Förbundsmötesprotokoll 13 juni 2010
Plats: Vasakronan, Solna

Inledning
Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT), förbundsordförande
hälsade välkommen till 2010 års förbundsmöte och gav en kortfattad återblick över
verksamhetsåret som gått. En fortsatt utveckling kan konstateras gällande både elit- och
breddverksamhet. Vidare konstaterade Lars-Gunnar Tjärnquist att innebandyn under året
har haft en del annorlunda händelser i form av väderproblematik med en ”riktig vinter”,
askmoln i samband med SM-final men också positiva detaljer med tanke på att vi tog ett par
”nymodiga” inriktningsbeslut under året som gick. Främst nämnde Lars-Gunnar Tjärnquist
Verksamhetsinriktningen men tydliggjorde även vikten av att agera mer ansvarsfullt när
innebandyn nu är så stor som den är. Lars-Gunnar Tjärnquist redovisade även den
geografiska spridning som de stora innebandyevenemangen täckt och nämnde Umeå,
Karlstad, Stockholm, Nyköping, Linköping, Landskrona som exempel. Lars-Gunnar
Tjärnquist nämnde även som en del i att flytta fram positionerna, är att vi anställt säljare
samt att vi uppvisar en bättre och bättre representation inom för idrotten viktiga
samhällspositioner. Vår framtida representation på Almedalsveckan nu i juli 2010 gör att vi
önskar ta ytterligare steg i den politiska processen. Alla dessa områden kräver mod och
styrka men vi har begränsade resurser för att vi med tid och kraft ska kunna prioritera rätt.
En eloge gavs till Daminnebandyn som i allmänhet skapat den idrottsligt och spelmässigt
roligaste idrottsupplevelsen, i synnerhet med tanke på det fantastiska VM-guldet i Västerås
och SM-finalen i Globen.
FS ledamöter samt att nya tf Generalsekreteraren Christer Johansson presenterades. En
kort genomgång av det stora ansvaret gällande den internationella utvecklingen
kommenterades och är grunden i de prioriteringar som gjorts bland annat gällande kansliets
uppställning och de val som FS därmed gjort.
Christer Johansson, presenterade nyanställd personal i form av Linda Emterby, IT-support
och Emil Persson, Utvecklingskonsulent.
Ordet gavs till Marknads- och Informationschef Jonas Carlberg som gav en lägesrapport
gällande varumärket och den grafiska profilen.
Jonas Carlberg förklarade att en av anledningarna till grundarbetet är förhoppningar att vi
kan samla vår glädje och stolthet inom ett och samma märke vilket gör att vi kan nå vår
omvärld/sponsorer/media/samarbetspartners på ett mer trovärdigt och förankrat sätt.
Ett basförslag med sex olika logotyper delades ut för överseende och förbundsmötets
delegater ombads rangordna de olika förslagen som en allmän input i fortsatt arbete.
Roger Ödebrink, Smålands IBF ansåg att ”kronan” inte var varken jämställd, modern eller
nytänkande. Jonas Carlberg konstaterade att inriktningen i arbetsgruppen och designbyrån
landar i att innebandyn är en ”svensk idrott” och att detta gestaltas via exempelvis en krona.
Nicklas Westen, Stockholms IBF ställde frågan kring vilket utfall en ”ranking” i så fall har,
vad är värdet av att rösta? Jonas Carlberg svarade att ”rankingen” inte är ristad i sten utan
att vi kan ta med oss värdefull information från ett möte som detta.

Lars-Gunnar Tjärnquist klargjorde att detta är ett input i den vidare processen och att det är
så vi ska se på frågan som ställts.
Peder Tjäderborn, Umeå City IBK, ställde frågan hur man tänkte när man pratade om ordet
”svensk idrott”, det kan innebära en avgränsning/utestängning. Jonas Carlberg svarade att
det är en svensk ”uppfinning” och att det är främst det som ska fokuseras på, i övrigt
fokuseras på ord som jämställd och välkomnande.

Mötets öppnande
Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist 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 (bilaga 1). SDF noterades till 214 röster (samtliga 22 SDF närvarande),
föreningar uppgick till 7 st, totalt 221 röster.
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 221 röster enligt bilaga 2,
med 2/3 kvalificerad majoritet vid stadgeändring till 148 röster.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.
Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.
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§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

Christer Johansson, tf Generalsekreterare, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst
genom införande i ”Svensk Idrott” nr 3/2010 samt genom kallelse till röstberättigade den 8
mars 2010. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr o m 8 mars 2010.
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§4

Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av Stephen Selindh, och föreslog Hans
Hellquist, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, till mötets ordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Hans Hellquist.
Hans Hellqvist presenterade sig och berörde det pågående arbetet gällande genomgång av
bidrag från RF till alla SF på sammanlagt ca 265 – 270 miljoner. De stora frågorna som idag
debatteras är Elitstödet samt att höstens val också kommer vara avgörande för ett eventuellt
framtida Idrottslyft. Det finns inga politiska partier som inte vill stödja idrottens ideal och
därmed kan det jämställda arbetet gå vidare konstaterade Hans Hellquist.
En framtida ekonomisk fördelning kommer att gynna SIBF, men RF vill se över en utfasning
av bidragsnivåer för att säkerställa idrottens totala fortlevnad.
Hans Hellquist tackade också SIBF för stöd till RF i många viktiga frågor.

