Förbundsmötesprotokoll 9 juni 2007
Plats: Vasakronan, Solna

Inledning
Per Jansson, förbundsordförande
Hälsade välkommen till 2007 års förbundsmöte.
Vi har lagt det 25:e året av bakom oss, ett år av framgångar. På herrsidan hade vi ”the
Golden Season”, en elitseriesäsong som laddade för VM på hemmaplan. För damerna
handlade det om den första säsongen med en elitserie. Damernas ”Golden Season” kommer
2009/10 med VM-på hemmaplan i december 2009.
Just nu är Sverige innehavare av samtliga VM-guld.
Under säsongen har Sverige genomfört två IFF-evenemng; VM för herrar och Europacupen.
Kim Fors, Stockholm och Jan Öhrskog, Skåne tackades för respektive SDF:s engagemang
under VM 2006. Krister Kalte, VM-general, fick även en tackgåva. Roy Silverby, Halland,
tackades för genomförandet av Europacupen 2006/07 i Varberg.

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 noterades till 242 röster (samtliga 22 SDF närvarande), föreningar
till 15, totalt 257 röster.
Förbundsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 257 röster bilaga 2.

§2

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom.
Föredragningslistan godkändes av förbundsmötet.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande

Magnus Fantenberg, avdelningschef, meddelade att Förbundsmötet varit utlyst genom
införande i ”Svensk Idrott” nr 3/2007 samt genom kallelse till röstberättigade den 15 maj
2007, via post och per mejl. Dessutom ytterligare för kännedom på
www.innebandy.se/forbundsmotet fr o m 30 mars 2007.
Förbundsmötet ansåg mötet behörigt utlyst.

§4

Val av mötesordförande

Valberedningen representerades på plats av dess ordförande, Arne Nordesjö, och föreslog
Hans Hellquist, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, till mötets ordförande.
Förbundsmötet beslutade att till mötets ordförande välja Hans Hellquist.
Hans Hellquist presenterade sig och talade om innebandy ur ett RF-perspektiv. Innebandyn
ska vara stolt över hur välskött förbundet är och över dess framgångar. Innebandyn är
ungdomlig och jämställd.
Hellquist informerade också om hur bidragsfördelningen går till och nämnde bl a att
jämställdhet kommer att få ett ökat värde i framtiden.

§5

Val av mötessekreterare

Valberedningen föreslog Magnus Fantenberg, avdelningschef på Svenska
Innebandyförbundet.
Förbundsmötet beslutade att till mötets sekreterare välja Magnus Fantenberg.

§6

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

Valberedningen föreslog två protokolljusterare som också föreslogs agera rösträknare;
Anders Edward, Upplands IBF och Christer Olsson, Örebro Läns IBF.
Förbundsmötet beslutade att välja Anders Edward, Upplands IBF och Christer Olsson,
Örebro Läns IBF till protokolljusterare och rösträknare.
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§7

Behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser

Mötesordförande föreslog att eftersom dessa varit utsända anses de såsom föredragna.
Förbundsmötet beslutade att de ansågs föredragna.

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen för 2006/2007 bilaga 3 gavs möjlighet att kommentera.

b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Årsredovisningen bilaga 3, inkluderat resultat- och balansräkning för 2006/2007, 2006-05-01
– 2007-04-30, gavs möjlighet att kommentera.

c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisionsberättelse bilaga 3 för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret var utsänd
med handlingarna.
Mikael Brandstam, revisor: föredrog revisionsberättelsen, som också finns i original på
podiet.
Förbundsmötet beslutade att revisionsberättelsen ansågs föredragen.
Förbundsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret.
Förbundsmötet beslutade att fastställa förvaltningsberättelsen avseende
räkenskapsåret 2006-05-01 – 2007-04-30 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.
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§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 IBK Landskrona – namnpolicy bilaga 4
Motionären var inte på plats och kunde inte föredra motionen.
Martin Wolmhed, SIBF: Oavsett vad som beslutas idag kommer Tävlingsgruppen att se
över namnpolicyn. Det är dock viktigt att våra kärnvärden styr namnpolicyn. SIBF yrkade
avslag på motionen.
Förbundsmötet beslutade att avslå IBK Landskronas motion.

9.1.2 Västernorrland m fl. – SDF-bidraget bilaga 5
Västernorrlands IBF m fl har kommit in med en motion efter att motionstiden gått ut.
Tomas Eriksson, SIBF: Motionen har kommit in för sent (28 maj) och inte i enlighet med
stadgarna. Förbundsstyrelsen har vid ett extra styrelsemöte beslutat att avvisa motionen,
men att den ska redovisas på Förbundsmötet.
Punkten 9.1 2 lades till handlingarna.

