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1:a kapitlet Allmänna bestämmelser 
 

1 §  Uppgift 

Västernorrlands innebandyförbund (VIBF), är en självständig ideell förening, ska enligt dessa stadgar 

och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom SIBFs regionala organ arbeta i enlighet med 

detta förbunds ändamål. 

 

VIBF och dess föreningar ska aktivt verka för en dopingfri innebandyidrott. 

 

 

2 § Sammansättning 

VIBF omfattar de föreningar som är medlemmar i SIBF, och som har hemvist inom distriktets 

geografiska område. 

 

 

3 § Verksamhetsområde 

VIBFs verksamhets utövas inom Västernorrlands Idrottsförbund (VIF) distrikt, som enligt  

9 kap 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar omfattar Västernorrlands län. 

 

 

4 § Stadgetolkning 

VIBFs verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I övrigt gäller RFs, SIBFs och VIFs stadgar. 

 

I händelse om tvekan om stadgarnas riktiga tolkning, eller om fall skulle förekomma som inte varit 

förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. 

 

Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i fråga om tillämpning av 

dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av 

stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning. 

 

 

5 § Beslutmässighet i stadgefrågor 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av årsmötet och extra årsmöte och skall godkännas 

av SIBF. 

 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet angivna röster vid mötet.  

 

För VIBFs upplösning fodras beslut med minst 2/3 av antalet angivna röster vid två på varandra följande 

årsmöten, hållna med minst ett års mellanrum. 

 

I beslut om upplösning av VIBF skall anges att förbundets tillgångar skall användas till bestämt 
innebandyfrämjande ändamål. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas 
protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart 
delges SIBF och VIF. 
 

 

6 § Myndigheter, beslutande organ 

VIBFs myndigheter och beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom styrelsens 

verksamhetsområde. 
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7 § Beslut och omröstning 

Med undantag för de i 1 kap 5 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. 

Med enkel majoritet menas flest antal angivna röster. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. 

Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet angivna röster. 

 

Omröstning ska ske öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär. 

 

Vid omröstning, som inte gäller personval, ska vid lika röstantal gälla det förslag som biträds av 

mötesordförande om mötesordföranden är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad, avgör lotten. 

 

Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  

 

 

8 § Ikraftträdande 

Beslut fattade av årsmötet, extra årsmöte och styrelsen gäller från mötets avslutande om inte annat sägs. 

Stadgandet innebär dock att myndigheten kan besluta att det ska tjäna i kraft. 

Från och med viss tidpunkt, eller att det skall träda i kraft med omedelbar verkan. 

 

 

9 § Verksamhets- och räkenskapsår 

VIBFs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden första maj till sista april (1/5 - 30/4). 

 

 

10 § Sammansättning av styrelse mm 

VIBF ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning 

att jämställdhet mellan kvinnor och män nås.  

 

 

11 § Valbarhet 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. 

 

Ledamot i styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 

 

Arbetstagare inom VIBF får inte väljas till ledamot i styrelsen, annat än som adjungerad, ej heller till 

revisor eller revisorssuppleant. 

 

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och 

föreslagsrätt men inte rösträtt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen, dock ej om han/hon är 

arbetstagare inom VIBF. 
  

 

12 § Legitimationskort 

Person verksam inom VIBF har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av VIBF och 

dess medlemsföreningar, enligt följande: 

 

1 Styrelsens ledamöter samt ledamöterna i VIBFs ordinarie kommittéer 

2 Arbetstagare inom VIBF 

3 Ledare i distriktslag samt domarinstruktörer 

 

Kort utfärdas av styrelsen. Styrelsen får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt annan 

än nämnts ovan. 
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2:a  kapitlet  Årsmötet 

 
1 § Sammansättning och beslutsmässighet 

Årsmötet och extra årsmötet är VIBFs högsta beslutande organ. 

 

Årsmötet består av ombud för VIBFs föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka ska vara 

röstberättigade medlemmar i föreningen. 

 

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot i styrelsen. Årsmötet är 

beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vanlig ordning deltar i mötets beslut. 

