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Smålands Innebandyförbunds stadgar har reviderats vid följande tillfällen:
1988-09-17
Årsmötet beslutade att utöka antalet styrelseledamöter från fem ledamöter och två suppleanter
till sex ledamöter och två suppleanter.
1993-08-28
Årsmötet beslutade att utöka antalet styrelseledamöter från sex ledamöter och två suppleanter
till sju ledamöter och två suppleanter.
1995-09-05
Årsmötet beslutade att inte längre ha några suppleanter i styrelsen.
Årsmötet beslutade att ändra verksamhets och räkenskapsår från 1/7-30/6 till 1/5-30/4.
2004-06-09
Årsmötet beslutade att ändra verksamhets och räkenskapsår från 1/5-30/4 till 1/7-30/6.
www.smibf.se
2006-09-23
Årsmötet beslutade att ändra styrelsens sammansättning till ordförande samt 4-6 övriga ledamöter,
valda enligt 12 § 10 punkten.
www.smibf.se
2008-09-17
Årsmötet beslutade att göra följande tillägg/förändringar:
• två nya paragrafer i kap. 1 ang. firmateckning och skiljeklausul
• ny text kap. 2 gällande valbarhet.
• en ny paragraf i kap 2 gällande beslut och omröstning
2009-02-14
Extra årsmöte i samband med Tävlingskonferensen beslutade att lägga till Kap 6 Tävlingskonferens.
2014-09-22
Justering och anpassning till Smålandsidrottens krav på revisorer.
2017-09-13
Tävlingskonferensen genomförs vid behov.
2018-09-26
Sammansättning valberedning.
2020-09-23
6 kap. Tävlingskonferens, gällande rösträtt för personer med uppdrag inom SmIBF
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1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Uppgift
Smålands Innebandyförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets
stadgar, såsom Svenska Innebandyförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta förbunds
ändamål.
Smålands Innebandyförbund och dess föreningar skall aktivt verka för en dopingfri
innebandyidrott.
2 § Sammansättning
Smålands Innebandyförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska
Innebandyförbundet och som har hemvist inom distriktets geografiska område.
3 § Verksamhetsområde
Smålands Innebandyförbunds verksamhet utövas inom Smålands DF-distrikt, som enligt
41 § Svenska Innebandyförbundets stadgar omfattar Småland.
4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas
av Svenska Innebandyförbundet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster
vid mötet, och vid övriga frågor 1/2 av antalet avgivna röster.
5 § Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
SDF-styrelsens arbetsområde.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 juli till och
med den 30 juni.
Denna tid bör om möjligt vara samma som SIBF:s tid.
7 § Sammansättning av styrelse mm
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.
8 § Firmateckning
SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt
eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
9 § Skiljeklausul
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Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid allmän
domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s
stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