9.2 1 SIBF – Förslag till stadgeändringar bilaga 6
Herbert Marcher, SIBF: Kapitel 6 Tävlingskongressen är i behov av föreändringar för att
anpassas till verkligheten. Dessutom beslutade Riksidrottsmötet i maj 2007 om en förändring
av besvärstiden från tre till två veckor som också föreslås förändras i SIBF:s stadgar.
Förbundsmötet beslutade att bifalla SIBF:s förslag till stadgeändringar.

9.3.1 Rapport – Licensutredning bilaga 7
Tomas Eriksson, SIBF: Licensutredningen pågår bl a om frågorna om hur finansieringen
ska gå till, försäkringsinnehållet samt laglicens kontra individuell licens och kommer under
året att arbeta parallellt med den på extra Tävlingskongressen beslutade
övergångsutredningen.
Under året som gått har nivån i försäkringsskyddet justerats och det är värt att notera att
försäkringsskyddet är minst lika bra jämfört med likvärdiga idrotter, t ex fotboll.
Det är en tendens att försäkringsmäklare anlitas för att jämföra med olika försäkringsbolag.
Även innebandyn har gjort jämförelser med andra försäkringsbolag.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport.
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9.3.2 Rapport – Stadgeutredning bilaga 8
Herbert Marcher, SIBF: Stadgeutredningen går vidare. Till kommande år har en
utredningsgrupp bildats som ska se över de lite större områdena som inte sågs över till
Förbundsmötena 2006 och 2007. det handlar bl a om röstlängden för Förbundsmötet.
Christian Tillroth, Göteborg: Nämnde att namnen på Sveriges län är felaktiga i stadgarna.
Roland Pettersson, Balrog B/S IK: Frågade om aktiebolagsfrågan kommer att ingå i
utredningen.
Herbert Marcher, SIBF: Båda frågorna kommer beaktas i utredningen.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport.

§ 10

Fastställande av förenings årsavgift till förbundet

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift (1 000 SEK per förening).
Förbundsmötet beslutade att fastställa årsavgift om 1 000 SEK för 2007/2008.

§ 11

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

a) Verksamhetsplan (verksamhetsinriktning) bilaga 9
Mötesordförande föreslog att eftersom verksamhetsinriktningen varit utsänd anses den
såsom föredragna.
Tomas Eriksson, SIBF: Verksamhetsinriktningen är tagen sedan innan. Det finns ett antal
mål som kan diskuteras, bl a tidsaspekten 30 april 2008. Det torde vara så att vissa mål
kommer att förlängas i nästa upplaga av verksamhetsinriktningen.

b) Budget bilaga 4
Tomas Eriksson, SIBF: 2007/08 ligger budgeten på drygt 41 miljoner som balanseras. SIBF
har tagit åt oss av tidigare kritik, bl a att inte öka landslagsbudgeten.
VM 2006 är skillnaden mellan 06/07 och 07/08 utfalls- och budgetsiffror.
Förbundsmötet beslutade att godkänna lämnad rapport och fastställa balanserad
budget med en omsättning på 41 213 900 SEK.

