Förbundsmötesprotokoll 10 juni 2006
Plats: Vasakronan, Solna

Inledning
Per Jansson, förbundsordförande
Hälsade välkomna till SIBF:s 23:e förbundsmöte, en säsong som vi fyller 25 år. Vi har precis
avslutat världens största innebandyprojekt, VM2006, i Skåne och Stockholm.
IDA – det nya administrationssystemet – är lite som den fula ankungen. Det är det mest
moderna verktyget för idrottsadministration som finns. Just nu har vi ca 5 000 administratörer
i systemet. Vi ligger i framkant jämfört med många andra.
Under året har vi fått den första innebandypersonen invald i Riksidrottsstyrelsen, Helén
Wiklund Wårell – det är en milstolpe i svensk innebandy.
Vi tittar på en dvd från säsongen som har varit.

Mötets öppnande
Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt
välkomna. Deltagarförteckning som bilaga 1.
Förbundsmötet förklarades öppnat.

§1

Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på
grundval av den utav förbundsstyrelsen
upprättade röstlängden.

Upprop förrättades. SDF (21 av 22 SDF närvarande) noterades till 228 röster, föreningar till
14, totalt 242 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 162 röster och enkel majoritet
till 122 röster.
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt röster, kvalificerad
majoritet till 162 röster och enkel majoritet till 122 röster bilaga 2.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.
Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Fantenberg, avdelningschef, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom
införande i ”Svensk Idrott” nr 2/2006 samt genom kallelse till röstberättigade den 18 maj
2006, via post och per mejl.
Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr o m 3 februari 2006 samt i nr
5/2005-06 av Innebandymagazinet.
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§4

Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Lars Hjalmarsson, och
föreslog Per Jansson, ordförande i Svenska Innebandyförbundet, till mötets ordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Per Jansson.

§5

Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog Magnus Fantenberg, avdelningschef på Svenska
Innebandyförbundet.
Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Fantenberg.

§6

Val av två protokolljusterare att jämte ordförande
justera mötets protokoll, samt erforderligt antal
rösträknare

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs att agera rösträknare;
Therese Eskilsson, Göteborgs IBF och Roland Pettersson, Balrog Botkyrka IK.
Förbundsmötet beslutade att välja Therese Eskilsson och Roland Pettersson till
protokolljusterare och rösträknare.