 

 

2 § Yttrande- och föreslagsrätt  

Yttrande- och föreslagsrätt vid årsmötet tillkommer, förutom ombuden, ledamot  av styrelsen, VIBFs 

revisorer och motionär i vad avser egen motion samt valberedningens ledamöter i ärende som rör 

valberedningens arbete. 

 

Yttranderätt tillkommer RFs, SIBFs och VIFs representanter, VIBFs arbetstagare och med mötets 

enhälliga samtycke annan närvarande. 

 

 

3 § Kallelse  

Årsmötet hålls varje år i augusti, på dag, tid och plats som styrelsen beslutat. 

Mötet får inte hållas på dag när VIFs, SIBFs eller RFs årsmöte pågår. 

 

Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom utlysning i SIBFs utlysningsorgan genom mail till 

samtliga röstberättigade föreningar och utlysning via VIBF hemsida, senast en månad före mötet. Har 

förslag väckts om stadgeändringar, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för förbundet 

eller dess medlemsföreningar skall det anges i kallelsen. 

 

Föredragningslista för mötet samt förvaltnings- verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag 

samt inkomna motioner skickas över till samtliga röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet. 

 

4 § Rösträtt 

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som upprättats av styrelsen att gälla för tiden första 

maj till och med första september (1/5 - 1/9). 

 

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 30 april (30/4) aktuellt år har fullgjort sina 

stadgeenliga förpliktelser mot VIBF, SIBF samt RF. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd 

har beslutats av VIBF. 

 

Varje röstberättigad förening har en röst. 

 

Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. 

 

Förening ska inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt 

anges. 

 

Ej röstberättigad förenings ombud har yttrande men ej föreslagsrätt. 
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5 § Ärenden vid årsmötet 

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma: 

 

1 Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängden. 

 

2 Fastställande av föredragningslista för mötet. 

 

3 Fråga om mötets behöriga utlysande. 

 

4 Val av mötesfunktionärer. 

a) Ordförande 

b) Sekreterare 

c) Två rösträknare, tillika justeringsmän att jämte ordförande justera  

mötesprotokollet. 

 

5 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret. 

c) VIBFs revisors berättelse för samma tid. 

 

6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 

 

7 Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

 

8 Behandling av förslag framställda av styrelsen. 

 

9 Behandling av motioner, som inkommit till styrelsen från röstberättigad förening. 

10 Val av ordförande i VIBF, tillika styrelsens ordförande, för det nästkommande arbetsåret. 

 

11 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för de nästkommande två arbetsåren. 

 

12 Eventuella fyllnadsval. 

 

13 a) Val av revisionbolag att granska räkenskapena för den tid revision avser.. 

b) Val av lekmanna revisor med uppgift att jämte auktoriserad revisor, granska verksamhet 

och förvaltning inom VIBF för den tid revision avser.  

 

14 Val av ombud och suppleanter till SIBFs årsmöte, Kan delegeras till styrelsen. 

 

15 Val av ombud och suppleanter till VIFs årsmöte. Kan delegeras till styrelsen. 

 

16 Val av ordförande och minst två övriga ledamöter i valberedningen för det nästkommande 

arbetsåret. 

 

17 Avslutande av årsmötesförhandlingar. 

 

Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet. 

Annat ärende än ovan får ej avgöras på ordinarie årsmöte. 
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6 § Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet 

Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet ska inkommit till styrelsen skriftligen tre veckor före 

årsmötet. 

  
Rätt att inge förslag tillkommer VIBF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i 

sådan förening. Förslag från föreningsmedlem skickas in genom tillhörande förening tillsammans med 

dess utlåtande. 

 

 

7 § Extra årsmöte 

Extra årsmöte utlyses av styrelsen då styrelsen finner det nödvändigt, då 2/3 av VIBFs röstberättigade 

föreningar, i uppgivet ärende, erfordrar det, eller då VIBFs revisorer med angivande skäl skriftligen så 

kräver. 

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra årsmöte, får den som krävt mötet kalla till detta. 

 

Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 

Extra årsmöte får inte äga rum under tid då VIFs årsmöte pågår. 