§5

Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog Anwar Samuelsson, avdelningschef på Svenska
Innebandyförbundet.
Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Anwar Samuelsson.

§6

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

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare;
Håkan Silvén, Östergötlands IBF och Thomas Gustafsson, Värmlands IBF.
Förbundsmötet beslutade att välja Håkan Silven, Östergötlands IBF och Thomas
Gustafsson, Värmlands IBF till protokolljusterare och rösträknare.
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§7

Behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anses de såsom föredragna.
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2009/2010 gicks igenom bilaga 3, deltagarna gavs möjlighet att
kommentera.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Årsredovisningen bilaga 3 gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för
2009/2010, 2009-05-01 – 2010-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.

c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelse bilaga 3 för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd
med handlingarna.
Ulrika Granholm-Dahl, revisor: presenterade sig och föredrog revisionsberättelsen.
Förbundsmötet beslutade att revisionsberättelsen ansågs föredragen.
Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret.
Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende
räkenskapsåret 2009-05-01 – 2010-04-30.
Förbundsmötet beslutade att fastställa revisionsberättelsen för samma tid och lägga
dessa till handlingarna.
d) Beslut om kvarvarande del av SDF-bidraget på 138 749 SEK
FS föreslår att de 138 749 SEK skall tillföras området Distriktsutveckling
Bjarne Hald, Norrbottens IBF yrkar att 138 749 SEK skall gå till Kursledarutbildningen KLU då denna är mycket kostsam för Distrikten.
Mattias Hjelmberg, Utvecklingschef, förtydligar att KLU inte finns nästa år 2011 utan att
denna Kursledarutbildning genomförs nästa gång 2012.
Förbundsmötet beslutade att inriktningen för de 138 749 SEK som kvarstår skall
tillföras området Distriktsutveckling.

§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

Motioner

9.1.1

Hammerdals IF – Innebandyskola (bilaga 4)
Mikaela Mikalelsson föredrog FS yttrande på motionen. FS yrkar på avslag då
SIBF redan har idéer kring framtida paketering.
FM beslutade att avslå motionen

9.1.2

Värmlands IBF – Förutsättningar, RIG- och REK-gymnasier (bilaga 5)
Thomas Gustafsson, Värmlands IBF redogjorde för Värmlands motion
gällande de formella ändringar som kommer att vara aktuella i och med den
nya gymnasiereformen.
Mattias Hjelmberg, SIBF, klargör att motionen hör hemma på
Tävlingskongressen men att gymnasiereformen som träder i kraft 2011 kommer
påverka innebandyrörelsen.
Martin Wolmhed FS, förklarade att han inser att den framtida utvecklingen
gällande helheten inom nämnda område är mycket viktig, men att kärnfrågan är
en fråga för Tävlingskongressen och FS yrkar därmed på avslag.
FM beslutade att avslå motionen

9.1.3

Västernorrlands IBF – Administration av övergångar (bilaga 6)
Jan-Arne Bäckström, Västernorrlands IBF yrkar att SDF sköter övergångar
gällande ungdomsspelare och distriktsspelare.
Martin Wolmhed FS yrkar avslag då detta går rakt emot
Tävlingsbestämmelserna. Vi ser i framtiden andra system (bland annat digitala
system) före mer administration ute i distrikten.
FM beslutade att avslå motionen

9.1.4

Västernorrlands IBF – Inbetalning av övergångar (bilaga 7)
Jan-Arne Bäckström, Västernorrland IBF yrkar att man inte har olika
övergångsförfaranden beroende vilken bank man använder.
Martin Wolmhed FS yrkar avslag på motionen enligt förslag från FS
FM beslutade att avslå motionen
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9.1.5

Västernorrlands IBF – SDF-bidrag (bilaga 8)
Jan-Arne Bäckström, Västernorrland IBF yrkar på att SDF-bidraget skall öka
till 80 000 kr så att intresset ökar i alla delar av landet.
Stefan Johansson, FS yrkar på avslag då ett arbete initieras med hänvisning
till ”SDF:s framtida uppdrag”.
FM beslutade att avslå motionen