2. KAP. SDF-MÖTET
10 § Sammansättning och beslutsmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara
röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombudet får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.
SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i
mötets beslut.
11 § Yttrande- och förslagsrätt mm
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-styrelsen,
SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärende som rör
valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets
enhälliga samtycke annan närvarande.
12 § Kallelse mm
SDF-mötet hålls årligen före utgången av september månad på dag, som SDF-styrelsen bestämmer.
Mötet får dock inte hållas på dag när DF-, SF- eller RIM-möte pågår.
Kallelse till möte utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i SIBF:s officiella organ Svensk Innebandy
senast 1 månad före mötet (ev samt genom brev till föreningarna senast 1 månad före mötet).
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings- verksamhets- och revisionsberättelser, SDF-styrelsens
förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.
13 § Rösträtt
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för tiden från
förbundsmötet fram till nästa på följande ordinarie förbundsmöte.
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SIBF:s förbundsstyrelse att
gälla för tiden från distriktsmötet fram till nästa påföljande ordinarie distriktsmöte.
Röstlängden upptar de föreningar som har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska
Innebandyförbundet samt de förpliktelser mot SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet. Röstlängden
gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillsätts SDF. Varje röstberättigad förening har en röst.
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Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens
rösträtt anges.
14 § Ärenden vid SDF-möte
Vid SDF-möte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
röstlängd som SF-styrelse har upprättat för SDF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1/7 - 30/6
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/7 - 30/6
c) SDF:s revisorers förvaltningsberättelse för tiden 1/7 - 30/6
8. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning.
9. Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år.
10. Val av övriga ledamöter för en tid av 2 år.
11. Beslut om att utse en (1) revisor med personlig ersättare för en tid av ett år med uppgift att
granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av 1 år.
12. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
13. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till SF-möte. Kan delegeras till SDFstyrelsen.
14. Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter till DF-möte. Kan delegeras till SDFstyrelsen.
15. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som angetts i 16 § samt av SDFstyrelsens avgivna förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på
föredragningslistan till mötet.
15 § Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till Svenska Innebandyförbundet
ansluten förening.
Ledamot av SDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos SDF:et eller hos Svenska Innebandyförbundet får inte väljas till ledamot av SDFstyrelsen eller valberedningen.
16 § Förslag till ärenden att behandlats vid SDF-mötet
Förslag till ärende att behandlas vid SDF-möte skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast 2 månader före
mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt
rösträttsberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insändes genom
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
17 § Extra SDF-möte
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SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte.
Vidare är distriktsstyrelsen skyldig att kalla till extra SDF-möte, när revisorerna med angivande av skäl
skriftligen så kräver, eller när det begärs av föreningar som tillsammans representerar minst 2/3
majoritet för beslut enligt stadgarna. I övriga frågor krävs 1/2 av antalet röster i upprättad röstlängd.
Skulle båda typer av frågor tas upp till extra förbundsmöte krävs 2/3 delar av antalet röster i upprättad
röstlängd.
Underlåter distriktsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte får den/de som krävt mötet kalla
till detta.
Kallelse och föredragningslista översändes till ombuden senast sju dagar före mötet.
Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
Sådant möte får inte äga rum under tid då DF-, SF- eller RIM-möte pågår.
18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna
röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om ordföranden är röstberättigad.
Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
19 § Ikraftträdande
Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

3. KAP. SDF-STYRELSEN
20 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat SDF:s beslutande organ.
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SDF-styrelsen består av ordförande samt 4-6 övriga ledamöter, valda enligt 14 § 10
punkten.
Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en representant med yttrande och
närvarorätt. Dock ej i organisatoriska frågor.
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare samt kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller
vid telefonsammanträde. Sådan beslut skall anmälas vid det närmast följande sammanträdet.
21 § Åligganden
SDF-styrelsen skall:
1. Verkställa SDF-mötets beslut.
2. Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den
idrottsliga ordningen i dessa.
3. Handha innebandyidrotten enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för
innebandyidrottens utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen.
4. Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SF:s bestämmelser samt
godkänna DM-rekord.
5. Handha och ansvara för SDF:s medel.
6. Bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte.
7. Förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan.
8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla RS, RIM, SIBF-styrelsen och DF-styrelsen med
upplysningar och yttranden.
9. Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka i 13 och Kap. 14 RF:s stadgar.
10. Bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall
anställa SDF:s arbetstagare.
11. Föra protokoll och erforderliga böcker mm samt sköta löpande ärenden i övrigt.
22 § Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet t o m nästa påföljande
ordinarie SDF-möte.

4 KAP. REVISORER, REVISION
23 § Revisor och revision
SDF:s räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed, av
den enligt 4 kap. § 23 utsedda revisorn.
Revisorn skall senast 4 veckor före stämman, efter verkställd revision, till SDF-styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.
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5 KAP. VALBEREDNING
24 § Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande samt 2-4 övriga ledamöter valda av SDF-mötet.
Valberedningen ska bestå av kvinnor och män.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.
25 § Åligganden
Valberedningen skall senast 10 veckor före mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Senast 8 veckor före mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar uppgift på dem
som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.
26 § Förslagsrätt
Föreningar får senast 6 veckor före mötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under
punkterna 9-11 i 14 §.
Valberedningen skall senast 4 veckor före SDF-mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt förslag
tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
27 § Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande varje val som skall förekomma enligt punkterna 9-11 i 14 §.