 

Kallelse och föredragningslista för mötet ska, senast sju dagar före mötet, skriftligen delgivas samtliga 

inom VIBF röstberättigade föreningar. 
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3:e kapitlet  VIBF – styrelsen 

 
1 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 

Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, VIBFs beslutande organ. 

 

Styrelsen består av ordförande samt fyra eller fler övriga ledamöter, valda enligt kap 2 5 § punkterna 11 

och 12. 

 

Styrelsen har rätt att adjungera ledamöter till styrelsen. 

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 

 

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så bestämmer är 

närvarande. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. Röstning får ej ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det vid skäl, kan 

brådskande ärende avgöras genom telefon- eller videosammanträde ed. Sådant beslut skall anmälas vid 

det närmaste därefter följande sammanträdet. 

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ, som 

har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta 

styrelsen. 
 

 

2 § Åligganden  

Styrelsen skall: 

Verkställa årsmötets beslut. 

 

1 Hålla sig väl informerad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den 

idrottsliga ordningen. 

2 Handha innebandyidrotten inom Västernorrlands län enligt gällande stadgar och 

bestämmelser, verka för innebandyidrottens utveckling samt i övrigt tillvarata 

innebandyidrottens intressen. 

3 Föranstalta om distriktsmästerskap och andra tävlingar enligt RFs och SIBFs 

bestämmelser. 

4 Handha och ansvara för VIBFs medel. 

5 Bereda ärenden, som ska föreläggas årsmötet. 

6 Förelägga årsmötet förslag till VIBFs verksamhetsplan. 

7 Ange stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla RS, RIN, SIBF-styrelse, VIF-styrelse, 

Dopingnämd och Dopingkommission med upplysningar och yttranden. 

8 Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 13 och 14 kap RFs stadgar. 

9 Bestämma om organisationen av och tjänster vid VIBFs kansli samt anställa VIBFs 

arbetstagare. 

10 Föra protokoll och erfoderliga böcker samt aktuella dokumentationer och sköta löpande 

ärenden i övrigt. 
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3 § Arbetsår 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till nästkommande årsmöte. 

 

 

4 § Firma 

VIBFs firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer av två styrelseledamöter var för sig. 

 

 

5 § Ordföranden 

Ordförande är VIBFs officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt 

övervakar att såväl för förbundet bindande regler som beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder 

vice ordförande in i ordförandens ställe. 
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4:e kapitlet Kommittéer och arbetsgrupper 

 
1 § Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 

Kommittéerna utses inom eller utom styrelsen. 

 

Kommittéerna består av ordförande utsedd av styrelsen och två eller fler övriga ledamöter utsedda av 

kommittéordförande och godkända av styrelsen. 

 

Kommittéerna utser inom sig vice ordförande om inte annat beslutas av styrelsen. 

 

Kommittéerna sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer, dock i 

överensstämmelse med organisationsplanen. De är beslutsmässiga när samtliga ledamöter kallats, och då 

minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande 

ärenden avgöras genom telefonsammanträden. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter 

följande sammanträdet. 

Kommittéerna handhar verksamhet enligt 2 §. 

Mer noggranna verksamhetsbeskrivningar anges i VIBFs organisationsplan, fastställd av styrelsen. 

styrelsen förbehåller sig rätten att, enligt dessa stadgar, delegera beslutanderätten i vissa frågor, 

specificerade i organisationsplanen, till kommittéerna. 

Arbetsgrupper utsedda av kommittéerna har ingen formell beslutanderätt i några frågor. 

Arbetsgrupperna har endast en beredande och rådgivande funktion. 

 

Kommittéerna har rätt att adjungera ledamöter till kommittéerna. 

 

Styrelsen kan vid behov upprätta tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper. 

 

 

2 § Tillsättning 

Styrelsen ska tillsätta följande ordinarie kommittéer 

 

1 Tävlingskommitté (TK), för handhavande av VIBFs tävlingsverksamhet och därtill tillhörande 

frågor och uppgifter. 

