FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 1999.06.12

Plats: SAS Radisson Royal Park Hotel, Frösundavik, Solna.
§ 1.
Mötets öppnande
Förbundsordförande Tomas Eriksson hälsade alla inklusive inbjudna gäster välkommen till
Solna och sammanfattade det gångna verksamhetsåret.
Därefter förklarades mötet öppnat.
Upprop genomfördes och röstlängden fastställdes med röstetalen SDF 237 röster, föreningar
10 röster, totalt 247 röster. Detta innebär att 2/3 majoritet är 165 avgivna röster. (bilaga 1)
§ 2.
Fastställande av föredragningslistan
Föreslagen föredragningslista godkändes.
§ 3.
Mötets behöriga utlysande
Förbundsmötet ansågs vara behörigt utlyst.
§ 4.
Val av ordförande för mötet
Valberedningen föreslog Jan Olofsson, ledamot i SISU-styrelsen, som mötesordförande.
Mötet beslutade att välja Jan Olofsson som välkomnades med en varm applåd.
§ 5.
Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Axel Wester, generalsekreterare SIBF, till att föra Förbundsmötets
protokoll.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§ 6.
Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
Valberedningen föreslog Marie Jeansson, Blekinge IBF samt Ingemar Liljegren, SEI till
justeringsmän och rösträknare.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
§ 7.

Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

a) Verksamhetsberättelsen
Mötesordföranden föreslog att berättelsen genom att den varit utskickad enligt stadgarna
skulle vara föredragen. Inga frågor förelåg.
Mötet ansåg verksamhetsberättelsen föredragen och kunde läggas till handlingarna.
b) Resultat- och balansräkning
Denna föredrogs av Tomas Eriksson, förbundsordförande. Inga frågor förelåg.
Mötet hade inget däremot och beslutade därefter att lägga resultat- och
balansräkningarna till handlingarna. (bilaga 2)

c) Revisorernas berättelse
SIBF:s revisor Mikael Brandstam föredrog revisorernas berättelse.
Mötet beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. (bilaga 3)
§ 8.
Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
1998/99. Noterades som enhälligt.
§ 9.
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Förbundsstyrelsen föreslår att stadgarna skall ändras vad gäller tillsättandet av
Disciplingruppen så att denna väljs på Förbundsmötet. (bilaga 4)
Förbundsstyrelsens förslag godkändes av en enig församling.
Västergötlands Innebandyförbund motionerar om en ändring av stadgarna vad gäller kvinnlig
representation i SDF-styrelse och övriga delegationer. (bilaga 5)
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionen.
Christer Magnefelt, Stockholms IBF, framförde följande synpunkter:
# alla SDF stödde enhälligt nuvarande stadgar vid förändringen för två år sedan.
# några SDF har ej uppfyllt kraven.
Frågan inställer sig då. Hur skall man värdera stadgarna? Vad händer med de SDF som ej
uppfyller dem? Konsekvenser?
I linje med detta framför Magnefelt följande förslag.
# biträd styrelsens förslag till avslag av motionen.
# ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att se över efterlevnaden samt genomlys frågan ur
alla aspekter för att få en fungerande stadgetext. Förslag till nästa förbundsmöte.
Förbundsstyrelsen ställde sig positiva till detta förslag.
Förbundsstyrelsens förslag, inklusive Stockholms IBF:s komplettering, godkändes av en
enig församling.
§ 10. Fastställande av årsavgiften
Styrelsen föreslog oförändrad avgift om 700 kronor.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 11. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
Framtidsplaner för Svenska Innebandyförbundet föredrogs av Tomas Eriksson,
förbundsordförande. (bilaga 6)
Mötet beslutade därefter att med ett godkännande lägga Framtidsplanerna med
Verksamhetsidéer och Grunderna för vår idrott till handlingarna.
Budget för kommande verksamhetsår presenterades av Tomas Eriksson, förbundsordförande.

Mötet beslutade därefter att fastställa budgeten för kommande verksamhetsår. (bilaga
5)
§ 12 Val av ordförande
Valberedningen föreslår Per Jansson, Askersund, till nyval för en tid av ett år.
Arne Nordesjö, Upplands IBF, framförde personliga åsikter i att ge viss kritik vad gäller
förbundsstyrelsens agerande i och med Tomas Erikssons avsägelse av sitt uppdrag. Arne
Nordesjö ställde sig positiv till valberedningens förslag.
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
§ 13. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår för en period av två år följande ledamöter:
Lars Granqvist, Solna, Caroline Jonasson, Kristineberg samt Martin Johansson, Oskarshamn.
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår omval av Mikael Brandstam, Älvsjö som revisor samt nyval av Pirjo
Hellgren, Trångsund som suppleant.
Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.
§ 15. Val av valberedning
Förbundsstyrelsen föreslog följande sammansättning av valberedning:
Karin Hendelberg, Uppsala, sammankallande
Roland Gunnarzon, Älta
Lars Hjalmarsson, Skellefteå
Mötet beslutade enhälligt enligt detta förslag.
§ 16. Avslutning
Mötesordförande gav några ord på vägen och önskade innebandyn lycka till i framtiden.
Tomas Eriksson avtackade därefter den avgående ledamoten Håkan Hult samt den avgående
ordföranden i valberedningen Krister Kalte. Ett tack framfördes också till Anant Dharamshi
som också lämnar valberedningen efter flera års arbete.
Vid denna tidpunkt tog vice ordföranden i den avgående styrelsen Lars Granqvist till orda.
Han tackade Tomas Eriksson, som nu avgår, efter sju år ”vid rodret”, för hans utomordentliga,
inspirerande och kraftfulla sätt att leda verksamheten.
I linje med detta föreslog förbundsstyrelsen att Förbundsmötet skulle utse Tomas Eriksson till
Hedersordförande.
Förbundsmötet beslutade med acklamation att bifalla styrelsens förslag.
Mötet avslutades med att en något omtumlad fd förbundsordförande tackade
Mötesordföranden för ett förtjänstfullt arbete med att leda dagens förhandlingar.
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