
 

 

Protokoll Tävlingskonferens 2021-02-07 

 
20 närvarande föreningar samt representanter från VIBF.  

Således krävs 11 röster för enkel majoritet. 

Deltagande föreningar: 

Arvika IBF 

Billingsfors IBK 

BK Vålberg 

BKI Sunnanå 

Deje IBF 

Dotteviks IF 

Fagerås BK 

GS 86 AIF 

Hagfors IBS 

Hagfors IF Uddeholm 

Hertzöga BK 

Hultsberg/Björkås IBF 

Karlskoga IBF 

Karlstad IBF 

Lysvik IBF 

Nordmarkens IBF 

Skattkärrs IK 

Skoghalls IBK 

Skoghalls IBK Utveckling 

Åmåls IBK 

 

Bilaga: ppt-presentation från mötet 

 

1.  Mötets öppnande och presentation av mötesdeltagare 

Tävlingskommitténs ordförande Anders Nilsson hälsade deltagarna välkomna till årets 

tävlingskonferens och initierade en uppropsrunda samt gick igenom dagens agenda. Han 

poängterade vidare att tävlingskonferensen är ett rådgivande forum och inte ett beslutande. 

 



2. Motion 1 – HJ 20 poolspel 
Johan Carlsson, tävlingskonsulent VIBF, redogjorde för Tävlingskommitténs förslag till att införa 

poolspel för HJ20 (se bilaga) 

 

Mötet gick till omröstning med följande resultat: 

20 föreningar röstade för bifall 

0 föreningar röstade för avslag  

 

3. Motion 2 – Nytt upplägg senior-DM 
Johan Carlsson redogjorde för Tävlingskommitténs förslag till nytt upplägg för senior-DM (se bilaga) 

Björn Haevaker, Skoghalls IBK Utveckling, lyfte frågan om huruvida det fortfarande kommer att vara 

möjligt att ställa upp med kombinerade lag, utifrån det nya samspelet med Svenska Cupen. VIBF har 

inte fått någon indikation om att det inte skulle vara möjligt, men dubbelkollar frågan med SIBF.   

 

Mikael Karlsson, Åmåls IBK, ställde frågan om möjligt deltagande i DM, vid samarbetsavtal med 

värmländskt lag, vilket VIBF undersöker vidare.  

Jonas Sandström, GS 86 AIF, undrade över det ekonomiska upplägget för föreningar som arrangerar 

gruppspel. Johan Carlsson förtydligade att arrangörsföreningen står för hallhyra, medan VIBF står för 

domarnas alla kostnader. 

 

Mötet gick till omröstning med följande resultat: 

20 föreningar röstade för bifall 

0 föreningar röstade för avslag  

 

4. Diskussionspunkter 

 

Flickor Röd serie 1 och DJ20 – en permanent lösning? 

Mötet diskuterade frågan och samtliga inspel som gjordes handlade enhälligt om att upplägget är bra 

och fungerande utifrån rådande förutsättningar, men att målsättningen på lång sikt måste vara att få 

till underlag för separata serier.  

 

Information rörande SIBF:s tävlingskongress 

Johan Carlsson redogjorde för inkomna motioner inför SIBF:s tävlingskongress som genomförs 28 

mars (se bilaga). VIBF har själva ännu inte tagit ställning till de olika motionerna. 

Mötet var överens om att motionen rörande inskränkning runt samarbetsavtal inte gynnar 

föreningarnas möjligheter att behålla spelare, vilket VIBF kommer att ta med sig till 

Tävlingskongressen.  

Flera inspel gjordes vidare kring att föreningarna stöttar VIBF:s motion om ändrad ålder i JAS och att 

man tycker att SIBF:s motargument känns tveksamma. 

 



5. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor lyftes.  

 

Raimon Strömberg, Hertzöga BK, framförde beröm till VIBF och dess Coronagrupp för bra hantering 

och kommunikation under rådande pandemi, vilket närvarande VIBF-representanter i mötet tackade 

för och tar med sig till resterande i Coronagruppen. 

 

 

Vid protokollet, 

 

 

Camilla Olsson, 

Kanslichef VIBF 

 

 

 

 

 

 

 

 


