Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2011
Plats: Vasakronan, Solna

Inledning

Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande
hälsade välkommen till 2011 års förbundsmöte. Lars-Gunnar gick igenom årets sportsliga
händelser. En summering som gav vid hand att Sverige visserligen förlorat ett par VM-finaler
men att vi totalt sett ändå måste ses som världsledande. Nya grepp som exempelvis
Champions Cup nämndes gällande den internationella satsningen.
Lars-Gunnar gick även igenom de nationella arrangemang som genomförts och
konstaterade att vi spridit arrangemangen på ett exemplariskt sätt rent geografiskt.
Inramningen av SM-finalen benämndes som något mycket positivt och Lars-Gunnar tackade
alla som engagerat sig över hela landet gällande nämnda arrangemang.
NIU som nytt begrepp, Nationellt Godkänd Idrottsutbildning, är ett steg i den utveckling av
vår idrott som vi önskar uppnå. Lars-Gunnar ser stora möjligheter till ett samspel på en helt
annan nivå.
SIU, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, har presenterats där vi äntligen lyckats skapa
en röd tråd i en viktig del av vår verksamhet. En mycket bra modell, som också löper över
flera av våra verksamhetsområden. Denna modell kommer även ställa krav på oss att tackla
de konsekvenser som kan uppstå, men står vi beredda och rustade kommer vi kunna stå
starka inför framtiden. Innebandyn blir unik och därmed ledande.
Marknadssidan har utvecklats, TV4-avtalet löper vidare över ett år till för att nu benämna
exempel. Under hösten ska vi ha klarat av hur vi ska få till en helhetslösning gällande TV,
webb och andra mediala kanaler.
Avtalet med Svenska Spel kommenterades och det nämndes att vi för en dialog gällande
utveckling av bland annat elitsidan.
Nya intressenter finns gällande djupgående samarbete och Försvarsmakten nämndes som
en av de parter Marknadsavdelningen för en dialog med.
Ett nytt vägval har gjorts gällande IDA. Ett nytt system skall tas fram och IDA upphör att vara
Innebandyns Dagliga Administrationssystem från och med 2013/14.
Flera kvalitativa internationella satsningar måste genomföras för att sporten ska gå framåt.
IFF:s president Tomas Eriksson är mottaglig för idéer gällande hur vi inom den Svensk
Innebandy kan hjälpa till.
Verksamhetsidén klargör att vi behöver attrahera människor och medel för att lyfta vår
verksamhet. Detta faktum måste vi vara ödmjuka inför så att vi fortsätter att generera energi,
det är nyckeln till fortsatt utveckling.
Lars-Gunnar kommenterade även arbetet gällande rekrytering av ny Generalsekreterare och
konstaterade att processen tyvärr fördröjts men att arbetet fortskrider.

Lars-Gunnar konstaterade avslutningsvis att innebandyn under året verkligen har flyttat fram
sina positioner, något som kunde konstateras under bland annat Riksidrottsmötet i Uppsala.

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. SDF noterades till 192 röster (20 av 22 SDF närvarande), föreningar
uppgick till 10 st, totalt 202 röster.

Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 202 röster enligt bilaga 2,
med 2/3 kvalificerad majoritet vid stadgeändring till 135 röster.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.

Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.
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§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

Christer Johansson, Generalsekreterare, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom
införande i ”Svensk Idrott” nr 4/2011 samt genom kallelse till röstberättigade den 16 mars
2011. Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr.o.m. 19 mars 2011.
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§4

Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av Malin Andersson, och föreslog Hans Hellquist,
ordförande i Riksidrottsstyrelsens Valberedning, till mötets ordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Hans Hellquist.
Hans Hellquist presenterade sig och talade om att han numera avgått från RS men är
ordförande i Valberedningen.
Hans pratade om Riksidrottsmötet, och klargjorde att de flesta frågor föll i RS linje, men
konstaterade även att fortsatt utredning skulle göras gällande eventuell framtida bolagisering
och rösträtt inom idrotten.
Vidare klargjorde Hans att statsbidraget ändrades. Den nya ”trattmodellen” kommer gynna
innebandyn sett till helheten. Det konstaterades att den nya fördelningsprincipen gick igenom
med bred marginal på Riksidrottsmötet.
Vidare klargjorde Hans att Distriktsförbunden inte längre har någon rösträtt. Frågan var inte
så känslig utan klargjorde snarare den nya organisationsidén inom RF.
Det nya Elitidrottsstödet blir tydligare och detta innebär i praktiken att SOK och RF måste
samarbeta ännu mer gällande givna medel.
Staten bidrar med 212 miljoner, och Hans avslutade med visdomsorden att vi inom idrotten
bör vara ödmjuka inför denna satsning och dra åt samma håll.

§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; och
Förbundsmötet beslutade att välja Helena Lanver, Linköpings IBK och Niclas Westén
Stockholms 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 2010/2011 gicks igenom, bilaga 3, deltagarna gavs
möjlighet att kommentera. Inga kommentarer fälldes.
b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
Årsredovisningen, bilaga 3, gicks igenom, inkluderat resultat- och balansräkning för
2010/2011, 2010-05-01 – 2001-04-30, deltagarna gavs möjlighet att kommentera.
Roger Ödebrink, Smålands IBF kommenterade det faktum att kostnaderna för Styrelsen,
Personal, Ordförandekonferens, Valberedning och Landslag ökat. Det märkliga enligt Roger
är att dessa kostnadsställen övertrasserats och att man trots detta faktum återigen
budgeterat relativt lågt. Hur tänker man här?
Stefan Johansson, FS kommenterade att det lagts mycket mer tid från styrelsen under
detta turbulenta år och att avsikten inte är att fortsätta i den riktningen.
Christer Johansson, GS, kommenterade att de ökande personalkostnaderna har mycket att
göra med avtalet med SEI och den arbetsfördelning vi har med SEI gällande säljsegmentet.
Vidare har vi ökade kostnader gällande rekrytering av ny GS då detta är lagt på extern firma.
Ordförandekonferensen styrs av det faktum att detta ligger under demokratibidraget.
Stephen Selindh Valberedningen kommenterade att underbudgetering på Valberedningen
de facto är en underbudgetering då Valberedningen önskar vara mycket mer delaktiga på
allehanda möten för att kunna bedriva sitt arbete bättre.
Per Jansson Örebro Läns IBF kommenterade det faktum att 11/12 är kopierat över till
12/13, ska det vara så, står verksamheten still?
Lars-Gunnar Tjärnquist FS, svarade att det har lagts en kopia år från år men att det
faktiska budgetarbetet kommer klargöra en förändring och att detta arbete påbörjas i höst.
Magnus Nilsson FS, kommenterade den ökade kostnaden på landslaget att det svänger
mellan landslagen om det är VM-år eller icke VM-år (damer respektive herrar).

a) revisorernas berättelse för samma tid

Revisionsberättelse bilaga 3 för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd
med handlingarna.
Ulrika Granholm-Dahl, revisor föredrog revisionsberättelsen.
Förbundsmötet beslutade att revisionsberättelsen ansågs föredragen.
Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret.
Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende
räkenskapsåret 2010-05-01 – 2011-04-30.
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Förbundsmötet beslutade att fastställa revisionsberättelsen för samma tid och lägga
dessa till handlingarna.
d) Kvarvarande delen av SDF-bidraget på 177 143 SEK konstaterades.
Per Jansson Örebro Läns IBF föreslog att pengarna ska delas ut till SDF enligt gällande
SDF-bidragsnycklar så att respektive SDF får bestämma vad de vill göra med medlen.
Lars Gunnar Tjärnquist FS föreslog att avsätta pengarna till firandet av SIBF 30 år.
Förbundsmötet beslutade att avsätta 177 143 SEK till firandet av SIBF 30 år.

