Förbundsmötesprotokoll 15 juni 2002
Plats: Radisson SAS Arlandia Hotell Stockholm-Arlanda

§1

Mötets öppnande

Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt
välkomna. Deltagarförteckning som bilaga 1.
Jansson konstaterade att det till antalet personer var något färre i lokalen än förra året. I övrigt
talade Jansson om framtiden, den marknadsstrategiska satsningen och om de för årsmötet
förelagda projekten Organisationsutredningen och Innebandyn Vill.
Förbundsmötet förklarades öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval
av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

Upprop förrättades och 21 av 22 närvarande SDF noterades till 228 röster, föreningar till 13,
totalt 241 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 161 röster.
SDF som inte närvarade var Gotlands IBF.
Noterades att IBK Dalen inte kommit in med fullmakt i tid och korrekt undertecknad, dock
undertecknad av vice ordförande och tillika tänkt ombud.
Förbundsmötet beslutade att godkänna IBK Dalens fullmakt, trots att fullmakten endast
undertecknats av vice ordförande i föreningen och tillika befullmäktigat ombud.
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 241 röster, och kvalificerad
majoritet till 145 röster (bilaga 2).

§3

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan/program gicks igenom.
Föredragen föredragningslista godkändes av förbundsmötet.
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§4

Fråga om mötets behöriga utlysande

Förbundsordförande meddelade att Förbundsmötet var utlyst genom införande i ”Svensk
Innebandy” nr 2/2002, samt genom kallelse till röstberättigade den 22 maj 2002.
Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se samt i ”Svensk Innebandy” nr 3/2002
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§5

Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Lars Hjalmarsson och föreslog
Walter Rönmark, ordförande i Riksidrottsförbundets valberedning till mötets ordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Walter Rönmark som
välkomnades med en varm applåd.

§6

Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog Magnus Pehrson, administrativ chef på Svenska Innebandyförbundet.
Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Pe hrson.

§7

Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera
mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare

Valberedningen föreslog två protokolljusterare och tillika rösträknare; Anna Svensson,
Hammarby IF IBF samt Roy Silverby, Hallands IBF.
Förbundsmötet beslutade att välja Anna Svensson och Roy Silverby till justerare tillika
rösträknare.

§8

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända skulle de kunna anses såsom
föredragna.
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.
Därefter vidtog genomgång av nedan handlingar.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2001/2002 gicks igenom sida för sida, rubrik för rubrik, och gavs
möjlighet att ställa frågor och kommentera.
Inga justeringar gjordes.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Resultat- och balansräkning för 2001/2002, 2001-05-01 – 2002-04-30, gicks igenom.
Förbundskassör Krister Kalte redogjorde för resultatet, - 844 223 SEK. Kalte redogjorde för två
huvudsakliga anledningar till underskottet, First Hotels-avtalet via Svensk Elitserieförening samt
satsningen på marknadsfrågor (Viasat-sändningarna).
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Kalte redogjorde också för en ny redovisningsprincip som gäller fr o m detta räkenskapsår och
att Svenska Innebandyförbundet valt att i denna berättelse redovisa som tidigare år, d v s mer
detaljerat än vad som krävs.
Inga synpunkter noterades.

c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd med
handlingarna. Då inte någon av revisorerna eller dess suppleant var på plats frågade mötets
ordförande om revisionsberättelsen kunde anses vara föredragen genom att den varit utsänd med
handlingarna samt poängterade att berättelsen fanns i original med samtliga underskrifter på
podiet.
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret.
Förbundsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret
2001-05-01 – 2002-04-30 och i och med det godkänna bokslutet.
Förbundsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen för samma tid och lägga dessa
till handlingarna.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsmötet beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den
gångna verksamhets- och räkenskapsåret.