c) Redovisning och fastställande av arvoden till Förbundsstyrelsen
Arne Nordesjö, Valberedningen: Valberedningens har lämnat förslag till arvode (bilaga 10)
till förbundsordförande och förbundsstyrelseledamöter. Allt vilar på ideellt arbete, allt från
ledare för ungdomslag till förtroendeuppdrag i styrelsen. Det går en gräns någonstans där
den nedlagda tiden bör ersättas ekonomiskt.
Förslaget är att arvodera förbundsordförande med 15 000 SEK/månad exkl sociala avgifter
och pensionsavsättning. Dessutom utgår ett halvt basbelopp till övriga
förbundsstyrelseledamöter.
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Till sist föreslog Valberedningen att en utredning tillsätts som ska se över samtliga
arvoderingar.
Roger Ödebrink, Småland: Det är klart att vi ska ha ersättning för nedlagd tid. Höjningen är
från knappt 40 000 SEK till ca 180 000 SEK. Det är kraftigt. Och ingen ökning för övriga
ledamöter. Därefter ska en utredning tillsättas. Det är fel ordning. Utredning först – därefter
motivera en höjning.
Arne Nordesjö, Valberedningen: Detta är första steget i en förändringsprocess. Detta är
vad på kort tid kunde framställas. Vi ställer krav på vår förbundsordförande på tillgänglighet.
Detta kan inte göras ideellt och/eller på fri tid. Detta sker på ordinarie arbetstid. Vi ger
möjligheten för förbundsordförande att utföra detta arbete. Vi vill att utredningen även ska
titta på ersättningar för förlorad arbetsförtjänst.
Roger Ödebrink, Småland: Vi måste sära på problematiken. Är det fel på reglerna för
förlorad arbetsförtjänst – då ska man ändra det. Ett arvode är inte återkalligt – därför
reagerar jag på den stora höjningen. En utredning kan komma fram till att arvode ska vara
lägre. Då blir det komplicerat.
Småland yrkade på att man bibehåller dagens system och ger uppdrag i att sätta igång
utredningen.
Anders Edward, Uppland: Vad innebär lämplig pensionsavsättning? Vem styr/bestämmer
detta.
Arne Nordesjö, Valberedningen: Det är upp till Förbundsstyrelsen. Det finns olika
förutsättningar beroende på vilken typ av anställning och pensionsförmåner man har. Det är
det vi vill ersätta.
Johan Fredriksson, Pixbo Wallenstam IBK: Finns det en arbetsbeskrivning på
arvoderingen? Vad kan vi förväntas av en ordförande?
Arne Nordesjö, Valberedningen: Den finns inte i detalj. I det här läget handlar det om
tillgängligheten.
Jan Öhrskog, Skåne: Vi ser två problem! För det första borde det kopplas till en arbets- och
befattningsbeskrivning och det andra är att kombinationen arvode och förlorad arbetsförtjänst
inte är kompatibel.
Roland Pettersson, Balrog B/S IK. Höll med föregående talare och yrkade i enlighet med
Småland.
Lars Selander, Västergötland: Hur vanligt är det att valberedningen föreslår ersättningar till
personer som de sedan föreslår?
Hans Hellquist: RF:s valberedning har gjort likadant.
Bjarne Hald, Norrbotten: Yrkade bifall till Valberedningens förslag med tillägg att
ordförande inte kan ta ut förlorad arbetsförtjänst. Samt yrkade bifall till utredningen.
Hans Hellquist: Valberedningens förslag är att betrakta som lön, d v s det är underförstått
att man inte kan ta ut förlorad arbetsförtjänst.
Jan-Arne Bäckström, Västernorrland: Vad tar ordförande ut i förlorad arbetsförtjänst idag?
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Per Jansson, SIBF: Det utgår ett arvode till mig för att utföra uppdraget inom
marknadsområdet. Utöver det tas ca tre dagar i månaden ut i förlorad arbetsförtjänst för
andra uppdrag än de som är marknadskopplade.
Roger Ödebrink, Småland: Det nya yrkandet begränsar tiden man kan lägga ner. Då får
man ingen ersättning för det arbete som lägger ner. Argumentet att inte hitta lämpliga
personer är dåligt.
Lewi Bergström, IBK Dalen: Det är tydligt att det krävs en utredning. Nu ska vi inte jämföra
en ideell organisation med kommuner, men kommunallagen säger att om du har mer än 40%
i arvode kan du inte ta ut förlorad arbetsförtjänst.
Mats Åkerlund, Storvreta IBK: Rimligt med en utredning, men vi måste ta ansvar för FS
förutsättningar. Utredningen bör göras snabbt.
Det fanns två yrkanden:
1. Valberedningens förslag – arvode till ordförande om 15 000 SEK/månad exklusive
sociala avgifter och pensionsavsättning samt utan möjlighet att ta ut förlorad arbetsförtjänst.
Övriga förbundsstyrelseledamöter ½ basbelopp per år i inläsningsarvode. Dessutom ska en
utredning tillsättas som ser över all arvodering.
2. Smålands förslag – bibehålla de nuvarande arvodesformerna samt att tillsätta en
utredning som ser över all arvodering.
Votering begärd av Bjarne Hald, Norrbotten.
Efter öppen votering och rösträkning blev röstfördelningen enligt:
Valberedningens förslag = 65
Smålands förslag = 141
Förbundsmötet beslutade enligt Smålands yrkande.