§7

Behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anses de såsom föredragna.
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.
Därefter vidtog genomgång av nedan handlingar.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2005/2006 bilaga 3 gavs möjlighet att kommentera.
Mattias Linell; Skåne: vill ha bakgrund till licenssiffrorna på sid. 10 i
verksamhetsberättelsen.
Per Jansson, förbundsordförande: svarar att det finns en del restbekymmer i systemet.
Vid införandet under hösten 2005 gick det inte att registreta spelare i systemet. Därigenom
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har vi en differens på antalet registrerade spelare i förhållande till antalet registrerade
laglicenser. Siffran är oerhört viktigt, den ligger till grund för den statliga bidragsfördelningen.
Hur diskrepansen är styrd per SDF är inte100 %-ig.
Mattias Linell; Skåne: Skåne har gjort en mycket noggrann licensuppföljning där siffrorna
helt enkelt inte stämmer överens med SIBF:s. Eftersom dessa inte överensstämmer vill
Skånes IBF reservera sig mot licensstatistiken på s 10.
Tomas Eriksson, generalsekreterare: vi redovisar bl a antalet medlemmar till RF på
samma sätt som vi har gjort med antalet licenser. Det är en uppskattning på samma sätt som
alla andra idrotter gör. På innebandyns initiativ har RF tagit hänsyn till andra ingångsvärden
än licens- och medlemsstatistik. Vi måste ha juste siffror, både mot RF: och mot SDF:en. Det
är möjligt att justeringen är för stor i vissa fall.
Mattias Linell; Skåne: är nöjda med svaret, men vill fortfarande reservera sig mot
licensstatistiken på s 10.
Thomas Gustavsson, Värmland: vill, liksom Skåne, reservera sig mot licensstatistiken på s
10.
Sven Ljunglide, Bohuslän/Dal: vill, liksom Skåne, reservera sig mot licensstatistiken på s 10.
Herbert Marcher, Gästrikland: vill, liksom Skåne, reservera sig mot licensstatistiken på s 10.
Therese Eskilsson, Göteborg: vill, liksom Skåne, reservera sig mot licensstatistiken på s 10.
Roger Ödebrink, Småland: på sidan 21, högskolekontakter. Vad har de givit oss under
säsongen 2005/06? Detsamma gäller för REK:en, hur har arbetet sett ut och hur kommer det
att se ut i framtiden?
Jan Öhrskog, Förbundsstyrelsen: vad avser högskolekontakterna var syftet att etablera
kontakter med fyra lärosäten, på längre sikt ska arbetet utvecklas till att få rapporter och
forskning som bygger på innebandy. När det gäller REK:en är det ett komplicerat arbete, det
är olika förutsättningar och variationerna är många från skola till skola. Med hjälp av RIG:et
ska vi ta fram riktlinjer och kursplan som i sin tur gör att vi kvalitetssäkrar de skolor som blir
REK i framtiden. Det finns lite kvar att göra, men det ska helt klart färdigställas under
kommande säsong.
Roger Ödebrink, Småland: det är oerhört viktigt att arbetet med REK:en inte stannar upp
nu, bl a med hänsyn till den nya gymnasiereformen. Det får inte slå bakut med dålig kvalitet
på innebandygymnasierna.
Debatt avslutad.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Årsredovisningen bilaga 4, inkluderat resultat- och balansräkning för 2005/2006, 2005-05-01
– 2006-04-30, gicks igenom.
Förbundskassör Krister Kalte redogjorde för resultatet, - 890 499 SEK. Kalte presenterade
bokslutet och noterade samt redogjorde för avvikelserna mot budget.
Levi Bergström, IBK Dalen: det är olika siffror i årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen vad avser omsättningen.
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Tomas Eriksson, generalsekreterare: Det är räntorna som gör att det är olika siffror.
Anledningen till det är att det är nya regler vad avser årsredovisningar fr o m detta bokslut.
Roger Ödebrink, Småland: ELK, utfallet är långt över budget. Hur förklaras det?
Krister Kalte, förbundskassör: Dels har barterkostnaderna ökat, vilket också ger en positiv
effekt på intäkterna dels har verksamheten kostat mer.
Kenneth Ädelby, Värmland: Av den totala omsättningen står landslagen för en betydande
del. Hur mycket kommer att gå/ska gå till landslagen?
Krister Kalte, förbundskassör: Med anledning av resultatet och avskrivningskostnaderna
kommer landslagen inte att få ta större utrymme än tidigare.
Per Jansson, förbundsordförande: förtydligar, det kommer att vara högre prioritering på
damlandslaget än herrlandslaget.
Roger Ödebrink, Småland: IDA läggs som en avskrivningskostnad. Vad har IDA kostat?
Tomas Eriksson, generalsekreterare: ca 6 000 000 SEK. Att det är ett bestående värde på
systemet och att det inte är riktigt färdigutvecklat samt att det ska användas under längre tid
gör att det läggs som en immateriell tillgång.
Debatt avslutad.

c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelse bilaga 5 för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd
med handlingarna.
Mikael Brandstam, revisor: föredrog revisionsberättelsen, som också finns i original på
podiet.
Förbundsmötet beslutade att revisionsberättelserna för ideella föreningen och dess helägda
aktiebolag ansågs föredragna.
Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret, med de reservationer som gjordes.
Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende
räkenskapsåret 2005-05-01 – 2006-04-30 och i och med det godkänna bokslutet samt
att det redovisade underskottet balanseras i ny räkning.
Förbundsmötet beslutade att fastställa revisionsberättelsen för samma tid och lägga
dessa till handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens
förvaltning

Förbundsmötet beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet
för den gångna verksamhets- och räkenskapsåret.
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§9

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

9.1.1

Västmanlands IBF – tabellösa serier bilaga 6

Mötesordförande frågade om motionären vill föredra motionen.
Dan Berger, Västmanland: ingen ytterligare presentation. Västmanland yrkar bifall på
motionen.
Jan Öhrskog, Förbundsstyrelsen: FS yrkar på avslag med hänvisning till intentionerna
Idrotten vill och de tidigare förbundsmötesbeslut som tagits i samband med innebandyn vill.
Debatt avslutad.
Mötesordförande konstaterade att det fanns två yrkanden, Västmanlands yrkande på bifall till
motionen och FS’ yrkande på avslag på motionen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla FS’ yrkande på avslag på motionen.