§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

Gästriklands Innebandyförbund – förändring av distriktsgräns. (bilaga 4)
Håkan Fåhreus Gästrikland föredrog i sin motion att de önskar flytta
Älvkarleby till Gästrikland från Uppland. Föreningen har i 25 år bedrivit
seriespel i Gästrikland, men önskar erhålla full delaktighet i distriktet, gällande
exempelvis rösträtt etc.
Gästrikland yrkar på att Älvkarleby flyttas över enligt given motion.
Bengt Hellström Uppland yrkar på avslag, då enskilda föreningars placering
inte bör avgöra hur distriktsindelning utformas i stadgan.
Lars-Gunnar Tjärnquist föredrog FS yttrande på motionen. FS yrkar på avslag
då Uppland inte gett sitt godkännande.
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen.

9.2.1

Västernorrlands Innebandyförbund - resultat och tabeller för
barninnebandy. (bilaga 5)
Lars-Gunnar Tjärnquist föredrog FS yttrande på motionen. FS yrkar på
avslag då vi inom rörelsen följer Idrotten Vill samt Innebandyn Vill. Än
mer anser FS att detta motsäger Svensk Innebandys Utvecklingsmodell.
Vår åsikt är snarare att fler idrotter är beredda att följa vår linje.
Niclas Westén, Stockholms IBF, konstaterar att det finns fler cuper än
någonsin samt klargör att Stockholms IBF inte ser det logiska i att
särskilja cup och seriespel. Stockholms IBF yrkar på avslag av motionen.
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen.
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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 2011/2012.

§ 11

Behandling av förslag till Verksamhetsplan med
ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod
2010/2011, 2012/2013 angående budget, och ny VI
för 2009-2015

a) Verksamhetsinriktning bilaga 6
Lars Gunnar Tjärnquist, föredrog kring kommande Verksamhetsinriktning. I botten ligger en
Verksamhetsinriktning som vi antog 2009, men vi vill förtydliga att vi vill utveckla både eliten,
bredden och även motionsdelen. Detta är basen för vad vi jobbar med. Alltihop mynnade ut i
3 stora åtaganden:
1: Flytta fram innebandyns positioner
2: Utveckla erbjudandet
3: Inspirera till handling med minimum av byråkrati
Sammanfattningsvis konstaterade Lars-Gunnar att det på detaljnivå kan komma att innebära
prioriteringar enligt följande:
•
•
•
•
•

Fortsatt satsning på utbildning, främst gällande NIU
Fortsatt arbete med mediafrågan
Fortsatta satsningar gällande anläggningsfrågan
Fortsatt satsning på kvalitativa arrangemang
Fortsatt satsning gällande samspel på nationell och internationell nivå.

Bengt Hellström Upplands IBF föreslog att man till nästa år skapar en not som klargör hur
man ska kunna klara nästa års budget. Dessutom borde man kunna skapa en bättre 2årsbudget än ”copy and paste”.
Stefan Johansson kassör FS, föreslår att vi ska förtydliga än mer inför kommande
förbundsmöten, men då med klart fokus på ett verksamhetsår i taget.
Hans Hellquist mötesordförande, informerade om att det är ovanligt att man lägger 2årsbudgetar inom idrotten, då idrottsrörelsen är svår att förutse.
Förbundsmötet beslutade att godkänna Verksamhetsinriktningen för 2009-2015.

