Förbundsmötesprotokoll 11 juni 2005
Plats: Westmanska Palatset, Stockholm

Inledning
Per Jansson, förbundsordförande
Förbundsordförande Per Jansson hälsade alla välkomna till 2005 års förbundsmöte, en dag
som inleddes med Extra Vårkongress där tävlingsbestämmelser fastställdes samt där en
inriktning om barninnebandy antogs.
Per Jansson hälsade särskilt välkommen till Karin Mattsson, Riksidrottsförbundets nyvalda
ordförande.
Förbundsordförande Jansson talade om att trots att vi har ett nyligen missat VM-guld för
damer har säsongen 2004/05 varit god med två VM-guld, för herrarna och för U19-damerna.
Dessutom positiva siffror gällande Elitserien herrar, framförallt publikt.
Det är ett spännande år vi har framför oss. Vi ser fram mot SM-finalerna i Globen och
därefter ett VM-slutspel i samma arena. Och för att krydda det lite extra fyller Svenska
Innebandyförbundet 25 år nästa år.
Janssons anförande avslutades med en film om det gångna året.
Karin Mattsson, Riksidrottsförbundets (RF) ordförande
Karin Mattsson fick ordet och talade om Riksidrottsmötet i maj 2005 och de beslut som togs
under mötet. Mattsson berättade också om den kampanj om ordförandeposten som föregick
mötet och att RF troligen aldrig har haft ett sådant medialt intresse som då. Det gäller att vi
fortsätter att skapa intresset och att behålla den mediala bevakningen för
Riksidrottsförbundet.
Karin Mattsson talade vidare om idrottens finansiering och om anläggningsfrågorna.
Anläggningsfrågorna berör innebandyn liksom övriga idrotter och torde vara den fråga som
berör mest och som är mest intressant den närmaste tiden.
Dessutom välkomnade Karin nyvalda ledamoten Helén Wiklund Wårell, innebandyns första
representant i Riksidrottsstyrelsen.
Krister Kalte, VM-general
Ordet gick till Krister Kalte, VM-general för VM2006. Kalte valde att, istället för att prata om det
praktiska arbetet, ta upp VM2006’ visioner och mål. Bl a berättade Kalte om den digitala
workshop som genomfördes med aktörer från egna organisationen och andra externa aktörer
som media, varumärkesanalytiker, andra idrotter, sponsorer och samarbetspartners m fl.
Ett av målen är att, förutom att fylla finalarenan, det ska bli det mest välbesökta innebandyVM:et hittills med fyllda arenor på samtliga matcher. Dessutom har organisationen satt upp
en vision att det ska bli det bäst genomförda VM:et i Sverige.

Mötets öppnande
Förbundsordförande Per Jansson öppnade förbundsmötet och hälsade alla delegater hjärtligt
välkomna. Deltagarförteckning som bilaga 1.
Förbundsmötet förklarades öppnat.

§1

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

Upprop förrättades. SDF (samtliga SDF närvarande) noterades till 243 röster, föreningar till
16, totalt 259 röster. Kvalificerad majoritet (2/3) fastställdes till 173 röster och enkel majoritet
till 130 röster.
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 259 röster, kvalificerad
majoritet till 173 röster och enkel majoritet till 130 röster bilaga 2.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.
Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Pehrson, generalsekreterare, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom
införande i ”Svensk Idrott” nr 4/2005 samt genom kallelse till röstberättigade den 19 maj
2005, via post och per mejl.
Dessutom ytterligare för kännedom på www.innebandy.se fr o m 15 mars 2005 samt i nr
6/2004-05 av Innebandymagazinet.
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§4

Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Lars Hjalmarsson, och
föreslog Tomas Eriksson, hedersordförande i Svenska Innebandyförbundet och
Internationella Innebandyförbundets president, till mötets ordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Tomas Eriksson som
välkomnades med en varm applåd.
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§5

Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog Magnus Pehrson, generalsekreterare på Svenska
Innebandyförbundet.
Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Pehrson.

§6

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

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs att agera rösträknare;
Bengt Anteryd, ordförande i Västergötlands IBF och Gull-May Wassberg, ordförande i
Bohuslän-Dals IBF
Förbundsmötet beslutade att välja Bengt Anteryd och Gull-May Wassberg till
protokolljusterare och rösträknare.