9.1.2

Dalarnas IBF – licenser bilaga 7

Mötesordförande frågade om motionären vill föredra motionen.
Joakim Lundberg, Dalarna: ingen ytterligare presentation. Dalarna yrkar bifall till motionen.
Per Jansson, förbundsordförande: FS har konstaterat att det ligger något i problematiken
som Dalarna beskriver i sin motion. FS föreslår att se över licenssystemet totalt och att det
startas en utredning som får i uppdrag att presentera ett förslag till kommande förbundsmöte.
Joakim Lundberg, Dalarna: det är bra med utredning, men yrkar bifall till motionen.
Debatt avslutad.
Mötesordförande konstaterade att det fanns två yrkanden, Dalarnas yrkande på bifall till
motionen och FS’ yrkande på avslag på motionen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla FS’ yrkande på avslag på motionen med
hänvisning till FS’ förslag på utredning.

9.2.1

Förbundsstyrelsens förslag: Stadgar bilaga 8

Jan Öhrskog, förbundsstyrelsen: Föredrog om arbetet med stadgarna. Gruppen utsågs på
Ordförandekonferensen. Arbetet är tvådelat; dels att till Förbundsmötet 2006 föreslå de
nödvändiga förändringar som bör göras, dels att till Förbundsmötet 2007 föreslå en totalt
omarbetad version av stadgarna. Därefter presenterades de förändringar som föreslås gälla fr
o m 1 juli 2006.
Therese Eskilsson, Göteborg: ska det inte vara könsneutralt överallt, t ex 6, 2.
Jan Öhrskog, förbundsstyrelsen: det har missats i omarbetningen och ska givetvis
åtgärdas.
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Johan Nodlycke, Göteborg: förslaget säger att Tävlingskongressen ska vara vartannat år,
bör det inte förtydligas när i tiden det ska vara?
Martin Wolmhed, förbundsstyrelsen: förklarar om bakgrunden till förslaget, att
framförhållningen ska vara bättre och att kongressen ska hållas före jul.
Johan Nodlycke, Göteborg: kan det då inte skrivas in att det ska vara så, t ex fjärde
kvartalet vartannat år?
Martin Wolmhed, förbundsstyrelsen: självklart. Vi föreslår att det ska stå fjärde kvartalet
vartannat år.
Roland Pettersson, Balrog Botkyrka IK; kap 9 § 2 mästerskapstävlingar, innebär det att en
dansk bosatt i Danmark inte kan vara med i SM?
Jan Öhrskog, förbundsstyrelsen: det kan uppfattas så men rättighet att spela regleras i
tävlingsbestämmelserna. Det är inga problem i samband med det.
Debatt avslutad.
Mötesordförande konstaterade att det bara fanns ett yrkande, det var FS’ yrkande på bifall till
förslaget om revidering av stadgarna med tilläggen att ha en könsneutral skrivning i § 6,2
samt att Tävlingskongressen ska avhållas fjärde kvartalet vartannat år. Om förbundsmötet
beslutar i enlighet med detta får förbundsstyrelsen i uppdrag att justera stadgarna i enlighet
med ovan.
Förbundsmötet beslutade att bifalla FS’ förslag om redigering av stadgarna och att
dessa gäller fr o m 1 juli 2006.

