Solna 26.2.2021

Till:
SDF och berörda föreningar

Beslutsmeddelande - Förbundsstyrelsen
Ärende
Beslut angående Svenska Innebandyförbundets förbundsserier säsongen 2020/21.
Enligt Svenska Innebandyförbundets (SIBF) Tävlingsbestämmelser kap 6 §11 har
Förbundsstyrelsen (FS) rätt att besluta i frågor som inte beaktas i
Tävlingsbestämmelserna.
Bakgrund
Allsvenskan damer och Division 1 herrar pausades under hösten 2020 med anledning av
den rådande situationen med covid-19. Även SDF har av samma skäl ha avbrutit pågående
seriespel.
Med anledning av att förutsättningarna för fortsatt tävlingsspel under pågående
tävlingssäsong avsevärt påverkats och av omsorg om att den idrottsliga verksamheten
kan bedrivas på ett ändamålsenligt och nödvändigt effektivt sätt, gör Förbundsstyrelsen
ändringar och tillägg i tävlingsreglerna enligt beslut nedan.
Beslut
Allsvenskan damer och division 1 herrar
Serierna avslutas för säsongen. Ingen upp- och nedflyttning från dessa serier kommer ske
inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet.
Ingen uppflyttning från högsta distriktsserier kommer genomföras.
Inbetalt belopp till reseutjämningspott återbetalas i lika delar till samtliga föreningar.
Svenska Superligan damer
Inga lag kommer flyttas ner (lag 13-14 degraderas inte).
Allsvenskan herrar
Inga lag från respektive serie kommer flyttas ner (lag 10-12 degraderas inte).
Beslutande:
Märit Bergendahl, Martin Klabere, Carin Sjöberg, Victoria Wikström, Lena Larsson, Helén
Wiklund Wårell, Andreas Carlson, Mats Romell och Ulf Holst, per capsulam.
Förhinder:
Victoria Wikström
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Besvärshänvisning:
Förbundsstyrelsens beslut i tävlingsärende får senast den 13 mars 2021 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

Postadress: Box 1047, 171 21 Solna Besöksadress: Sundbybergsv 9, Solna
08-514 274 00 I info@innebandy.se I www.innebandy.se

Magnus Nilsson
Tävlingschef, e.u.