2 Domarkommitté (DK), för handhavande av VIBFs domarverksamhet och därtill tillhörande 

frågor och uppgifter. 

3 Utvecklingskommitté (Utvk.), för handhavande av VIBFs utvecklande verksamhet, såsom 

utbildning och jämställdhet. 

4 Ungdomskommittén (UK), för handhavande av VIBFs ungdomsverksamhet och därtill 

tillhörande frågor. 

 

Kommittéerna får under sig tillsätta arbetsgrupper för handhavande av specifika frågor och 

verksamheter. 

Styrelsen utser kommittéernas ordförande. Ordförandena utser övriga kommittéledamöter, som sedan 

godkänns av styrelsen. 

Styrelsen har rätt att avsätta ledamöter i kommittéer och arbetsgrupper utan kommittéordförandes 

godkännande med omedelbar verkan. Styrelsen har inte rätt att tillsätta ledamöter i kommittéer och 

arbetsgrupper under kommittéerna utan kommittéordförandens godkännande. Styrelsen kan tillsätta ny 

kommittéordförande om man avsatt denna. 

 

 

3 §   Rapportering 

Kommittéordförande i de ordinarie kommittéerna är rapporteringsskyldiga vid varje ordinarie 

styrelsesammanträde. 
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5:e kapitlet  Revisorer och revision 
 

1 § Revisorer och revision 

VIBF’s revision skall utföras av ett revisionsbolag samt en vald lekmana revsior som utses enligt 2 kap 5 

§ 13:e punkten dessa stadgar. Jämte lekmama revisorn skall även en personlig suppleant till denne utses. 

 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnats till revisionsbolaget senast 10 juni (10/6) aktuellt år 

och ska efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast tre veckor 

före årsmötet.  

Not. Revisionsbyråns huvudsakliga område är att säkerställa att bokföring och ekonomiska rutiner 

fungerar på lagligt och bra sätt. 
 

Senast 15 juli (15/7) skall räkenskaperna finnas till hand för lekmannarevisorn. Lekmannarevisorn skall 

löpande under året delges alla protkoll/beslut samt inbjudas att delta vid ordinarie styrelsesammanträden, 

efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före 

årsmötet. 

Not. Lekmanna revisorns huvudsakliga område är att säkerställa att förbundets styrelse drivit 

förbundets verksamhet i enlighet med antagna beslut på Årsmöte, Verkslamhetsplan/mål & hur styrelsen 

agerar/fungerat under året, samt hur verksamheten agerar på etiskt/moraliskt riktigt sätt med 

förbundets resureser och verksamhet. 
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6:e kapitlet  Valberedning 
 

1 § Sammansättning 

Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet.  

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt sekreterare. Valberedningen 

sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 

Valberedning skall löpande under året delges alla styrelseprotkoll samt inbjudas att delta vid ordinarie 

styrelsesammanträden. 

 

 

2 § Åligganden 

Senast 14:e februari ska föreningarna meddelas via hemsida och mail om vilka kandidater som står i tur 

att avgå och upplysa om hur och hur länge föreningarna kan nominera kandidater till valberedning. Detta 

meddelande ska även innehålla information om hur och när föreningarna kan lämna in andra förslag och 

när årsmötet hålles och om ort är känt vid tidpunkten.  

 

Kandidater kan alltid föreslås senare ända fram till aktuell punkt för valet på dagordningen, det kan vara 

att personen inte presenteras som valberedningens förslag om förslaget kommer in för sent.  

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom styrelsen. 

 

Valberedningen skall senast 31 mars ( 31/3 ) aktuellt år tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid 

årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden. 

 

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått kännedom 

om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till 

styrelsen.   

  
 

3 § Föreslagsrätt 

Föreningar får senast 15 maj (15/5) aktuellt år till valberedningen lämna förslag på personer för valen 

under punkterna 8-14 5 § 2 kap. 

 

Valberedningen ska senast två veckor före mötet informera samtliga röstberättigade föreningar sitt 

förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer. 

 

 

4 § Kandidatnominering 

Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande 

varje val som ska förekomma enligt punkterna 7-14 i 5 § kap. 2 