§7

Behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser

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

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2004/2005 bilaga 3 gavs möjlighet att kommentera.
Inga justeringar av Verksamhetsberättelsen gjordes.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Årsredovisningen bilaga 4, inkluderat resultat- och balansräkning för 2004/2005, 2004-05-01
– 2005-04-30, gicks igenom.
Förbundskassör Krister Kalte redogjorde för resultatet, + 58 521 SEK. Kalte presenterade
bokslutet och noterade samt redogjorde för avvikelserna mot budget.

c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelse bilaga 5 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 revisionsberättelserna för ideella föreningen och dess helägda
aktiebolag ansågs föredragna.
Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret.
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Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende
räkenskapsåret 2004-05-01 – 2005-04-30 och i och med det godkänna bokslutet samt
att det redovisade överskottet balanseras i ny räkning.
Förbundsmötet beslutade att fastställa revisionsberättelsen för samma tid och lägga
dessa till handlingarna.

§8

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens
förvaltning

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

§9

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

9.1.1
Karlstads IBF – Projekt om attityder till flick- och daminnebandy bilaga 6.
Motionsställaren, Karlstads IBF, fanns inte på plats för att föredra motionen.
Martin Johansson, förbundsstyrelsen: Föredrog förbundsstyrelsens yttrande och
hänvisade till den utredning som Vårkongressen uppdrog till förbundsstyrelsen att göra.
Förbundsstyrelsen ansåg att motionen anses besvarad av det yttrande som är gjort och
förordar avslag.
Inga andra ombud gjorde några inlägg eller yttranden.
Då inga andra yrkanden fanns, än förbundsstyrelsens yrkande på avslag, beslutade
Förbundsmötet att avslå motionen.
9.1.2
Västernorrlands IBF – SDF-bidraget
9.2.2
Förbundsstyrelsens förslag: SDF-bidraget
Eftersom det fanns en motion bilaga 7 och ett förslag bilaga 9 som behandlar samma
område frågade mötesordföranden om dessa två kunde behandlas under samma punkt.
Förbundsmötet beslutade att både Västernorrlands IBF:s motion och
förbundsstyrelsens förslag kunde behandlas under samma punkt.
Krister Kalte, förbundsstyrelsen: Föredrog den utredning som uppdrogs till
förbundsstyrelsen vid Förbundsmötet 2004. Utredningen gjordes tillsammans med
representanter från Hälsinglands IBF, Göteborgs IBF och Östergötlands IBF.
Utredningen kom fram till att successivt höja SDF-bidraget under en treårsperiod och att en
utvärdering ska göras efter år 2. Med höjningen skärps kraven mot bidragstagarna något.
Leif Bolin, Västernorrlands IBF: Ansåg att förbundsstyrelsens förslag borde remitterats till
SDF:en. Därför har Västernorrlands IBF lagt ett eget förslag där man tänker lite annorlunda.
SIBF:s förslag är i och för sig en höjning, men bara marginellt, enligt Västernorrlands IBF.
Västernorrland tror att rörelsen är redo för att satsa på distriktsutveckling och att de större
SDF:en är beredda att avstå en del av bidraget till förmån för de mindre.
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SDF-bidraget bör vara uppbyggt så att en viss lägsta-nivå kan uppnås i SDF-en, t ex ett
bemannat kansli.
Västernorrlands IBF drog tillbaka sin motion mot att SIBF:s förslag röstas igenom men bara
för år 1 och att en ny utredning tillsätts där kravet är att förslaget i god tid remitteras till SDFen.
Mötesordförande gick igenom de olika förslagen och kom fram till följande yrkanden;
förbundsstyrelses yrkande på bifall till eget lagt förslag och Västernorrlands IBF:s yrkande på
bifall till förbundsstyrelsen förslag med tillägget att endast år 1 genomförs och att en ny
utredning tillsätts.
Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägg att endast
år 1 genomförs och att en ny utredning tillsätts där SDF:en ges möjlighet att i god tid
yttra sig via ett remissförfarande.
9.2.1
Förbundsstyrelsens förslag: Vårkongress till Tävlingskongress
Martin Johansson, förbundsstyrelsen: Föredrog om förslaget bilaga 8 till stadgeändring