9.2.2

Förbundsstyrelsen förslag: SDF-bidraget bilaga 9

Thomas Thim, förbundsstyrelsen: Föredrog om arbetet med SDF-bidraget. En grupp
bestående av SDF-representanter som utsågs vid Ordförandekonferensen 2005 har arbetat
med förslaget. Därefter presenterades det förslag som föreslås gälla fr o m säsongen
2007/08.
Thim förklarade att gruppen prioriterat att hitta en form för sdf-bidraget och att man nu har
kommit fram till en modernare form som är bättre anpassad till verksamheten.
Gunnar Hiort, Västernorrland: ett litet distrikt, hur slår det? Jag trodde att bidraget överlag
det skulle höjas. Jag kan inte se det i denna modell.
Thomas Thim, förbundsstyrelsen: ingen ska få sämre än tidigare, men man får inte ökat
bidrag ur ett broderligt perspektiv utan av andra delar, t ex antalet licenser.
Kenneth Ädelby, Värmland: vi i gruppen vill få en parameter som styr fördelningen, licenser
är det mest rättvisa systemet som vi kunde hitta.
Gunnar Hiort, Västernorrland: med detta system får de större distikten mer, de mindre lika
som nu.
Thomas Thim, förbundsstyrelsen: demoktratibidraget måste vägas in, d v s ett avdrag på
ca 15 000 SEK.
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Thomas Karlsson, Blekinge: vi hade 70 000 SEK med de krav som var då. Nu har vi 80 000
SEK med motsvarande krav och tanken var att nästa säsong skulle det vara 90 000 SEK.
SIBF har historiskt redan tagit vissa delar av de kostnader som kallas demokratibidrag. Ser
inte hur vi i Blekinge får mer av detta förslag.
Gull-May Wassberg, Bohuslän-Dal: vi är ett litet distrikt och vi får en bra ökning på det sätt
som vi har räknat.
Thomas Thim, förbundsstyrelsen: Syftet är ett rättvist/demokratiskt beslut samtidigt som
det ska sporra till licensutveckling plus att vi ska satsa på ett utvecklingsbidrag för särskilda
satsningar.
Roland Persson, Hälsingland: det känns som det totala bidraget ökar, men att det är status
quo eller mindre i mindre distrikt och exempelvis avfolkningsbygder.
Kenneth Ädelby, Värmland: viktigt att poängtera, vi hade mer bidrag förr, men fick ta alla
resor mm till centrala konferenser och träffar. Nettovinst blir det för alla i det nya systemet,
mindre i mindre distrikt, större i större distrikt.
Gunnar Hiort, Västernorrland: skillnaden blir större mellan mindre och större distrikt med det
nya systemet
Thomas Karlsson, Blekinge: håller med Västernorrland, men förstår syftet med det nya
systemet.
Mattias Linell; Skåne: har förståelse för små distrikten, men det måste vara lika vad avser
rättigheter och skyldigheter. T ex vad avser IDA betalar vi per licens, då borde bidragen vara
baserade på samma modell.
Debatt avslutad.
Mötesordförande konstaterade att det bara fanns ett yrkande, det var FS’ yrkande på bifall till
förslaget om nytt system för SDF-bidraget att gälla fr o m 2007/08.
Förbundsmötet beslutade att bifalla FS’ förslag om nytt system för SDF-bidrag och att
dessa gäller fr o m säsongen 2007/08.

§ 10

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 2006/2007.
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§ 11

Behandling av förslag till Verksamhetsplan med
ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod
2004-2007

a) Verksamhetsplan (verksamhetsinriktning), bilaga 10
Mötesordförande föreslog att eftersom verksamhetsinriktningen varit utsänd anses den
såsom föredragna. Jansson föredrog i korthet verksamhetsinriktningen.
Mattias Linell; Skåne: det är ett vackert dokument, men vi har frågor om målen, t ex målet
om 160 000 licenser. Det är inte SIBF som är ägare av det målet, utan SDF:en. Det är en
reflektion som jag tycker att vi ska ta med oss.
Debatt avslutad.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport enligt bilaga och att fastställa
verksamhetsinriktningen.

b) Budget
Krister Kalte, förbundskassör: Presenterade budgeten för 2006/07 och redogjorde för de
väsentliga delarna i budgeten som presenteras i verksamhetsberättelsen..
Kenneth Ädelby, Värmland: refererar till ekonomitexten, hur ska det gå till?
Krister Kalte, förbundskassör: det är en vunnen erfarenhet från det gångna året att vi var
något sena när vi såg att det inte höll, det kommer att bli bättre i år.
Kenneth Ädelby, Värmland: på vilket sätt ska det egna kapitalet öka?
Krister Kalte, förbundskassör: vi har bra andel eget kapital i förhållande till omsättning,
den är god, men behöver inte bli mindre.
Kenneth Ädelby, Värmland: vad är avsikten att öka det egna kapitalet?
Per Jansson, förbundsordförande: vi avskriver IDA mm, vi ska i princip göra vinst ett par
år för att ta bort avskrivningen på IDA.
Debatt avslutad.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad
budget med en omsättning på 52 576 197 SEK.

c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen förslag är att ordförande har ett (1) prisbasbelopp (39 700 SEK) och att
övriga ledamöter har ½ prisbasbelopp (19 850 SEK) i arvode.
Förbundsmötet beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag.
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§ 12

