande från Västmanlands IBF (avslag) om ”tävlingsspel 

ungdom”. 
 
Motionären fanns inte närvarande. Västmanlands IBF genom Johan Thörnroth 
yttrade sig över motionen och yrkade avslag. 
 
Förbundsstyrelsen har yrkat avslag i enlighet med Västmanlands IBF:s yttrande. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen. 
 
 
2. Västerås IB med konstitution/ val av TK – med yttrande från  

Västmanlands IBF (avslag). 
 
Motionären Västerås IB representerad av Tobias Erdsjö föredrog motionen och 
yrkade på bifall. 
 
 



 

 
 
 
 
Balrog IK genom Krister Kalte, Rönnby IBK genom Ingemar Liljegren samt Upplands 
IBF genom Arne Nordesjö yrkade avslag på motionen men med tillägget att uppdra 
Förbundsstyrelsen att göra en översyn. Rönnby IBK att detta skall redovisas på 
Vårkongressen 2001. 
 
Västmanlands IBF har i sitt yttrande om avslag på motionen föreslaget en översyn 
innan ett beslut tas om en enskild kommitté. 
 
Förbundsstyrelsen har yrkat bifall till Västmanlands IBF:s yttrande. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen. Förbundsmötet beslutade vidare 
att bifalla yrkandet om översyn och utredning, genom FS försorg, att redovisas 
på kommande Vårkongress  i mars 2001. 
 
 
3. Västergötlands IBF med kvinnlig representation. 
 
Motionären företrädd av Gerhard Andersson föredrog motionen och yrkade bifall. 
Mötesordföranden noterade att detta var en stadgefråga som kräver kvalificerad 
majoritet. 
 
Förbundsstyrelsen har här beslutat att förelägga Förbundsmötet motionen från 
Västergötlands IBF. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen. Noterades som enhälligt, ingen 
där emot. 
 
 
b) Förbundsstyrelsens förslag: 
 
FS företrädd av GS Tomas Eriksson redogjorde för nedan förslag och bakgrund. 
Skall ses som klarläggaden till våra stadgar av 1999. 
 
Mötesordförande noterade att dessa förändringar kräver kvalificerad majoritet.  
 

1. Förslag att ”Förbundsmötet läggs under juni månad på tid/ plats som FS 
fastställer”, detta för att undvika Pingstafton! 

 
2. Kallelse FM ”SI tas bort och i officiellt organ ersätter”. 

 
3. Klarläggande att Disciplingruppens ordf. väljs på ett år och hälften (dvs 

två av fyra ledamöter) vartannat år på två mandatår. 
 

Att förbundsmötet uppdrar FS att, efter eventuellt bifall, göra nödvändiga 
justeringar i SIBF:s stadgar. 
 



 

 
 
 
 
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna förbundsstyrelsen tre förslag på 
stadgeändringar, samt att uppdra FS göra nödvändiga justeringar i 
stadgarna. Beslutet noterades som enhälligt, ingen där emot. 

 
 
§ 11. Fastställande av förenings årsavgift till förbundet 
 
FS föreslår oförändrad avgift (700 SEK per förening och år). Inget ytterligare yrkande 
förelåg. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa (oförändrad) årsavgift om 700 SEK för 
2000/2001. 
 
 
§ 12. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för 

kommande verksamhetsperiod, (se Verksamhetsberättelsen för 
99/00) 

 
Förbundsstyrelsen genom Per Jansson föredrog det bakomliggande arbetet, under 
ordförandekonferensen 1999, vilket ligger till grund för dessa framtidsplaner. 
 
• Verksamhetsplan (Framtidsplaner för Svenska Innebandyförbundet 1999-2003) 

FS föreslår oförändrade 
 
• Budget för räkenskapsåret 2000/2001 

FS förelägger förbundsmötet för beslut 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa framtidsplaner för innebandy för 1999-
2003, samt budget för räkenskapsåret 2000/2001. 
 
 
§ 13. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid 

av ett år 
 
Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Askersund. Inga ytterligare 
nomineringar förelåg (Bilaga 3). 
 