avseende namnet på Vårkongressen och att ändra det till Tävlingskongress.
Inga andra yrkanden fanns.
Förbundsmötet beslutade att bifalla förslaget.
9.2.3
Förbundsstyrelsen förslag: Sänka åldern för a-licensierade spelare
Per Jansson, förbundsordförande: Föredrog om förslaget bilaga 10 att sänka åldern för alicensierade spelare. Det är ett praktiskt bekymmer att medelåldern på innebandyspelare har
blivit lägre. 1998 justerades åldern för a-licensierade spelare med ett år uppåt i samband med
att laglicenser infördes. Då baserades bulken för a-licensierade spelare på ca 40 000 st, en
nivå som används för bestämmandet av premier. Då bulken nu är nere på ca 30 000 st vill
förbundsstyrelsen åter justera åldern för a-licensierade spelare till den nivå, och ålder, som
var 1998.
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Jag minns debatten vi hade vid
Ordförandekonferensen tidigare i år där det också talades om att göra barninnebandyn
avgiftsfri. När jag läser förslaget tycker jag att det bara är halva förslaget som är med – d v s
jag saknar den avgiftsfria delen för barninnebandy.
Dessutom infinner sig en oro över att det i förslaget står att de a-licensierade spelarna
förväntas minska över åren. Hur står det sig i relation till våra mål och strategier? Tror vi inte
att våra ungdomar kommer att fortsätta spela innebandy?
Innebandyn ska vara en billig idrott. Nu höjer vi avgifterna för våra 16-åringar. Det är inte bra.
Västerbottens IBF yrkar avslag på förslaget.
Per Jansson, förbundsordförande, betonade och klargjorde att antalet a-licenser inte
troligen kommer att minska kraftigt (från dagens cirka 30 000) men att en utplaning redan
setts. Fakta är ändå att 1998 tappade vi ca 10 000 a-licenser, pga den justering av
åldergränser som då beslutades om.
Per Jansson betonade att SIBF´s målsättning är att ta bort avgifterna för
barninnebandyspelare. Just nu ligger fokus på att trygga försäkringsskyddet. För att inte
”halka snett” bör vi justera nu. Alternativet är att höja avgifterna för a-licensierade spelare.
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Stefan Franzén, Smålands IBF: Smålands IBF stöder förslaget men tycker att
implementeringen ska ske till 1 juli 2006 istället för i år. Tycker att föreningarna ska få en
möjlighet att planera och budgetera för en höjning av avgifter.
Mötesordförande klargjorde följande yrkanden. Först beslutar Förbundsmötet om en
förändring ska ske eller inte, d v s bifall eller avslag till förbundsstyrelsens förslag. Därefter
sker omröstning om när förändringen ska ske; 1 juli 2005 eller 2006.
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Drog tillbaka yrkandet om avslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag och att förändringen
ska ske den 1 juli 2006.
9.3.1
Rapport – resekostnadsutredning
Per Jansson, förbundsordförande: Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsmötet 2004
att genomföra en resekostnadsutredning. Förbundsstyrelsen uppdrog till Tomas Eriksson,
tidigare generalsekreterare, att genomföra utredningen.
Tomas Eriksson, förbundsstyrelsens utredare; Föredrog utredningen bilaga 11 i sin helhet
inklusive de slutsatser som förelåg. Utöver uppdraget har det spillt över annan information
som kan vara viktig för en eventuell framtida diskussion om t ex elitlicens. Utredaren har varit
noga med att ingen information ska gå att knyta till en särskild förening, då många elitklubbar
gett uttryck för oro att interna uppgifter om spelarkontrakt och ersättningar ska bli kända för
andra klubbar.
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Tycker att en dimension har fallit bort i
utredningen, d v s vad som återstår när man skalat bort det som inte har med själva
deltagandet att göra och att fokus inte bara läggs på resekostnader.
Sölve Dahlgren, FC Helsingborg: Tror att de höga siffrorna i utredningen beror på att många
föreningar tvingas att resa med flyg och göra övernattningar med anledning av hur
spelprogrammet ser ut.
Per Jansson, förbundsordförande: Förbundsstyrelsen har valt att inte föreslå
Förbundsmötet någonting.
Förbundsmötet beslutade att godkänna rapporten och att lägga rapporten till
handlingarna.