b) Budget bilaga 7
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Per Jansson, Örebro Läns IBF ställde frågan om kostnaden från
Föreningsutvecklingssatsningen på Rhodos – hur mycket är den totalt?
Mikaela Mikaelsson FS svarade att hela satsningen kostar ca 3 miljoner SEK.
Roger Ödebrink Smålands IBF ställde frågan om pengarna kommer att räcka för att
utveckla ett nytt verktyg/administrativt system?
Christer Johansson GS, svarade att bedömningen är att detta ska räcka över 2 års tid, med
fokus på att anställa och göra jobbet själva istället för att lägga ut arbetet på externa firmor.
Håkan Fåreus Gästriklands IBF, ställde frågan om hur man ser på de ökade intäkterna
som krävs för att hålla den lagda budgeten?
Christer Johansson GS, svarade att siffrorna som sådana för år 2 är svåra att förutse, men
att kostnaderna kommer gå upp och därmed måste vi också göra ett än mer fokuserat arbete
på intäktssidan.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad
budget med en omsättning på 56 182 800 SEK för budgetåret 2011/2012.
Förbundsmötet beslutade att framöver så ska enbart ettårs budget presenteras.
b) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen
Christer Johansson GS föredrog den sedan tidigare beslutade inriktningen.
1,7 prisbasbelopp till Ordförande Svenska Innebandyförbundet
0,85 prisbasbelopp till övriga ledamöter

§ 12

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens
ordförande, för en tid av två år.

Stephen Selindh redogjorde för Valberedningens arbete. Att de under året varit mer
delaktiga och närvarande i alla möjliga sammanhang har varit en förutsättning för att kunna
bedriva arbetet på en bättre nivå. Valberedningens förslag, bilaga 8.
Valberedningen föreslår omval Lars Gunnar Tjärnquist för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag att välja LarsGunnar Tjärnquist som förbundsordförande för en tid av två år.
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§ 13

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

Valberedningen föreslår Omval av Stefan Johansson, omval av Martin Wolmhed samt nyval
av Maria Ågren.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag, d v s att välja
Stefan Johansson, Martin Wolmhed och Maria Ågren som ledamöter för en tid av två
år.

§ 14

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
10.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 15

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 9.
Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till Valberedning än de
fem som förelåg.
Inga ytterligare nomineringar förelåg.
Förbundsmötet beslutade att välja Stephen Selindh, Roy Silverby, Gul-May Wassberg
för omval samt nyval på Arne Nordesjö samt Britt-Louise Ericsson 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

Valberedningen föreslår att uppdra åt FS att utse ombud till kommande stämmor.
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Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till
kommande stämmor.

§ 18

Avslutning

Hans Hellquist tackade för ett bra genomfört Förbundsmöte och önskar Svenska
Innebandyförbundet all lycka och framgång.
Hans passade även på att tacka för det fina samarbetet under året som gått mellan RF och
SIBF.
Avtackning av Mötesordförande Hans Hellquist skedde. Alltid mycket trevligt och tryggt att ha
Hans Hellquist här konstaterade Lars-Gunnar Tjärnquist.
Malin Andersson och Bjarne Hald avtackades för sin insats i Valberedningen.
Magnus Nilsson avtackades för en bra arbetsinsats, men som nu avgår från FS.
Lars-Gunnar Tjärnquist och Tomas Eriksson, genomförde avtackningarna.
Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande tackade för förtroendet att få leda Svenska
Innebandyförbundet de kommande två åren. En tuff seglats väntar, det kommer förmodligen
guppa en hel del, men vi har alla förutsättningar att lyckas. Lars-Gunnar konstaterade att
såhär i ”studenttider” passa på att överföra ett uttryck som klingar väl sett till allas arbete
inom innebandyn: Fy fan vad vi är bra!
Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2011 för avslutat.
Vid protokollet:

Anwar Samuelsson
Mötessekreterare

Justeras:

Hans Hellquist

Mötesordförande

Bilaga 1

Helena Lanver
Linköping IBK

Niclas Westén

Stockholms IBF

Deltagarförteckning
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Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Röstlängd
Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2010/2011 inklusive
Årsredovisning 2010/2011 samt revisionsberättelse.
Motion Gästrikland – förändring av distriktsgräns
Motion – resultat och tabeller för barnidrottare
Verksamhetsinriktning

Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Budget
Valberedningens förslag
Förslag till Valberedning
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