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, för en tid av ett år

Förbundsmötet bytte mötesordförande avseende § 12, förbundssekreterare Martin
Wolmhed, tog över.
Lars Hjalmarsson, Valberedningen: Beskrev hur arbetet har pågått i Valberedningen
bilaga 11. Valberedningen har varit närvarande på samtliga gemensamma tillställningar
under året och följt förbundsstyrelsens arbete på nära håll. Valberedningen har också
intervjuat samtliga styrelseledamöter och samtliga som blivit nominerade till
förbundsstyrelsen, revisor och disciplingrupp.
Håkan Hult har inte varit med sedan vintern 2005/06. Det har varit fyra personer som har
arbetat. Hade stadgarna sett ut som vi precis beslutat hade Valberedningen inte kunnat
lämna ett förslag över huvud taget. Vi har haft samtal med många SDF angående hur arbetet
bedrivs inom SIBF. Vi visste att Helén Wiklund Wårell skulle sluta, ganska sent fick vi ett
avhopp från Jan Öhrskog. Vi har fått in en (1) nominering. Vi ser detta som ett problem, det
är jobbigt. Det finns mycket åsikter, men det finns inga nomineringar. Varför är det så? Vi har
haft mycket uppsökande verksamhet baserat på det kontaktnät som Valberedningen har.
Det är första gången som vi inte har lämnat ett komplett förslag i tid. Jag manar till eftertanke
i och med den situationen som vi har haft.
Hjalmarsson meddelar att samtliga utom Arne Nordesjö avgår ur valberedningen. Nordesjö
har meddelat att han står till förfogande om Förbundsmötet beslutar så.
Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Kumla. Inga ytterligare nomineringar förelåg
bilaga 11.
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med Valberedningens förslag, att
omvälja Per Jansson, Kumla, till förbundsordförande för en tid av ett år.
Martin Wolmhed, förbundssekrerterare, lämnade över till förbundsordförande Per
Jansson.

§ 13

Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av
två år

Valberedningen föreslog omval av Thomas Thim, Alingsås samt nyval av Linda Hellström,
Stockholm och nyval av Mikaela Mikaelsson, Umeå., bilaga 11.
Thomas Gustavsson, Värmland: nominerade Herbert Marcher, Gävle.
Förbundsmötet beslutade att kandidatnomineringen var avslutad.
Plädering för kandidaterna
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbotten: Måste framhålla Mikaela Mikaelsson, hon är en
Västerbotten-tjej och aktiv i Västerbotten. Vi har inte nominerat henne, men efter den
situation som uppstått står vi bakom Mikaela.
Roy Silverby, Halland: Vi ställer oss bakom valberedningens förslag.
Roger Ödebrink, Småland: vi ställer oss också bakom valberedningens förslag.
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Mötesordförande konstaterade att det fanns två förslag, Valberedningens förslag (Thim,
Hellström och Mikaelsson) och Värmlands förslag (Marcher, Hellström och Mikaelsson)
Proceduren för omröstning gicks igenom där de båda förslagen lästes upp var för sig och
ombuden genom ja-rop röstade på sitt förslag.
Efter genomförd omröstning fann mötesordförande att Valberedningens förslag vunnit gehör.
Förbundsmötet beslutade att välja Thomas Thim, Linda Hellström och Mikaela
Mikaelsson till ledamöter för en tid av två år.
Lars Hjalmarsson, Valberedningen: Ordningsfråga; med anledning av den osäkerhet som
förelåg beslutet bör valet tas upp ytterligare, d v s att det ska voteras om valen.
Mötesordförande frågade förbundsmötet om det var förbundsmötets avsikt att ta upp valet
ytterligare en gång.
Förbundsmötet beslutade att valet ska göras om och att votering ska ske.
Roger Ödebrink, Småland: vill reservera sig mot hanteringen av valproceduren och anser
att beslut redan är taget.
Roy Silverby, Halland: vill reservera sig mot hanteringen av valproceduren och anser att
beslut redan är taget.
Evert Jonsson, Jämtland/Härjedalen: vill reservera sig mot hanteringen av valproceduren
och anser att beslut redan är taget.
Sluten votering begärd av Mattias Linell, Skåne.
Mötesordförande konstaterade att sluten votering är begärd och att det ska genomföras.
Proceduren för omröstning, sluten votering, gick igenom. Valberedningen alternativt
Värmland ska anges på röstsedlarna.
Resultat från sluten votering, sammanställd av rösträknarna, presenterades av
mötesordföranden:
Valberedningens förslag 119
Värmlands förslag 122
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Värmlands förslag, d v s att välja Linda
Hellström, Mikaela Mikaelsson och Herbert Marcher till ledamöter för en tid av två år.
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§ 14

Val av ordförande och två övriga ledamöter i
Disciplingruppen, ordförande för en tid av ett (1) år
samt ledamöter för en tid av två år. Dessutom
fyllnadsval på ett (1) mandat för en tid av ett (1) år.