§ 10

Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog en höjd avgift (1 000 SEK per förening).
Fredrik Pettersson, Göteborgs IBF: Frågade varför man gör höjningen? Vi ska vara en
billig idrott, nu höjer vi kostnaden och jag kan inte se varför.
Per Jansson, förbundsordförande: Det är en indexering och ett alternativ till att inte höja
någon annanstans, t ex licensavgiften. Det ska noteras att årsavgiften inte höjts på många
år. Budgetpåverkan är 355 000 SEK
Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2005/2006.
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§ 11

Behandling av förslag till Verksamhetsplan med
ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod
2004-2007

a) Verksamhetsplan inklusive innebandyns mål och strategier samt Effektiv
Organisation, bilaga 12
Helén Wiklund Wårell, förbundsstyrelsen: Föredrog i korthet Innebandyns Mål- och
strategier och konkretiserade arbetet med Effektiv Organisation för SDF:en och SIBF.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport enligt bilaga och att fastställa
verksamhetsplanen.

b) Budget
Krister Kalte, förbundskassör: Presenterade budgeten för 2005/06 och redogjorde för de
väsentliga delarna i budgeten bilaga 13.
Mötesordförande; talade om att det i redovisningen föreligger full transparens vilket också
gör det möjligt att ställa detaljfrågor, något som även revisorerna har påtalat vara positivt.
Lars-Gunnar Tjärnqvist, Västerbottens IBF: Frågar om sponsorer och reklam, där det i not
står att den ska öka med 15% men i siffrorna märks inte detta.
Krister Kalte; förbundskassör: Svarar att det i utfallet för 2004/05 är redovisat
bruttointäkter och –kostnader och att det i budgeten är budgeterat netto. Man ska jämföra
budgetsiffrorna istället.
Fredrik Pettersson, Göteborgs IBF: Frågar varför vi har budgeterat med 1 300 föreningar
som betalar årsavgift när vi bara har drygt 1 100 st i utfallet.
Krister Kalte, förbundskassör: Förklarar att vi med IDA bättre kan följa upp de föreningar
som har verksamhet eller inte. Målsättningen är att ha 1 300 föreningar som betalar årsavgift
säsongen 2005/06. Vidare betonade förbundskassör Kalte att vad avser årsavgiften är det
kontantredovisning som gäller, och att vi styrs av RF´s stadgar. Ingen förening kan förrän
efter två obetalda årsavgifter medges utträde ur SIBF.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad
budget med en omsättning på 37 233 000 SEK.

c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen förslag är att ordförande har ett (1) prisbasbelopp (39 400 SEK) och att
övriga ledamöter har ½ prisbasbelopp (19 700 SEK) i arvode.
Förbundsmötet beslutade enligt Förbundsstyrelsens förslag.
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§ 12

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

Håkan Hult, Valberedningen: Beskrev hur arbetet har pågått i Valberedningen bilaga 14.
Valberedningen har varit närvarande på samtliga gemensamma tillställningar under året och
följt förbundsstyrelsens arbete på nära håll. Valberedningen har också intervjuat samtliga
styrelseledamöter och samtliga som blivit nominerade till förbundsstyrelsen, revisor och
disciplingrupp.
Valberedningen har också haft kontakt med samtliga SDF.
Valberedningen föreslog omval av Per Jansson, Kumla. Inga ytterligare nomineringar förelåg
bilaga 14.
Förbundsmötet beslutade enhälligt, i enlighet med Valberedningens förslag, att
omvälja Per Jansson, Kumla, till förbundsordförande för en tid av ett år.

§ 13

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

Valberedningen föreslog omval av Karin Solberg Svanholm, Älvsjö, Martin Johansson,
Oskarshamn och Krister Kalte, Rönninge, bilaga 14.
Urban Karlsson, IBK Dalen: Nominerade Leif Bolin, Sundsvall.
Förbundsmötet beslutade att kandidatnomineringen var avslutad.
Mötesordförande föreslog en ordning där Karin Solberg Svanholm först väljs, som enda
föreslagna kvinna, med tanke på intentionerna i stadgarna, och därefter väljs övriga
ledamöter.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med mötesordförandes förslag.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Karin Solberg Svanholm, som ledamot i FS för
en tid av två år.
Plädering för kandidaterna
Stephen Selindh, Valberedningen: Valberedningen har som uppgift att ta fram det bästa
laget för rörelsen. Med all respekt för Leif Bolin, men Valberedningen tycker att det bästa
laget är nominerat.
Urban Karlsson, IBK Dalen: Leif Bolin är duktig, välkänd och har arbetat länge inom
rörelsen. Han har jobbat länge, och har goda kontakter, inom Sisu Idrottsutbildarna. Han har
också i övrigt goda kontakter med näringsliv och innebandy. IBK Dalen föreslår Leif Bolin till
förbundsstyrelseledamot.
Mötesordförande gick igenom proceduren för omröstning, där de tre kandidaternas namn
lästes upp var för sig och ombuden genom ja- rop röstade på sina kandidater.
Efter genomförd omröstning fann mötesordföranden att Förbundsmötet beslutat att omvälja
Martin Johansson och Krister Kalte, som ledamöter i FS för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Martin Johansson och Krister Kalte.
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§ 14
Val av ordförande och två övriga ledamöter i
Disciplingruppen, ordförande för en tid av ett (1) år samt
ledamöter för en tid av två år. Dessutom fyllnadsval på ett
(1) mandat för en tid av ett (1) år.
Valberedningen föreslog omval av ordförande Anna-Karin Åhrman Cortelius, Varberg och
omval av ledamot Arne Andreasson, Örkelljunga samt omval av ledamot Björn Ingolf,
Moheda. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 14.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Anna-Karin Åhrman Cortelius till ordförande för
Disciplingruppen för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutade att omvälja Arne Andreasson och Björn Ingolf för en tid av
två år.
Valberedningen föreslog nyval (fyllnadsval för Linda Hellstöm) av Karin Hjelmberg,
Stockholm, för en tid av ett år. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 14.
Förbundsmötet beslutade att välja Karin Hjelmberg för en tid av ett år.