§ 10

Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts
in i den ordning som sägs i 2 Kap. 2 §

En (1) motion har kommit in, från Smålands IBF, avseende stadgeändring i fråga om
beslutförhet på Vårkongressen. Förbundsstyrelsen har tre förslag, fastställande av uppdrag för
Organisationsutredningen, fastställa Innebandyn Vill och att ge uppdrag till förbundsstyrelsen att
initiera ett mål- och strategiarbete för innebandyn.

10.1 Motion från Smålands IBF (bilaga 3)
Stefan Franzén, Smålands IBF, redogjorde för motionen där Smålands IBF föreslår att ändra
från kvalificerad majoritet till enkel majoritet vid beslut tagna på Vårkongressen. Hänvisning
gjordes till den närmaste Vårkongressen, 2001 i Borås, där man ansåg att en majoritet var för
förslag men röstades ned p g a att det krävdes kvalificerad majoritet. Franzén yrkade bifall på
motionen.
Per Jans son, förbundsstyrelsen, förklarade att man från förbundsstyrelsens sida inte vill skilja
på besluten inom organisationen. Man vill att beslut ska vara mogna och väl avvägda och
föregångna av en väl förankring oberoende om det är fråga om stadgefråga och årsmötesbeslut
eller förslag till förändringar på Vårkongressen. Förbundsstyrelsen menar att innebandyn inte
blir hjälpt av att införa enkel majoritet på Vårkongressen. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på
motionen. Yrkandet finns i bilaga 4.
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Thomas Lundberg, AIK, menar att en organisation under utveckling kräver beslut tagna med
enkel majoritet. Kvalificerad majoritet förvirrar bara när det ska till beslut, särskilt som det har
processats under en längre tid. Lundberg refererade till den senaste Vårkongressen där en
majoritet var för en förändring av Elitserien herrar men där röstetalet inte uppgick till
kvalificerad nivå varför beslutet blev negativt. AIK yrkar bifall på motionen.
Arne Nordesjö, Upplands IBF, anser att det krävs kvalificerad majoritet på vissa beslut och
enkel majoritet på andra. Nordesjö föreslår att det är ett uppdrag för Organisationsutredningen att
ta ställning till. Uppland yrkar avslag på motionen.
Mötesordförande sammanställde efter diskussionen och föreslog beslutsordningen. Motionen å
ena sidan och styrelsens förslag till avslag å den andra.
Förbundsmötet beslutade att fastställa beslutsordningen.
Omröstning skedde och efter mötesordförandes initiativ begärdes votering.
Votering vidtog och rösträknarna kallades fram. Utfallet blev 74 röster för bifall och 167 röster
för avslag.
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen från Smålands IBF.

10.2.1 Organisationsutredningen
Organisationsutredningen föredrogs under förmiddagen (bilaga 5). I bilaga 5 finns även
kommentarer/synpunkter under föredragningen.
Förbundsmötet föreslog Förbundsmötet att a) fastställa rapporten och b) ge
Organisationsutredningen det uppdrag som presenterats på förmiddagen, d v s:
1. Är dagens beslutande forum optimala forum för innebandyn?
2. Är valen vid Förbundsmötet de rätta?
3. Är dagens SDF indelning optimal?
4. Är dagens arbetsfördelning internt inom Svenska Innebandyförbundet optimal?
5. Är dagens fördelning av personella resurser för SF, SDF och IF optimal?
Förbundsmötet beslutade att godkänna och fastställa rapporten.
Stig-Ove Johansson, Pixbo Wallenstam IBK, yrkade ett tillägg till utredningsuppdraget; att se
över formuleringen av syftet för Organisationsutredningen.
Förbundsmötet beslutade, med tillägg att se över formuleringen av syftet för
Organisationsutredningen, att ge Organisationsutredningen uppdraget enligt de fem
punkterna ovan.
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10.2.2 Innebandyn Vill
Innebandyn Vill föredrogs under förmiddagen (bilaga 6). I bilaga 6 finns även
kommentarer/synpunkter under föredragningen.
Förbundsstyrelsen föreslår att fastställa dokumentet ”Innebandyn Vill – riktlinjer och
värderingar”.
Förbundsmötet beslutade att fastställa dokumentet ”Innebandyn Vill – riktlinjer och
värderingar”.