6 KAP. TÄVLINGSKONFERENS
28 § Sammansättning mm
Tävlingskonferensen består av ombud utsedda av de föreningar som är medlemmar i Svenska
Innebandyförbundet och har sin hemvist inom distriktets geografiska tävlingsområde.
Föreningen får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.
Ombud skall medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt
anges.
Ombud får företräda max en förening på Tävlingskonferensen.
Personer med uppdrag inom SmIBFs organisation får ej representera eller rösta för en förening.
29 § Rösträtt
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Vid Tävlingskonferensen har föreningarna en (1) röst i vardera kategorin där de har lag i enligt nedan
och Distriktsstyrelsen sju (7) röster.
Kategori
Herrseniorlag
Damseniorlag
Ungdomslag

Antal röster
1
1
1

Har föreningen fler än ett (1) lag i någon kategori berättigar detta ej till fler röster än en (1) för denna
kategori. En förening kan max få 3 röster.
Beräkningen sker på innevarande säsongs antal lag i seriespel. Förenings vars lag som har blivit
uteslutna eller dragits sig ur före 1/1 kan föreningen ej tillgodo räkna sig röster för.
Vid votering krävs enkel majoritet, dvs minst 50% av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.
30 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Tävlingskonferensen är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i konferensens beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid Tävlingskonferensen tillkommer - förutom ombuden –
förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och utskott samt
motionärer i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer SIBF:s, RF:s, DF:s representant, förbundets arbetstagare och med
konferensens enhälliga samtycke annan närvarande.
31 § Tidplan och kallelse till konferensen
Tävlingskonferensen hålls vid behov på tid och plats som SmIBFs styrelse föreslår.
Kallelse till Tävlingskonferensen utfärdas av SmIBFs styrelse, dels genom kungörelse på förbundets
officiella hemsida senast 15 veckor innan konferensen, dels genom brev till röstberättigade
organisationer senast två veckor innan konferensen.
32 § Ärenden vid konferensen
Vid Tävlingskonferensen skall följande ärenden förekomma:
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för konferensen enligt 2 §, detta
kapitel.
2. fastställande av föredragningslista för konferensen,
3. fråga om konferensens behöriga utlysande,
4. val av ordförande för konferensen
5. val av sekreterare för konferensen,
6. val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte konferensordföranden justera
konferensens protokoll,
7. behandling av inkomna motioner och förslag,
8. konferensens avslutande,
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Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kap, 6 §.
Utöver dessa ärenden kan Tävlingskonferensen själv behandla andra ärenden. Dock har inte Tävlingskonferensen beslutanderätt i andra frågor än de som ombuden själva avgör vara sådana, och som inte
strider mot dessa stadgar, SmIBF:s tävlingsföreskrifter (ärenden av ekonomisk natur), SIBF:s stadgar,
tävlingsbestämmelser, eller annat regelverk utfärdat av SIBF eller organisation som SIBF tillhör.
33 § Förslag till ärenden att behandla vid konferensen
Tävlingskonferensens syfte är att behandla distriktets tävlingsföreskrifter och fastställa
tävlingsbestämmelsedelen av dessa för kommande säsong.
Förslag till ärende/motion från föreningen/SmIBF att behandla vid Tävlingskonferensen skall vara
SmIBF tillhanda senast 10 veckor innan konferensen, SmIBF tillser att motionerna/propositionerna
kommer berörda parter tillhanda senast två veckor innan konferensen.
Ärenden av ekonomisk natur är endast av Tävlingskonferensen rådgivande och beslutas på Årsmötet.
SmIBFs styrelse beslutar i frågor rörande domarersättningar, anmälnings- och tävlingsavgifter etc.
Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt
SmIBF:s styrelse. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem ska insänds genom vederbörande
förening tillsammans med dess yttrande.
34 § Extra konferens
SmIBF:s styrelse får sammankalla extra Tävlingskonferens om sådan behövs.
Vidare är SmIBF:s styrelse skyldig att kalla till extra Tävlingskonferens när det begärs av föreningar som
tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster i upprättad röstlängd.
Underlåter SmIBF:s styrelse att inom 14 dagar kalla till extra Tävlingskonferens får den/de som krävt
konferensen kalla till denna.
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före konferensen.
Vid extra Tävlingskonferens får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
35 § Ekonomi
SmIBF arrangerar Tävlingskonferensen, inget ekonomiskt bidrag utgår till föreningarna för dess
medverkan.
SMÅLANDS INNEBANDYFÖRBUND

Smålands Innebandyförbund
Box 485, 551 16 Jönköping. Telefon, vxl: 036-34 54 00, fax 036-34 54 60. Besöksadress: S:t Göransvägen 31.
E-post: smaland@innebandy.se Hemsida: www.smibf.se. Händelser/resultat: m.ibis.innebandy.se
Organisationsnummer: 82 60 01 – 70 28. Bankgiro: 57 95 – 22 85.

