Till:
Berörda föreningar

Solna 3.12.2020

Beslutsmeddelande 3.12.2020
Svenska Innebandyförbundets (SIBF) Förbundsstyrelse (FS) har den 2 december 2020,
utifrån förslag från SIBF:s Tävlingsutskott (TU) och SIBF:s Juridiska Nämnds (JN) beslut
kopplat till behovet att förlänga säsongen på grund av Covid-19 och för att upprätthålla
den sportsliga integriteten, beslutat:
•

Att godkänna att tävlingssäsongen 2020/21 kan fortgå in i nästkommande
verksamhetsår och förlängas till och med spelårets utgång 30 juni 2021 utifrån JN:s
avgörande.

•

Att fastställa TU:s förslag om temporära bestämmelser (bilaga 1) kopplat till en
förlängd säsong. Detta med utgångspunkt från SIBF:s tävlingsbestämmelser
kapitel 6, §11 Övrigt:
”Förbundsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i
dessa tävlingsbestämmelser”.

Beslutande:
Märit Bergendahl, Martin Klabere, Carin Sjöberg, Victoria Wikström, Lena Larsson, Helén
Wiklund Wårell, Andreas Carlson, Mats Romell och Ulf Holst.
Besvärshänvisning:
Förbundsstyrelsens beslut i tävlingsärende får senast den 18 december 2020 överklagas
hos Riksidrottsnämnden. Överklagan ska i första hand skickas till
riksidrottsforbundet@rf.se.
Riksidrottsnämnden har särskilt informerat om att deras post under rådande
omständigheter kanske inte kommer bevakas på daglig basis, varför handlingar som
skickas per post till dem kan få längre handläggningstid. (adress: Riksidrottsförbundet,
Box 11016, 100 61 Stockholm).
För att Riksidrottsnämnden ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap. 2 §
Riksidrottsförbundets stadgar dels prövningstillstånd och dels att klaganden betalar en
avgift om 1 000 kr på RFs konto BG: 411-4088 eller PG:15 82 45-1. Ange ”RINöverklagningsärende och diarienummer”.
RIN nås på 08- 699 60 00 eller www.rf.se.
För Svenska Innebandyförbundet
Förbundsstyrelsen
Märit Bergendahl
Förbundsordförande
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Anton Rosenblad
Tf kommunikationschef, e.u.

Bilaga 1
Temporära bestämmelser
Dessa temporära bestämmelser omfattar de tävlingar som av SIBFs: Tävlingsutskott (TU)
alternativt SDF:s Tävlingskommitté (TK) beslutas förlängas till maj-juni 2021.
Kap 2, § 13 Samarbetsavtal
Att Förbundsstyrelsen beslutar, utifrån Tävlingsbestämmelserna Kap 6, §11, kopplat till
behovet att förlänga säsongen på grund av covid-19 och för att upprätthålla den sportsliga
integriteten, att:
• Samarbetsavtal kan tecknas fr o m 1 juli t o m 31 januari och gäller från datum för
SIBF:s godkännande t o m 30 juni innevarande spelår. 1 juli återgår spelarna till
moderföreningen.
• Moderföreningen ansvarar för alla övergångar för sina licenserade spelare både till
och från föreningen. Övergångar kan ej ske under perioden 1 mars till 30 juni.
Spelaren ska vara spelklar den 28 februari.
Förlängningen av samarbetsavtal från 30 april till 30 juni ska göras utifrån en av TU
upprättad arbetsordning.
Kap 2, § 14 Utlåningsavtal
Att Förbundsstyrelsen beslutar, utifrån Tävlingsbestämmelserna Kap 6, §11, kopplat till
behovet att förlänga säsongen på grund av covid-19 och för att upprätthålla den sportsliga
integriteten, att:
• Förening kan under perioden 16 augusti t o m 31 januari teckna utlåningsavtal för fem
(5) spelare med A-licens per representationslag. Utlåningen ska vara tidsbestämd till 31
januari alternativt 30 juni innevarande spelår. Återgång till moderförening sker per
automatik vid utgång av slutdatum utan administration för föreningarna.
Förlängningen av utlåningsavtal från 30 april till 30 juni ska göras utifrån en av TU
upprättad arbetsordning.
Kap 2, § 15 Dubbel licens
Att Förbundsstyrelsen beslutar, utifrån Tävlingsbestämmelserna Kap 6, §11, kopplat till
behovet att förlänga säsongen på grund av covid-19 och för att upprätthålla den sportsliga
integriteten, att:
• Avtal för dubbel licens kan tecknas t.o.m. 31 januari och upphör den 30 juni. En
förening kan avbryta två (2) dubbla licenser och kan då med en (1) dags karens
registrera nya dubbla licenser t.o.m. 31 januari.
• Fr.o.m. den 1 april kan en spelare med dubbel licens enbart delta i ett av
representationslagen, det lag som spelaren först representerar i tävlingsmatch
fr.o.m. den 1 april.
Förlängningen av avtal för dubbel licens från 30 april till 30 juni ska göras utifrån en av TU
upprättad arbetsordning. I och med sådan förlängning kan spelare fram till 31 mars
representera båda föreningarna. Fr.o.m. den 1 april kan spelare enbart delta i ett av
representationslagen.
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