10.2.3 Innebandyns mål och strategier
Innebandyns mål och strategier föredrogs under förmiddagen (bilaga 7). I bilaga 7 finns även
kommentarer/synpunkter under föredragningen.
Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen uppdraget att initiera arbetet
med innebandyns Vision (strategier och mål) samt att arbetet ska redovisas på Förbundsmötet
2003.
Förbundsmötet beslutar att ge Förbundsstyrelsen uppdraget att initiera arbetet med
innebandyns Vision (strategier och mål) samt att arbetet ska redovisas på Förbundsmötet
2003.

§ 11

Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift (700 SEK per förening). Inget ytterligare yrkande
förelåg.
Förbundsmötet beslutade att fastställa (oförändrad) årsavgift om 700 SEK för 2002/2003.

§ 12

Redovisning och fastställande av arvoden till
Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen förslag är att ordförande har ett prisbasbelopp (37 900 SEK) och att övriga
ledamöter har ½ prisbasbelopp (18 950 SEK) i arvode.
Förbundsmötet beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag.

§ 13

Behandling av förslag till Verksamhetsplan med ekonomisk
plan för kommande verksamhetsperiod 2002/2003

13.1 Verksamhetsplan
Per Jansson tog till orda och föreslog med tanke på att Förbundsmötet precis gett
Förbundsstyrelsen uppdraget att se över mål och strategier att framtidsplanerna 1999-2003 (läs
verksamhetsplan) får leva vidare även nästa år.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa Framtidsplaner
1999-2003.
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13.2 Budget
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad budget
med en omslutning på 34 016 850 SEK.

§ 14

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år

Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Askersund. Inga ytterligare nomineringar förelåg
(bilaga 8).
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med Valberedningens förslag, att omvälja
Per Jansson till förbundsordförande för en tid av ett år.

§ 15

Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen föreslog omval av Thomas Thim, Alingsås, omval av Jan Öhrskog, Lund och
omval av Helén Wårell, Luleå. Inga ytterligare nomineringar förelåg (bilaga 8).
Förbundsmötet beslutade att omvälja Thomas Thim, Alingsås, Jan Öhrskog, Lund och
Helén Wårell, Luleå.

§ 16

Val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i
Disciplingruppen, ordförande för en tid av ett år samt
ledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslog omval av ordförande Tomas Jansson, Bromma och omval av ledamot
Joachim Pelles, Bromma samt omval av ledamot Anna-Karin Åhrman, Halmstad. Inga
ytterligare nomineringar förelåg (bilaga 8).
Förbundsmötet beslutade att omvälja Tomas Jansson till ordförande för Disciplingruppen
för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Joachim Pelles och Anna-Karin Åhrman som
ledamöter för en tid av två år.

§ 17

Val av en (1) revisor oh en (1) revisorssuppleant för en tid
av ett år

Valberedningen föreslår omval av ordinarie revisor Mikael Brandstam, Stenhamra och omval av
revisorssuppleant Pirjo Hellgren, Trångsund. Inga ytterligare nomineringar förelåg (bilaga 8).
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 18

Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter för en tid
av ett år

Mötesordförande refererade till handlingarna där inkomna nomineringar till Valberedningen
redovisas. För att de nominerade ska vara aktuella för val krävs att någon under förbundsmötet
föreslår personer till val. (bilaga 9)
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Till Valberedningens ordförande föreslogs Lars Hjalmarsson, Skellefteå. Inga ytterligare förslag
förelå g.
Förbundsmötet beslutade att välja Lars Hjalmarsson till Valberedningens ordförande för
en tid av ett år.
Till ledamöter för valberedningen föreslogs Roland Gunnarzon, Älta. Gittan Ahonen,
Stockholm, Arne Nordesjö, Uppsala och Lasse Granqvist, Solna. Inga ytterligare förslag förelåg.
Förbundsmötet beslutade att välja Roland Gunnarzon, Gittan Ahonen, Arne Nordesjö och
Lasse Granqvist till ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år.