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag,  
att välja Per Jansson till förbundsordförande. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
§ 14. Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, samt ett 

fyllnadsval på ett år (Bilaga 3) 
 
a) Valberedningen föreslog omval (för en tid av två år) av ledamöterna: 
 
Ulf Andersson, Göteborg 
Malin Hartman, Uppsala 
Helén Wårell, Luleå 
 
Inga ytterligare nomineringar förelåg. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Ulf Andersson, Malin Hartman och Helén 
Wårell  för en tid av två år. Noterades som enhälligt. 
 
b) Valberedningen föreslog fyllnadsval av en ledamot på 1 år: 
 
Anna Eriksson, Västerås (nyval) 
 
Inga ytterligare nomineringar förelåg. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja Anna Eriksson som ledamot för en tid av ett 
år. Noterades som enhälligt. 
 
 
§ 15. Val av ordförande och övriga ledamöter i Disciplingruppen (Bilaga3) 
 
Valberedningen föreslog, observera val av ordförande på ett år, och fyra ledamöter, 
varav två på ett år, och två på två år på grund av att detta är första gången val 
genomförs till Disciplingruppen: 
 
Ordförande (på 1 år) 
 
Tomas Jansson, Bromma 
 
Ledamöter (på 2 år) 
 
Joakim Pelles, Bromma  
Anna-Karin Åhrman, Halmstad 
 
Ledamöter (på 1 år) 
 
Arne Andreasson, Örkelljunga 
Matts Spångberg, Hägersten  
 
 



 

 
 
 
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  
 
Haninge IBK, genom ordförande Mats Ekelund, reserverade sig mot beslutet att 
välja Matts Spångberg till ledamot av DG (blank reservation). 
 
 
§ 16. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år 

(Bilaga 3) 
 
Valberedningen föreslog:  
 
Revisor (på 1 år) 
 
Mikael Brandstam, Stenhamra (omval) 
 
Revisorssuppleant (på 1 år) 
 
Pirjo Hellgren, Trångsund (omval) 
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Noterades vidare att RF tillsätter en revisor, för närvarande Björn Fernström.  
 
 
§ 17. Val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i valberedningen för 

en tid av ett år 
 
Förbundsstyrelsen föreslår omval av sittande VB (Bilaga 4): 
 
Karin Hendelberg, Uppsala ordförande (omval) 
Roland Gunnarzon, Älta  ledamot (omval) 
Lars Hjalmarsson, Skellefteå ledamot (omval) 
 
Förbundsmötet beslutade att välja ovan valberedning för kommande 
verksamhetsår att verka till förbundsmötet 2001. 
 
 
§ 18. Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-

stämma. 
 
Valberedningen föreslog, och mötesordförande noterade, att förbundsmötet kan 
uppdra åt FS att besluta om ombud till RF stämman. 
 
Förbundsmötet beslutade att uppdra till FS att utse ombud till kommande RF 
stämmor. 
 
 



 

 
 
 
 
 
§ 19. Avslutning och avtackningar 
 
Mötesordförande Jan Olofsson gav några ord på vägen, berömde bland annat 
innebandyn för sin sunda ekonomi, och önskade lycka till i framtiden! 
 
Mötesordförande Jan Olofsson lämnade över ord och klubba till förbundsordförande 
Per Jansson. 
 
Caroline Jonasson avtackades med gåva och blommor för sin tid i förbundsstyrelsen 
och sitt goda arbete inom utvecklingskommittén. 
 
Jan Olofsson avtackades med gåva och blomma för sitt eminenta och effektiva sätt 
att leda förbundsmötesförhandlingarna. 
 
Förbundsordförande Per Jansson förklarade förbundsmötet 2000 avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Tomas Eriksson 
Mötessekreterare, GS 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Jan Olofsson  Kim Fors  Jan Öhrskog 
Mötesordförande  Stockholms IBF Skånes IBF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Bilaga 1/ Deltagarförteckning: 
 
