
 

Protokoll Tävlingskonferens 2022-02-20 

 
19 närvarande föreningar samt representanter från VIBF.  

Således krävs 10 röster för enkel majoritet. 

Deltagande föreningar: 

Billingsfors IBK 

Dotteviks IF 

Dotteviks IF Ungdom 

Edebäck IBF 

Fagerås BK 

GS 86 AIF 

Hagfors IBS 

Herrhagens IBF 

Hertzöga BK 

Hultsberg IBF 

Karlskoga IBF 

Karlstad IBF 

Kristinehamns IBF 

Nordmarkens IBF 

Skattkärrs IK 

Skoghalls IBK 

Skoghalls IBK Utveckling 

Sunne IBK 

Åmåls IBK 

 

Bilaga: ppt-presentation från mötet 

 

1.  Mötets öppnande och fastställande av röstlängd 

Tävlingskommitténs (TK:s) ordförande Anders Nilsson hälsade deltagarna välkomna till årets 

tävlingskonferens och presenterade samtliga deltagare från VIBF. Därefter initierade Johan Carlsson, 

tävlingsansvarig, en uppropsrunda samt gick igenom dagens agenda. Han poängterade vidare att 

tävlingskonferensen är ett rådgivande forum och inte ett beslutande. 

 

2. Motion 1 – Domare i gröna poolspel 
Jonas Berglund, Herrhagens IBF, redogjorde för bakgrunden till inkommen motion. 



 

Anders Nilsson redogjorde för Tävlingskommitténs linje och yrkade på avslag för motionen, med 

hänvisning till att poolspelen är ett viktigt led i utvecklingen av våra domare.  

 

Ludvig Furtemark, Domarkommittén (DK), yrkade även han på avslag med samma motivering som TK. 

Han poängterade vidare att DK löpande arbetar för att allt ska vara så billigt som möjligt för 

föreningarna i domarutbildningsupplägget och att detta årligen ses över, bland annat ur en 

ekonomisk aspekt. 

 

Raimon Strömberg, Hertzöga BK, påpekade att samtliga lagbollsporter har utbildade domare i 

samtliga tävlingsmatcher, oavsett ålder, och att han anser att det är viktigt med utbildade domare 

även på poolspel, varför han yrkade på avslag för motionen. 

 

Jan Westerlund, Hagfors IBS, yrkade även han på avslag med hänvisning till domarnas 

utbildningsstege.  

 

Per-Olov Lindgren, Sunne IBK, yrkade på bifall för motionen, med hänvisning till de ekonomiska 

aspekter som Herrhagens IBF åberopar i motionen. 

 

Mötet gick till omröstning med följande resultat: 

4 föreningar röstade för bifall 

15 föreningar röstade för avslag  

 

3. Motion 2 – Lagdräkter i gröna poolspel 
Jonas Berglund, Herrhagens IBF, redogjorde för bakgrunden till inkommen motion. 

 

Anders Nilsson, TK, förtydligade att det redan är tillåtet att spela i enkla t-shirts eller motsvarande 

bara färgen är densamma. Strumpor och shorts behöver inte ha samma färg. Vidare påtalade Anders 

Nilsson att TK även kan tänka sig att ställa sig bakom motionärens förslag om att nummer inte 

behöver finnas på tröjorna, men att detta står i regelboken och därför ställer krav på hur en sådan 

avvikelse kommuniceras, vilket VIBF i så fall får ansvara för. 

Mötet beslutade enhälligt att bifalla Herrhagens IBF:s motion 

 

4. Motion 3 – Se över licens- och anmälningsavgifter 

Jonas Berglund, Herrhagens IBF, redogjorde för bakgrunden till inkommen motion. 

 

Anders Nilsson, TK, förtydligade att Svenska Innebandyförbundet (SIBF) äger frågan om licenser och 

att det beslutet således inte kan tas av distrikten. Vidare förtydligade han att anmälningsavgiften går 

till att administrera poolspelen och att denna administration är ganska omfattande. 

Anders Nilsson yrkade på avslag för motionen men föreslog samtidigt att TK tillsätter en grupp för att 

se över om och hur det går att utveckla tävlingsstrukturen på grön nivå. 