§ 19

Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till
RF-stämma

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till kommande
stämmor.

§ 20

Avslutning

Mötesordförande Walter Rönmark gav några ord på vägen. Framförallt uppmanade Rönmark
innebandyn att fortsätta våga vara nydanande. Ett exempel på detta är den nyss tagna
”Innebandyn Vill” som är ett exempel på att man inom innebandyn inte går de traditionella
idrotternas vägar. Rönmark tackade för att han fick leda mötet.
Mötesordförande Rönmark lämnade över ord och klubba till förbundsordförande Per Jansson.
Per Jansson tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet och uppmanade
församlingen att tillsammans med Svenska Innebandyförbundet ”spänna bågen” inför nästa
säsong.
Förbundsordförande tackade mötesordförande Walter Rönmark med gåva och blomster.
Förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2002 för avslutat.

Vid protokollet:

Magnus Pehrson
Mötessekreterare och administrativ chef
Justeras:

Walter Rönmark
Mötesordförande

Anna Svensson
Hammarby IF IBF
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Roy Silverby
Hallands IBF

BILAGA 1: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15
Deltagarförteckning:
DISTRIKT
Blekinge IBF
Bohuslän-Dals IBF
Dalarnas IBF
Gotlands IBF
Gästriklands IBF
Göteborgs IBF
Hallands IBF
Hälsinglands IBF
Jämtland/Härjedalens IBF
Norrbottens IBF
Skånes IBF
Smålands IBF
Stockholms IBF
Södermanlands IBF
Upplands IBF
Värmlands IBF
Västerbottens IBF
Västergötlands IBF
Västernorrlands IBF
Västmanlands IBF
Örebro Läns IBF
Östergötlands IBF

Tomas Karlsson
Sven Ljunglide, Gull-Maj Wassberg
Örjan Johansson
-- frånvarande
Gunnar Plam
Magnus Nilsson, Stig-Ove Johansson
Roy Silverby
Micael Lingh
Bengt Lundqvist
Mats Westerlund
Thomas Önnevik
Stefan Franzén
Kim Fors, Niclas Westén
Kent Johansson
Arne Nordesjö, Åsa Jansson
Stig-Erik Helmersson
Lars-Gunnar Tjärnqvist
Bengt Anteryd
Leif Bolin
Tobias Erdsjö
Camilla Sörman, Louise Hardenberg
Johan Svensson

FÖRENINGAR
AIK
Balrog IK
IBK Dalen
Hammarby IF IBF
Högdalens AIF
Iksu
Järfälla IBK
Jönköpings IK
Pixbo Wallenstam IBK
Skellefteå IBK
Storvreta IBK
Öbo Örebro IBK
Örnsköldsviks SK

Katja Lager, Thomas Lundberg
Roland Pettersson
Hasse Andersson
Lena Pettersson, Anna Svensson
Aarre Nurmi
Stefan Strindholm
Göran Strömstedt
Åke Carlsson
Stig-Ove Johansson
Lars Hjalmarsson
Ingemar Lundqvist
Åsa Mattsson, Anne-Marie Jörgensen
Gunnar Hjort
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BILAGA 2: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15
Röstlängd:

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET
Röstlängd 2001/2002
DISTRIKT

LAG

RÖSTER

Blekinge IBF
Bohuslän-Dals IBF
Dalarnas IBF
Gotlands IBF
Gästriklands IBF
Göteborgs IBF
Hallands IBF
Hälsinglands IBF
Jämtland/Härjedalens IBF
Norrbottens IBF
Skånes IBF
Smålands IBF
Stockholms IBF
Södermanlands IBF
Upplands IBF
Värmlands IBF
Västerbottens IBF
Västergötlands IBF
Västernorrlands IBF
Västmanlands IBF
Örebro Läns IBF