§ 12

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

Arne Nordesjö, Valberedningen: Beskrev hur arbetet har pågått i Valberedningen bilaga
10. Valberedningen konstituerar sig direkt efter förbundsmötet. 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.
När Lars-Gunnar Tjärnquist blev nominerad till förbundsordförande hoppade han omedelbart
av Valberedningen.
Därefter informerade Nordesjö om varför Valberedningen har valt att nominera Lars-Gunnar
Tjärnquist som förbundsordförande istället för Per Jansson som stod till förfogande till omval.
I samband med att Valberedningen beslutade att nominera Lars-Gunnar Tjärnquist samlades
sittande förbundsordförande och Valberedningen för att informationen skulle tillkännages. Vi
informerade också snabbt till SDF:en om att det fanns två kandidater till ordförandeposten.
Valberedningen föreslog nyval av Lars-Gunnar Tjärnquist, Skellefteå bilaga 10.
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Niclas Westén, Stockholm: Pläderade för, och yrkade omval av Per Jansson.
Mats Persson, Gotland: Yrkade omval av Per Jansson.
Jan Ögren Fjellestad, SEI: Begärde att få yttra sig.
Förbundsmötet beslutade att Jan Ögren Fjellestad fick yttra sig.
Jan Ögren Fjellestad, SEI: Jag företräder SEI. Vi vill vara med när viktiga frågor beslutas
och vi vill vara med att påverka. SEI bestämde i går, efter SEI:s årsmöte, att lämna ett
gemensamt ställningstagande till Förbundsmötet: ”17 elitserieklubbar var närvarande på
SEI:s årsmöte, samtliga var eniga i att det funnits brister i tillvägagångssättet då man tog
fram kandidater till ny ordförande utan att informera elitserieföreningarna. Vi vill vara med
och påverka då det diskuteras viktiga frågor som berör vår verksamhet.”
Roger Ödebrink, Småland: Ställde sig bakom Stockholms plädering och yrkade omval av
Per Jansson.
Christer Örebro: Pläderade för, och yrkade omval av Per Jansson.
Roland Pettersson, Balrog B/S IK: Yrkade omval av Per Jansson.
Mikael Magnusson, Västergötland: Yrkade omval av Per Jansson.
Lasse Granqvist, AIK IBF: Det framfördes grav kritik mot sittande förbundsordförande, bl a
ekonomiska spörsmål. Är de utredda? Det framfördes också problem med relationer till
förbundskansliet. Är inte det en personalledningsfråga? Det är knappast en
förbundsmötesfråga? Hur ser kravprofilen för en förbundsordförande ut? Vad menar
Valberedningen med strategiskt arbete?
Arne Nordesjö, Valberedningen: Ja, de ekonomiska spörsmålen är utredda och det finns
inget att anmärka på. När personalfrågan påverkar både tjänstemannaorganisationen och
förtroendemannaorganisationen är det en fråga som måste lyftas. Det finns i dagsläget ingen
detaljerad kravprofil för en förbundsordförande mer än de gängse kraven som kan ställas, t
ex arbetsgivaransvar, marknadsföring av innebandyn på olika nivåer och att företräda
innebandyn på bästa sätt. Strategiskt arbete är det långsiktiga arbetet. Idag arbetar styrelsen
med uppgifter som borde göras av kansliet.
Bjarne Hald, Norrbotten: Pläderade för Lars-Gunnar Tjärnquist och yrkade bifall till
Valberedningens förslag.
Lasse Granqvist, AIK IBF: SEI har inte fått vara med i debatten om en ny
förbundsordförande. Det är rätt att säga att det behövs en förändring. Men det känns inte bra
att elitföreningarna står utanför förändringsprocessen.
Arne Nordesjö, Valberedningen: Vi har gått på kontakter med SDF:en i enlighet med de
direktiv som Valberedningen sedan en längre tid tillbaka arbetar efter. Jag accepterar kritiken
och framför kritiken till nästa Valberedning. Men det är inte så vi har arbetat de senaste åren.
Hans Hellquist: Jag föreslår att båda kandidaterna får fem minuter var att tala för sig.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med mötesordförandes förslag.
Lars-Gunnar Tjärnquist inledde med att tala i fem minuter. Därefter talade Per Jansson i fem
minuter.
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Bosse Westerlund, Gästrikland: Begärde fem minuters ajournering.
Förbundsmötet beslutade i ajournera mötet i fem minuter.
Förändringar av fullmakter: Endre IF företräds av Jan-Ögren Fjellestad och Gotlands IBF
företräds av Niclas Westén.
Jan Öhrskog, Skåne: Frågade om det var i sin ordning att förändra fullmakterna.
Bjarne Hald, Norrbotten: När vi åker hit måste vi ha två underskrifter. Hur gick det till nu när
förändringarna gjordes?
Hans Hellquist: Det är inget som är ovanligt, att man förändrar fullmakterna. Det står inget i
stadgarna om hur man förändrar fullmakterna. Vi måste ställa frågan till Förbundsmötet.
Förbundsmötet beslutade i godkänna förändringarna av Endre IF:s och Gotlands IBF:s
fullmakter.
Det fanns två förslag till förbundsordförande.
1. Valberedningens förslag – nyval av Lars-Gunnar Tjärnquist
2. Stockholms m fl förslag – omval av Per Jansson
Votering begärdes av Jan Öhrskog, Skåne.
Efter sluten votering och rösträkning blev röstfördelningen enligt:
Valberedningens förslag: 130
Stockholms m fl förslag: 127
Förbundsmötet beslutade att välja Lars-Gunnar Tjärnquist som förbundsordförande
för en tid av ett år.
Lars-Gunnar Tjärnquist: Tackade för förtroendet. I det här läget kräver det lite eftertanke
med tanke på hur jämnt det var.
Hans Hellquist: Detta visar på en spricka inom förbundet. I princip hälften av rösterna
fördelade på de två kandidaterna. Jag kan bara uppmana er att jobba vidare i
samstämmighet och för framtiden. Ett tack till Per Jansson för många års arbete.