SDF/ Förening  Namn  Antal röster 
 
Blekinge IBF  Johan Olsson 6 röster 
Bohuslän Dals IBF  Sigrun Nilsson 6 röster 
Gotlands IBF  Jennie Stengård 5 röster 
Gästriklands IBF  Kent Nygren 10 röster 
”   Andreas Nöjd - 
Göteborgs IBF  Magnus Nilsson 15 röster 
”   Stig-Ove Johansson - 
Hallands IBF  Roy Silverby 12 röster 
Hälsinglands IBF  Tomas Persson 6 röster 
Jämtland/ Härjedalens IBF Tomas Jejlid 6 röster 
Norrbottens IBF  Bo Björk  8 röster 
Skånes IBF   Jan Öhrskog 15 röster  
Smålands IBF  Karin Sundkvist 15 röster 
Stockholms IBF  Kim Fors  15 röster 
”   Marcus Gärdebrandt - 
Södermanlands IBF  Irene Lundström 12 röster 
Upplands IBF  Arne Nordesjö 14 röster 
”   Åsa Jansson - 
Värmlands IBF  Jonas Andrén 13 röster 
Västerbottens IBF  Lars-Gunnar Tjärnqvist 11 röster 
Västergötlands IBF  Gerhard Andersson 13 röster 
Västmanlands IBF  Johan Thörnroth 13 röster 
Örebro Läns IBF  Camilla Sörman 11 röster 
”   Nils-Åke Axelsson - 
Östergötlands IBF  Mårten Salomonsson 10 röster 
”   Patrik Gärme - 
 
SDF totalt:     216 röster 
 
Balrog IK   Krister Kalte 1 röst 
Fornudden IB  Johan Holmgren 1 röst 
Haninge IBK  Mats Ekelund 1 röst 
IBK Lockerud  Gerhard Andersson 1 röst 
Pixbo/ Wallenstam IBK  Henrik Berndtson 1 röst 
Rönnby IBK   Ingemar Liljegren 1 röst 
Västerås IB   Tobias Erdsjö 1 röst 
Warbergs IC 85  Roy Silverby 1 röst 
 
Föreningar totalt:    8 röster 
 
 



 

 
 
 
 
 
Summa antal röster:    224 röster 
 
Kvalificerad majoritet (2/3):   150 röster 
 
 
 
Förbundsstyrelsen: 
 
Per Jansson, Förbundsordförande 
Ulf Andersson, Förbundskassör och ordförande i Landslagskommittén 
Malin Hartman, Förbundssekreterare och ordförande i Utvecklingskommittén 
Helén Wårell, ledamot och ordförande i Informationskommittén 
Caroline Jonasson, ledamot och vice ordförande i Utvecklingskommittén 
Peter Öhman, adjungerad och ordförande i Domarkommittén 
Tomas Eriksson, adjungerad generalsekreterare 
 
Valberedningen: 
 
Karin Hendelberg, ordförande/ sammankallande 
Roland Gunnarzon, ledamot 
Lars Hjalmarsson, ledamot 
 
Revisor: 
 
Mikael Brandstam 
 
Disciplingruppen: 
 
Tomas Jansson, ordförande 
Joakim Pelles, ledamot 
 
Gäster: 
 
Jan Olofsson, Riksidrottsförbundet tillika mötesordförande 
Axel Wester, tidigare generalsekreterare SIBF 
 
 
Frånvarande SDF: 
 
Dalarnas Innebandyförbund 
Västernorrlands Innebandyförbund 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Bilaga 2/ Svenska Innebandyförbundet röstlängd 
 
Röstlängd 1999/00   

   
DISTRIKT LAG RÖSTER Antal  Lag Röster 
Blekinge IBF 54 6 1 - 50 5 
Bohuslän-Dals IBF 61 6 51 - 73 6 
Dalarnas IBF 248 13 74 - 96 7 
Gotlands IBF - #Saknas! 97 - 119 8 
Gästriklands IBF 150 10 120 - 142 9 
Göteborgs IBF 453 15 143 - 165 10 
Hallands IBF 195 12 166 - 188 11 
Hälsinglands IBF 71 6 189 - 211 12 
Jämtland/Härjedalens IBF 55 6 212 - 311 13 
Norrbottens IBF 99 8 312 - 411 14 
Skånes IBF 431 15 412 - - 15 
Smålands IBF 453 15  
Stockholms IBF 1354 15  
Södermanlands IBF 197 12  
Upplands IBF 354 14  
Värmlands IBF 283 13  
Västerbottens IBF 176 11  
Västergötlands IBF 297 13  
Västernorrlands IBF 118 8  
Västmanlands IBF 227 13  
Örebro Läns IBF 167 11  
Östergötlands IBF 151 10  

   
   

Statistik   

Totalt antal lag AL 5594  
Största SDF antal lag MaxL 1354  
Minsta SDF antal lag MinL 54  
Antal SDF SDF 22  
12 rösters nivå 12RN 209  
Första intervallet MinR 50   
Intervall  INTV 23   

    
    

Elitföreningarna har en (1) röst   
    

Enligt SIBF:s stadgar reviderade 1999, 2 kap. Förbundsmöte § 4.   
Gotlands IBF erhåller 5 
röster( minimiantal) p g a 
ej insända uppgifter i tid. 