57
58
224
79
159
468
155
69
87
120
496
511
1361
211
377
279
325
332
122
231
142

5
5
12
6
10
15
9
6
7
8
15
15
15
12
14
13
13
14
8
13
9

160

10
234

Östergötlands IBF

Statistik
Totalt antal lag
Största SDF antal lag
Minsta SDF antal lag
Antal SDF

AL
MaxL
MinL
SDF

6023
1361
57
22

12 rösters nivå
Första intervallet
Intervall

12RN
MinR
INTV

230
60
24

Elitföreningarna har en (1) röst
Enligt SIBF:s stadgar 2000, 2 kap. Förbundsmöte § 4.
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Antal
1
61
85
109
133
157
181
205
229
329
429

lag
-

Röster
60
84
108
132
156
180
204
228
328
428
-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BILAGA 3: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15
Motion:
TILL:
Svenska Innebandyförbundet
Box 1047
171 21 SOLNA

Jönköping 2002.03.27

MOTION TILL SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Smålands IBFs styrelse har ingående diskuterat årets upplaga av Vårkongressen och kommit fram
till att vi till årsmötet ska motionera om förändring gällande voteringen vid Vårkongressen.
Bakgrund:
Om framtida Vårkongresser på något sätt ska kunna föra vår idrott framåt så anser vi att det är ett
måste att inför enkel majoritet vid alla voteringar på kongressen. Som det är idag räcker det med att
1/3 del av de röstberättigade inte tycker att ett förslag är bra för att det ska bli nedröstat. Vi kan
inte stå bakom denna formen av tänkande när det gäller framtidsfrågorna för svensk innebandy där
det räcker med 1/3 bakåtsträvare för att slå ner 2/3 av rörelsen som vill driva verksamheten framåt.
Smålands IBF yrkar således att i stadgarna, Kap. 6 §2 Rösträtt, ändras till enkel majoritet.
Nuvarande text:
2 § Rösträtt

Vid Vårkongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster vardera, föreningarna en (1) röst vardera och
Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster.
Har föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än en (1).
Vid votering krävs kvalificerad majoritet, 2/3 av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.

Förslag till ny text:
2 § Rösträtt

Vid Vårkongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster vardera, föreningarna en (1) röst vardera och
Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster.
Har föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än en (1).
Vid votering krävs enkel majoritet av upprättad röstlängd, för att avgöra frågor.

Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS INNEBANDYFÖRBUND

Stefan Franzén
Vice ordförande
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BILAGA 4: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15

Yttrande från Förbundsstyrelsen angående motion från Smålands IBF.
Utdrag ur FS -protokoll nr 6, 2002-05-13
-- § 102

Förbundsmötet 15 juni 2002 Arlanda
FS diskuterade vilka motioner och rapporter som i dagsläget föreläggs Förbundsmötet för
beslut:

1.

Inkomna motioner – Smålands IBF beslut vid Vårkongresser (Bilaga1)
FS konstaterar att enbart en motion inkommit till Förbundsmötet 15 juni. FS uppdrar TK att yttra sig
över motionen. TK yttrar sig och ställer sig positiv till motionen.
FS diskuterar det faktum att förändring av stadgar bör generellt ha kvalificerad majoritet. FS
konstaterar vidare att beslut kan inte allena vara föremål för enkel eller kvalificerad majoritet.
Förankring och information i kombination med debatt och hur Svenska Innebandyförbundet
kommunicerar våra förslag torde väga minst lika mycket som förfarandet att besluta i sig.
FS beslutar att föreslå avslag på motionen från Smålands IBF. FS utser Thomas Thim som
föredragande på FM.