Raimon Strömberg, Hertzöga BK, förtydligade med anledning av motionärens hänvisning till 

klassfotbollen i Karlstad, att klassfotbollen är ett koncept som drivs av en enskild förening och inte är 

ett sanktionerat arrangemang av fotbollsförbundet. Här tas en avgift ut av varje deltagare. 

Fredrik Olsson, Karlstad IBF, poängterade att det blir skevt att titta på en eventuell subvention på 

endast en nivå och att det i så fall måste handla om en helhetsöversyn.  

Jan Westerlund, Hagfors IBS, betonade att poolspelen kräver en hel del administration från VIBF:s 

sida och att det är viktigt att detta kan täckas av en anmälningsavgift. 

Mötet gick till omröstning med följande resultat: 

1 föreningar röstade för bifall 

18 föreningar röstade för avslag  

 

5. Motion 4 – Anmälningstider för poolspel 

Jonas Berglund, Herrhagens IBF, redogjorde för bakgrunden till inkommen motion. 

 

Anders Nilsson yrkade på bifall och menade att TK gärna ser över möjligheten till senare 

anmälningstid och att det förslagsvis utreds av samma grupp som tillsätts enligt TK:s förslag under 

motion 3.  

Mötet beslutade enhälligt att bifalla Herrhagens IBF:s motion 

 

6. Motion 5 – play off herrar division 2 

Jonas Sandström, GS 86 AIF, redogjorde för den inkomna motionen, då motionären själv inte deltog i 

mötet. 

 

Anders Nilsson, TK, yrkade på bifall och de närvarande föreningarna som har lag i herrar division 2 

gjorde detsamma. 

Mötet beslutade enhälligt att bifalla den inkomna motionen. 

 

5. Övriga frågor 

 

Ändrad ålder i HJ17 

Jonas Sandström, GS 86 AIF, lyfte frågan om utmaningen med att vi tappar ungdomar när de blir för 

gamla för HJ17 och föreslår att VIBF utreder möjliga alternativ, såsom att exempelvis höja åldern till 

18 eller 19 istället. 

Anders Nilsson betonade att Tävlingskommittén alltid är öppna för att utveckla och förändra 

tävlingsstrukturen och att denna fråga varit uppe i många omgångar och att den är komplex. 

 

Timmy Siik, Karlskoga IBF, poängterade att han håller med om utmaningarna men att man inte som 

en första åtgärd bör röra HJ17-strukturen, då den serien och det upplägget fungerar mycket väl i 

nuläget.   



 

Fredrik Olsson, Karlstad IBF, betonade även han att HJ17 fungerar väl men att det skulle vara möjligt 

att titta på regionala HJ18- eller HJ19-alternativ. 

 

Anders Nilsson meddelade att TK tar med sig frågan för vidare utredning. 

 

Införa regionala serier för DJ17 

Raimon Strömberg, Hertzöga BK, framförde att han gärna ser att Tävlingskommittén ser över 

möjligheten att införa motsvarande J17-serie som för killarna, även på tjejsidan. 

 

Anders Nilsson svarade att TK ställer sig positiva till att utreda detta vidare, särskilt efter att JAS-

åldern på tjejsidan nu förändrats till 18 år. 

 

Dedikerad cuphelg trettonhelgen 

Stefan Sköld, Nordmarkens IBF, lyfte önskemålet om att förbundet lämnar tomt för seriespel under 

trettonhelgen då många stora cuper genomförs.  

Johan Carlsson, tävlingsansvarig, svarade att detta görs i allra möjligast mån på ungdomssidan och att 

han tar med sig det även fortsättningsvis i planeringen. Seniormatcher behöver dock läggas denna 

helg för att få ihop serierna. 

 

Nivåindelning blå och röd nivå 

Per-Olov Lindgren Sunne IBK, lyfte utmaningen med att få till en jämn nivåindelning på barn- och 

ungdomsnivå, där många matcher nu är väldigt ojämna. 

 

Johan Carlsson betonade vikten av att samtliga föreningar deltar på serieträffarna, där mycket blir 

tydligt. Vidare vilar här ett stort ansvar på de enskilda lagen och föreningarna att vara med och ta 

ansvar för att nivåerna blir så utvecklande som möjligt. 

 

 

Vid protokollet, 

 

 

Camilla Olsson, 

Kanslichef VIBF 

 

 

 

 

 

 

 



 