9.2.1 Stadgeändring: Förslag att Förbundsstyrelsen utser Disciplingrupp (bilaga 9)
Lars-Gunnar Tjärnquist förklarade att med anledning av Ordförandekonferensens signaler
om att vi behöver se över antalet Disciplingrupper i hela landet, bör vi även upprätta
arbetsordning och uppföljning av denna för SIBF:s DG.
Lars-Gunnar Tjärnquist förklarade tydligt att Disciplingruppen som arbetat under året
genomfört sitt uppdrag helt utan anmärkningar, men att förändringen innebär att vi lyfter över
tillsättningsansvaret från FM till FS.
Bjarne Hald, Norrbottens IBF hävdar att kärnverksamheten inte beslutas på
Förbundsmötet utan på Tävlingskongressens möte i november. Norrbotten är i grunden
positiva till förslaget men yrkar på avslag då man anser att frågan tas i fel ordning.
Mötesordförande Hans Hellquist poängterade tydligt att stadgeändring kräver 2/3 av
rösterna för kvalificerad majoritet och att röstning därmed skall genomföras.
Rösträkning genomfördes.
För FS förslag 168 röster (kvalificerad majoritet 148 enligt upprättad röstlängd, se § 1)
FM beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring.
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§ 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 2010/2011.

§ 11

Behandling av förslag till Verksamhetsplan med
ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod
2010/2011, 2011/2012 angående budget, och ny VI
för 2009-2015

a) Verksamhetsinriktning
Lars Gunnar Tjärnquist, klargjorde vikten av att flytta fram innebandyns positioner med ett
marknadsorienterat arbetssätt, utveckla organisation och ledarskap med ett minimum av
byråkrati, utveckla erbjudandet av Innebandyns spelformer samt att fortsätta hitta bra
samarbetsformer för framtida arrangemang.





Motionsspel – utveckla helheten för den stora massan
Gymnasiereformen – se möjligheten i framtida utbildningsinsatser
Marknadsmässiga bra lösningar för klubblagsturneringar på Internationell nivå.
Elitarrangemangen kräver mycket mer idag och är en av vår idrotts utmaningar.

Ett varmt tack framfördes också till Västmanland och Västerås för genomförandet av VM i
Västerås.
Förbundsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsinriktningen för 2009-2015.

b) Budget bilaga 4
Tomas Eriksson, SIBF: 2010/2011 och 2011/2012 ligger budgeten på drygt 50 miljoner som
balanseras.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad
budget med en omsättning på 52 842 800 SEK.

c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen
Generalsekreteraren: Valberedningen har sedan tidigare lämnat förslag till arvode vilka
fastställdes vid förbundsmötet 2009. Till förbundsordförande 1,6 prisbasbelopp och till
förbundsstyrelseledamöter 0,8 prisbasbelopp.
Förbundsmötet beslutade att bifalla Valberedningens förslag angående nytt arvode för
FS för 2010/2011.
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§ 13

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

Valberedningen föreslår omval av Mikaela Mikaelsson, omval av Caroline Silverudd
Lundbom samt omval av Thomas Engholm. bilaga 11
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag, d v s att välja
Mikaela Mikaelsson, Caroline Silverudd Lundbom och Thomas Engholm som
ledamöter för en tid av två år.

§ 15

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

Valberedningen föreslog nyval av ordinarie revisor Ulrika Granholm Dahl, Hägersten och
omval av revisorssuppleant Marie Welin, Enskede. 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.
Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till Valberedning än de
fem som förelåg.
Förbundsmötet beslutade att välja Stephen Selindh, Malin Andersson, Bjarne Hald,
Roy Silverby och Gull-May Wassberg som ledamöter av Valberedningen för en tid av
ett år. Förbundsmötet beslutade också att utse Stephen Selindh till ordförande för
Valberedningen.

§ 17

Beslut om val av ombud och erforderliga
suppleanter till RF-stämma
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Valberedningen föreslår att uppdra åt FS att utse ombud till kommande stämmor.
Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till
kommande stämmor.

§ 18

Avslutning

Hans Hellquist tackade för ett bra genomfört förbundsmöte, konstaterade att detta var ett
lugnt och trevligt möte samt önskade Svenska Innebandyförbundet all lycka och framgång.
Avtackning av Mötesordförande Hans Hellquist skedde. Alltid mycket trevligt och tryggt att
ha Hans Hellqvist här konstaterade Lars-Gunnar Tjärnquist och delade ut blommor till
Hans Hellquist.
Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2010 för avslutat.

Vid protokollet:

Anwar Samuelsson
Mötessekreterare

Justeras:

Hans Hellquist

Håkan Silvén

Thomas Gustafsson

Mötesordförande

Östergötlands IBF

Värmlands IBF

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 2008/2009 inklusive
Årsredovisning 2008/2009 samt revisionsberättelse.
Motion Hammerdals IF – Innebandyskola
Motion Värmlands IBF – förutsättningar RIG/REK-gymnasier
Motion Västernorrlands IBF – Övergångar ska skötas av respektive SDF
Motion Västernorrlands IBF – Inbetalningar av övergångsavgift
Motion Västernorrlands IBF – Höjning av grundbidraget till SDF
Proposition FS – Förbundsstyrelsen utser DG
Förslag Verksamhetsinriktning 2009-2015
Valberedningens förslag
Förslag till Valberedning
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