   



 

 
 
 
 
 
Bilaga 3/ Valberedningens förslag på personval 
 
Val vid Förbundsmötet 10 juni 2000 
 

 
Förbundsstyrelse 
 
Ordförande (1 år) 
 
Per Jansson, Askersund   Omval 
 
Ledamöter (2 år) 
 
Ulf Andersson, Göteborg  Omval 
Malin Hartman, Uppsala   Omval 
Helén Wårell, Luleå   Omval 
 
Ledamöter (1 år, fyllnadsval) 
 
Anna Eriksson, Västerås  Nyval 
 
Disciplingruppen 
 
Detta är första gången val genomförs till Disciplingruppen. Första året väljs 
ordföranden på ett år, två ledamöter på två år och två ledamöter på ett år. 
(Framledes till år 2 väljs ordförande på ett år och två ledamöter på två år.) 
 
Ordförande (1 år) 
 
Tomas Jansson, Bromma 
 
Ledamöter (2 år) 
 
Joakim Pelles, Bromma  
Anna-Karin Åhrman, Hylte 
 
Ledamöter (1 år) 
 
Arne Andreasson, Örkelljunga 
Matts Spångberg, Hägersten  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Revisorer 
 
Revisor (1 år) 
 
Mikael Brandstam, Stenhamra  Omval 
 
Revisorssuppleant (1 år) 
 
Pirjo Hellgren, Trångsund  Omval 
 
 
Kort presentation av Anna Eriksson och Disciplingruppen 
 
Kort presentation av Anna Eriksson/ val till FS 
 
Anna Eriksson är 28 år och fritidsledare på högstadiet och fritidsgård. Anna har hållit 
på med innebandy sedan 1987. Hon har spelat, varit ledamot och ordförande i olika 
innebandyföreningar, juniortränare, matchspeaker, ledamot i SIBF:s 
tävlingskommitté, materialansvarig för damlandslaget, ledamot i SIBF:s 
disciplingrupp och sedan några år ledamot och numera ordförande i Västmanlands 
Innebandyförbund. 
 
Disciplingruppen 
 
De som tidigare har varit ledamöter i Disciplingruppen är: 
 
Tomas Jansson, Matts Spånberg och Joakim Pelles, de har flera år bakom sig i 
Disciplingruppen. De har alla juridisk kompetens. 
 
De som är nya och på förslag till Disciplingruppen är: 
 
Anna-Karin Åhrman är 27 år och handläggare på Invandrarverket, hon har tidigare 
erfarenhet genom att ha suttit i Hallands Disciplingrupp fem år. Hon är ledamot i 
Hallands Innebandyförbund. Hon har ingen juridisk kompetens utan får betraktas 
som lekman. 
 
Arne Andreasson är 50 år och har fyra barn. Han har tidigare varit ordförande i 
Skånes Disciplingrupp och i Skånes Innebandyförbund. Han har ingen juridisk 
kompetens utan får betraktas som lekman. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Bilaga 4/ Förbundsstyrelsens förslag på valberedning för 2000/2001 
 
FS föreslår härmed till ny valberedning: 
 
 
Karin Hendelberg, Uppsala  ordförande  omval 
Roland Gunnarzon, Älta   ledamot  omval 
Lars Hjalmarsson, Skellefteå  ledamot  omval 
 
FS vill betona vikten av bred kompetens och erfarenhet i valberedningen. Att ta 
tillvara erfarenhet från alla innebandyns segment är av stor vikt. I ovan fall har bl a  
Karin erfarenhet av flerårigt arbete i FS, Roland av elitklubbsarbete och inom SEI, 
samt Lars av både FS och SDF arbete som ordförande.  
 
Det är FS syn att den breda kompetensen tas tillvara i och med denna nominering av 
omval av VB för 00/01. 
 