Valberedningen föreslog omval av ordförande Anna-Karin Åhrman Cortelius, Halmstad och
omval av ledamot Magnus Lindberg, Askim och Karin Hjelmberg, Stockholm. Inga ytterligare
nomineringar förelåg bilaga 11.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Anna-Karin Åhrman Cortelius till ordförande för
Disciplingruppen för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Magnus Lindberg och Karin Hjelmberg för en tid
av två år.

§ 15

Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant
för en tid av ett år

Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Mikael Brandstam, Stenshamra och omval
av revisorssuppleant Pirjo Hellgren, Trångsund. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 11.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 16

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

Mötesordförande refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till Valberedningen
redovisas. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävs att någon under
förbundsmötet föreslår personer till val bilaga 12.
Malin Forsberg, Stockholm, föreslagen och nominerad av Stockholms IBF
Axel Wester, Stockholm, föreslagen och nominerad av AIK IBF.
Roy Silverby, Varberg, föreslagen och nominerad av Hallands IBF
Arne Nordesjö, Uppsala, föreslagen och nominerad av Upplands IBF och Smålands IBF
Stephen Selindh, Göteborg, föreslagen och nominerad av Göteborgs IBF
Mattias Linell, Skåne: nominerade Lars-Gunnar Tjärnqvist och förtydligade att Skånes
förslag är Tjärnqvist, Forsberg, Silverby, Nordesjö och Selindh.
Förbundsmötet beslutar att kandidatnominering är avslutad.
Plädering för kandidaterna:
Thomas Lundberg, AIK IBF: Axel Wester, tycker det är viktigt att det finns personer som är
förankrade i rörelsen och har goda kontakter, dock inget sagt om de andras kompetens. Helt
övertygad att Axel skulle göra ett bra jobb – stor förlust om Axel inte väljs.
Mattias Linell, Skåne: det saknas ett nordligt alternativ i Valberedningen, Lars-Gunnar
representerar det nordliga. Dessutom är han en kompetent person.
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Mötesordförande konstaterade att det finns två förslag till hur Valberedningen ska se ut; det
före förbundsmötet presenterade nomineringarna (Forsberg, Wester, Silverby, Nordesjö och
Selindh) och det av Skåne föreslagna (Tjärnqvist, Forsberg, Silverby, Nordesjö och Selindh).
Förbundsmötet beslutade att inledningsvis välja en ordförande, i enlighet med
mötesordförandes förslag till mötesordning.
Mattias Linell, Skåne: nominerade Arne Nordesjö som ordförande.
Inga ytterligare förslag förelåg.
Förbundet beslutade att välja Arne Nordesjö till Valberedningens ordförande för en tid
av ett år.
Förbundsmötet beslutade därefter att välja in den enda kvinnliga nominerade
personen, Malin Forsberg, som ledamot för en tid av ett år då det i stadgarna står att
Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.
För val till övriga tre platser begärdes sluten votering av Roger Ödebrink, Småland.
Mötesordförande gick igenom gången för sluten votering och förklarade att man ska skriva
1 eller Wester för att rösta på det ursprungliga förslaget samt att man ska skriva 2 eller
Tjärnqvist för att rösta på Skånes förslag.
Resultat från sluten votering, sammanställd av rösträknarna, presenterades av
mötesordföranden:
1 / Axel Wester 43
2 / Tjärnqvist 191
Förbundsmötet beslutade att välja Lars-Gunnar Tjärnqvist, Roy Silverby och Stephen
Selindh som ledamöter i Valberedningen för en tid av ett år.

§ 17

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

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till
kommande stämmor.
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§ 18

Avslutning

Per Jansson tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet.
Förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2006 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Fantenberg
Mötessekreterare och avdelningschef
Justeras:

Per Jansson

Therese Eskilsson

Roland Pettersson

Mötesordförande

Göteborgs IBF

Balrog Botkyrka IK

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12

Deltagarförteckning
Röstlängd
Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2005/06
Svenska Innebandyförbundets Årsredovisning 2005/06
Revisionsberättelse
Motion Västmanlands IBF. ”Tabellösa serier”
Motion Dalarnas IBF ”Licenser”
Förslag ”Stadgarna”
Förslag ” SDF-bidrag”
Verksamhetsinriktning 2006-2008
Valberedningens förslag
Förslag till Valberedning

Appendix

Den tryckta Verksamhetsberättelsen med Årsredovisning 2005/06
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