-- -

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Tomas Eriksson
Generalsekreterare

Per Jansson
Förbundsordförande

Thomas Thim
Ledamot

Magnus Pehrson
Administrativ chef, e.u
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BILAGA 5: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15
Organisationsutredningen presenterades av Anna Svensson, Organisationsutredningen.
Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

Målsättning

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET
ORGANISATIONSUTREDNING

• Målet är att utarbeta ett förslag till en organisation som är
anpassad för svensk innebandys struktur och behov av
positionering i dagsläget och för de kommande tio åren

1

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

2

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

Syfte

Vårt arbetssätt

• Syftet är att svensk innebandy får en effektiv
organisation som är ändamålsenlig och anpassad för
dagens och morgondagens behov.

• Att arbeta med att kartlägga dagens
organisationsstruktur.

3

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

4

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

Vårt arbetssätt

Viktiga frågeställningar
1. Är dagens beslutande forum optimala forum för innebandyn?

• Granska samt utvärdera behovet av, och
föreslå, eventuella förändringar.

2. Är valen vid Förbundsmötet de rätta?
3. Är dagens SDF indelning optimal?
4. Är dagens arbetsfördelning internt inom Svenska
Innebandyförbundet optimal?
5. Är dagens fördelning av personella resurser för SF, SDF och IF
optimal?

5

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

6

Svenska Innebandyförbundet / Organisationsutredningen

Förslag till arbetsplan för steg 1

Nyckelord

• Förslag till ekonomiska och tidsmässiga ramar för
utredningens steg 1

• Legitimitet

• Övergripande organisation för utredningen

• Öppenhet

• Rapporteringsrutiner

• Förankring

• Hur och när slutrapporten för steg 1 skall presenteras
• Informations- och förankringsplan

7

8
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Kommentarer:
• Thomas Önnevik, Skånes IBF
Hur jobbas det med samverkan mellan stretegier/mål och organisationsutredningen?
Svar Anna Svensson: Innebandyn Vill och måldokumenten är basen för
organisationsutredningen!
• Thomas Önnevik, Skånes IBF
Det som inte står i Innebandyn vill då? T ex marknad…
Svar Per Jansson: Organisationsutredningen är inget mål i sig, det är ett medel/ett verktyg.
Vi har idag mål som sträcker sig till 2003 och kommer att föreslå en plan för målen 20032006 senare på årsmötet. Innebandyn Vill är inget måldokument utan mer anpassad för
bredden.
• Arne Nordesjö, Upplands IBF
Arne drar liknelser till Smålands IBF:s motion och utredningsarbetet och tycjer att
Organisationsutredningen bör ta i frågan (d v s motionen).
Svar Anna Svensson: Organisationsutredningen tar inte i enskilda fall.
• Stig-Oven Johansson, Pixbo Wallenstam IBK
När kan innebandy-Sverige få en första ”hint” om utfallet?
Svar Anna Svensson: Hänvisning till FS. Organisationsutredningen lägger en tidplan som
initieras/godkänns av FS.
Svar Per Jansson: Svårt att få ett utfall till nästa årsmöte…tidigast till 2004, om ens då!

Ovan sammanfattning av kommentarer är förda av Magnus Pehrson, protokollförare.
Reservation för att skriften inte är 100 % överensstämmande med talen.
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BILAGA 6: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15
Innebandyn Vill
Innebandyn vill ligger som bilaga (ej numrerad) efter kommentarerna.
Innebandyn Vill presenterades av Jan Öhrskog, ordförande Svenska Innebandyförbundets
Utvecklingskommitté samt Roy Silverby, styrgruppen för Innebandyn Vill.

Kommentarer:
Inga kommentarer noterades.
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BILAGA 7: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15
Innebandyns mål och strategier presenterades av Thomas Thim, förbundsstyrelsen.