§ 15

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

Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisor Mikael Brandstam, Stenhamra och omval av
revisorssuppleant Pirjo Hellgren, Trångsund. Inga ytterligare nomineringar förelåg bilaga 13.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag.

§ 16

Val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i
Valberedningen 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 15.
Roy Silverby, Hallands IBF: Föreslog omval på sittande Valberedning, d v s Lars
Hjalmarsson, Skellefteå, som ordförande och Håkan Hult, Linköping, Gittan Ahonen,
Stockholm, Stephen Selindh, Göteborg och Arne Nordesjö, Uppsala som ledamöter.
Thomas Önnevik, Skånes IBF: Föreslog Martin Petersson, Uppsala.
Anders Edward, Upplands IBF: Föreslog Arne Nordesjö, Uppsala.
Inga ytterligare nomineringar förelåg.
Förbundsmötet beslutade att inledningsvis välja en ordförande, i enlighet med
mötesordförandes förslag till mötesordning.
Roy Silverby, Hallands IBF: Har föreslagit Lars Hjalmarsson, Skellefteå.
Inga ytterligare förslag förelåg.
Förbundsmötet beslutade att välja Lars Hjalmarsson till Valberedningens ordförande
för en tid av ett år.
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Förbundsmötet beslutade därefter att välja in den enda kvinnliga nominerade
personen, Gittan Ahonen, som ledamot då det i stadgarna står att Valberedningen ska
bestå av kvinnor och män.
För val till övriga tre platser begärdes sluten votering.
Mötesordförande gick igenom gången för sluten votering och förklarade att 0, 1, 2 och 3
namn kan skrivas på de röstsedlar som delas ut. Skrivs fyra namn eller fler och/eller ett
ogiltigt namn på röstsedeln anses hela rösten som ogiltig.
Efter genomförd (sluten) votering räknade rösträknarna fram resultatet. Resultatet
meddelades av mötesordförande enligt:
Martin Petersson
Arne Nordesjö
Håkan Hult
Stephen Selindh

198 röster
134 röster
130 röster
106 röster

Förbundsmötet beslutade att välja Martin Petersson, Arne Nordesjö och Håkan Hult till
ledamöter av Valberedningen för en tid av ett år.

§ 17

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

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

§ 18

Avslutning

Mötesordförande Tomas Eriksson tackade för förtroendet att leda förbundsmötet. Eriksson
lämnade över ordförandeklubban till förbundsordförande Per Jansson.
Per Jansson tackade för förtroendet att få leda Svenska Innebandyförbundet.
Blommor och present delades ut till Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson.
Blommor delades även ut till Helén Wiklund Wårell, ny ledamot av Riksidrottsstyrelsen och
Tomas Eriksson som ledde mötet på ett föredömligt sätt.
Dessutom avtackades Stephen Selindh med blommor för arbetet i Valberedningen.
Förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2005 för avslutat.
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Vid protokollet:

Magnus Pehrson
Mötessekreterare och generalsekreterare
Justeras:

Tomas Eriksson

Bengt Anteryd

Gull-May Wassberg

Mötesordförande

Västergötlands IBF

Bohuslän-Dals IBF

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14
Bilaga 15

Deltagarförteckning
Röstlängd
Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2004/05
Svenska Innebandyförbundets Årsredovisning 2004/05
Revisionsberättelse
Motion Karlstads IBF ”Projekt om attityder för flick- och daminnebady”
Motion Västernorrlands IBF ”SDF-bidraget”
Förslag ”Vårkongress till Tävlingskongress”
Förslag ” SDF-bidrag”
Förslag ”Sänka åldern för a-licensierade spelare
Rapport Resekostnadsutredning
Verksamhetsplan, inkl mål och strategier och Effektiv organisation
Budget 2005/06, kommentarer
Valberedningens förslag
Förslag till Valberedning

Appendix

Den tryckta Verksamhetsberättelsen med Årsredovisning 2004/05
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