§ 13

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

Arne Nordesjö, Valberedningen: Föredrog de nomineringar som kommit in. Stephen
Selindh nominerades av flera SDF men ställde sig inte till förfogande. Det kom en sen
nominering av Leif Bohlin som inte kommit Valberedningen till kännedom innan
nomineringen beslutades.
Nordesjö pläderade för de tre kandidaterna samt yrkade enligt:
Omval av Martin Wolmhed, nyval av Magnus Nilsson samt nyval av Stefan Johansson.
bilaga 10
Förbundsmötet beslutade i enlighet med Valberedningens förslag, d v s att välja
Martin Wolmhed, Magnus Nilsson och Stefan Johansson som ledamöter för en tid av
två år.
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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 och omval av
ledamöterna Arne Andreasson och Björn Ingolf bilaga 10.
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.

§ 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 10.
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 11.
Mötesordföranden frågade Förbundsmötet om det fanns fler förslag till Valberedning än de
fem som förelåg.
Inga ytterligare nomineringar förelåg.
Förbundsmötet beslutade att välja Malin Andersson, Arne Nordesjö, Roy Silverby,
Stephen Selindh och Jan Willman som ledamöter av Valberedningen för en tid av ett
år. Förbundsmötet beslutade också att utse Arne Nordesjö till ordförande för
Valberedningen.

§ 17

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

Förbundsmötet beslutade att uppdra åt Förbundsstyrelsen att utse ombud till
kommande stämmor.
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§ 18

Avslutning

Hans Hellquist tackade för ett bra genomfört förbundsmöte och önskar Svenska Innebandy
all lycka och framgång.
Därefter skedde avtackningar av Krister Kalte och Karin Solberg Svanholm för deras tid i
Förbundsstyrelsen. Tomas Eriksson, generalsekreterare och Lars-Gunnar Tjärnquist,
förbundsordförande genomförde avtackningarna.
Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande: Tackade för förtroendet att få leda Svenska
Innebandyförbundet det kommande åter. Det är omtumlande. Vi har ett otroligt problem, vi
måste vinna förtroende. Ni har idag valt alternativet. Jag hoppas att jag motsvarar dessa
förväntningar. Vi har många fantastiska saker framför oss. Låt inte diskussionerna ge vid
handen att vi är en splittrad rörelse. Vi är 2000-talets idrott och vi har förmågan att förena
elitidrotten med ungdomsidrotten.
Lars-Gunnar Tjärnquist, förbundsordförande förklarade förbundsmötet 2007 för avslutat.
Vid protokollet:

Magnus Fantenberg
Mötessekreterare

Justeras:

Hans Hellquist

Anders Edward

Christer Olsson

Mötesordförande

Upplands IBF

Örebro Läns IBF

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11

Deltagarförteckning
Röstlängd
Svenska Innebandyförbundets Verksamhetsberättelse 2006/07 inklusive
Årsredovisning 2006/07 samt revisionsberättelse.
Motion IBK Landskrona – Namnpolicy. Inklusive SIBF:s yttrande.
För sent inkommen motion Västernorrlands IBF m fl – SDF-bidraget.
Förslag – Stadgeändringar
Rapport - Licensutredningen
Rapport – Stadgeutredningen
Verksamhetsinriktning 2006-2008
Valberedningens förslag
Förslag till Valberedning
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