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9.3 Förbundsstyrelsens yttrande över motionen om
utbildningsbidrag från Åstorp/Kvidinge Innebandyförening.
Åstorp/Kvidinge Innebandyförening (nedan motionären) motionerar om att Tävlingskongressen
initierar en utredning som ska utmynna i att talangutveckling främjas i hela landet med
moderklubbens förutsättningar i fokus. Motionären menar att någon form av utbildningsbidrag
ska tillfalla moderklubben när talanger går vidare i karriären. Med anledning av detta yrkas även
att en översyn/förtydligande görs med avseende på NIU och skolförening i våra regelverk.
Motionären ser ett starkt samband mellan sportsliga framgångar på högsta elitnivå och en väl
utvecklad talangverksamhet i småklubbarna. För att bedriva en god ungdomsverksamhet krävs
resurser och den problematiken kan vi, liksom andra sporter redan gjort, lösa med ett så kallat
utbildningsbidrag. Det innebär att när en elitklubb ”säljer” spelare, så tillfaller en viss procent av
övergångssumman moderklubben.
Motionären menar att frågan är av stor betydelse för innebandyns långsiktiga utveckling. Om att
skapa fortsatta möjligheter att bedriva en talangutveckling i hela landet, där klubbar med små
resurser hela tiden konkurrerar med klubbar i andra sporter om de främsta talangerna.
Förbundsstyrelsen konstaterar att frågan om utbildningsersättningar är återkommande och de
argument som framförs är att syftet med ersättningen skulle vara att säkerställa att den eller de
innebandyföreningar som tränat och utbildat en spelare i unga år ska få ersättning för sitt arbete.
Motionären anför ett för lagidrotten traditionellt synsätt som har sin utgångspunkt i att det finns
pengar till dessa ersättningar i vår organisation. Frågeställningen är komplex och
förbundsstyrelsen ser liksom motionären ett behov av att utreda frågan men anser att den bör
belysas ur ett helhetsperspektiv där såväl bredd- som elitföreningarnas förutsättningar beaktas.
Analysen bör omfatta behovet av utbildningsersättningar och tänkbara ersättningsmodeller.
Frågan om ersättningen ska fungera som en kostnadsersättning för faktiska
föreningsomkostnader eller om ersättningen ska ses som en marknadsmässig
försäljningsersättning, liksom frågan om ersättningen ska avse spelare på alla nivåer bör belysas.
FS föreslår med anledning av ovanstående att Tävlingskongressen uppdrar åt SIBF att tillsätta en
utredning med uppgift att till Tävlingskongressen 2018 presentera ett underlag till beslut i frågan
om eventuellt Utbildningsbidrag.

Förslag:
FS föreslår att Tävlingskongressen beslutar
att bifalla motionärens förslag om att tillsätta en
utredning men att denna utredning utvidgas till att
omfatta ett helhetsperspektiv i frågan om
Utbildningsbidrag.

bifalla FS förslag till ändringar enligt nedan.

Tävlingskongressen 4 december 2016