Strategi

SIBF strategi Start
•
•S k a p a e n g e m e n s a m b i l d a v n u l ä g e t
•S k a p a f ö r s t å e l s e f ö r v a r f ö r m a n g ö r e n s t r a t e g i s k p l a n
•F å e n g e m e n s a m s y n f ö r m å l s ä t t n i n g a r o c h p r i o r i t e r i n g a r
•Arbeta med Strategi planen

Strategi (militärterm från grekiska strategos =
konsten att föra krig)

•

Koordinera förbundets resurser mot målet

•

Processen handlar om att fokusera, kraftsamla
och koncentrera. D v s minsta möjliga
resursutnyttjande skall ge bästa möjliga resultat.

Planerna skall ta form inte färdigställas
Börja värdesäkra våra potentialer

Minimera stickspår.

SIBF 2006

Strategiplan
•

Strategier finns mellan nuvarande och önskvärda
framtida position

•

Strategier är en förutsättning för att kunna
formulera handlingsplaner = vi förväntar oss
handlingskraft vilket förutsätter gemensam insikt,
samsyn och att vi gillar strategin även om den
kan vara tuff.

År 2006 blev det år då SIBF tog ett stort
steg mot Sveriges bästa idrott
”Vi gjorde det genom att realisera de planer som
redan fanns.
Det som krävdes var mod.
Mod att prioritera
Mod att genomföra
Mod att inse att detta ställde krav på oss själva”

Kommentarer:
• Thomas Önnevik, Skånes IBF
Hur integreras Innebandyns Mål och strategier med Organisationsutredningen?
Svar Per Jansson: Mål och strategier styr organisationsutredningen!
• Thomas Önnevik, Skånes IBF
Överensstämmer Innebandyns Mål och strategier med ”fas 2” i Organisationsutredningen?
Svar Thomas Thim: “Vet inte”. Båda arbetena måste jobba i balans. Det finns inga konkreta
exempel…

Ovan sammanfattning av kommentarer är förda av Magnus Pehrson, protokollförare.
Reservation för att skriften inte är 100 % överensstämmande med talen.
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BILAGA 8: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15

Skellefteå 15 maj 2002

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Förbundsstyrelse
Ordförande (1 år)
Per Jansson, Askersund

Omval

Ledamöter (2 år)
Thomas Thim, Alingsås
Jan Öhrskog, Lund
Helén Wårell, Luleå

Omval
Omval
Omval

Disciplingruppen
Ordförande (1 år)
Tomas Jansson, Bromma

Omval

Ledamöter (2 år)
Anna-Karin Åhrman, Halmstad
Joachim Pelles, Bromma

Omval

Omval

Revisorer
Revisor (1 år)
Mikael Brandstam, Stenhamra
Revisorssuppleant (1 år)
Pirjo Hellgren, Trångsund

Omval

Omval

Redovisning av inkomna nomineringar till Förbundsmötet den 15 juni
2002
En (1) nomineringsskrift har inkommit till valberedningen. Upplands Innebandyförbund har
nominerat samtliga ledamöter som står på omval till förbundsstyrelsen, revisorer och
disciplingruppen vid årsmötet 2002.

Lars Hjalmarsson
Ordförande Valberedningen

Magnus Pehrson
Administrativ chef, e.u.
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BILAGA 9: SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2002-06-15

Solna den 21 maj 2002

Redovisning av inkomna nomineringar till Valberedningen
Valberedningens ordförande väljs på ett (1) år
Valberedningens fyra ledamöter väljs på ett (1) år

Stockholms Innebandyförbund har nominerat samtliga i den nu sittande valberedningen.
Se bilaga.
Upplands IBF har nominerat Arne Nordesjö (nu sittande i Valberedningen). Se bilaga.
Jönköpings IK har nominerat Tommy Johnsson. Se bilaga

Per Jansson
Ordförande

Magnus Pehrson
Administrativ chef, e.u.
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