Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte
Datum: Lördagen den 5 september 2020
Lokal: Hotell Scandic, Uppsala

Inledning
Ordförande Per-Anders Gustafsson inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna till Uppsala och
dagens förbundsmöte.
Per–Anders hälsade speciellt välkommen till dagens gäst Lasse Nordström för presentation av förslag
till värdegrund för bandyn.

Verksamhetsplan 2020-21
Per-Anders Gustafsson presenterade en utförlig redogörelse för verksamhetsplanen 2020 - 21.
Viktiga områden är följande:
Barn- och Ungdomsverksamheten med bl.a. förslag på nya spelformer
Föreningsutvecklingen med stöd av förbundets konsulenter i projektet ”Välmående bandyförening”
Utbildningen av ledare och tränare
SM - finalernas framtida utformning
Tillämpningen av Elitlicensen mot bakgrund av den beslutsordning som gäller
Marknadsarbetet som måste förstärkas avsevärt
Arenafrågorna
Hitta nya former för samverkan med Distrikten
Ekonomin
Kansliflytten
Landslagsverksamheten för Flickor/Damer

Värdegrundsarbetet
Lasse Nordström presenterade det förslag till ”Värdegrund för Svensk Bandy”, som han tillsammans
med Anders Uhlin på styrelsens uppdrag har tagit fram.

Lasse har ett stort ”bandyhjärta” med rötterna i Västanfors IF, där pappa Erik var med och vann SMguld 1954. Lasse har som ägare av Lasse Nordström Reklam AB samarbetat med en lång rad företag
med starka varumärken. Lasse är också ledamot i Förbundets Plan- och Miljökommitté. Lasse gör
detta arbete med värdegrunden helt ideellt.
Värdegrunden ska vara något som vi står för och arbetar efter och får inte bli bara en
skrivbordsprodukt. Den ska innehålla några nyckelord, vara tydlig, tillgänglig för alla och väcka
entusiasm.
Grundläggande i värdegrunden ska vara tre nyckelord:
Laganda
Juste
Split Vision
Dessa värdeord ska fungera som ett paraply med en förklarande text som tydligt beskriver vad vi
lägger in i värdeorden.
Värdegrunden ska användas både internt och externt. Ett förslag till ny grafisk identitet
presenterades också. Synpunkter på förslaget framfördes beträffande stavningen av ”Juste” och hur
man ska förklara innebörden av ”Split vision” för t.ex. barn och ungdomar.
Lasse avtackades med applåder och blommor.

Förbundsmötet
1. Ordförande Per-Anders Gustafsson hälsade åter alla ombud välkomna till Förbundsmötet
2. Upprop och fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade
röstlängden
Andes Bergström förrättade upprop med stöd av de godkända fullmakter som lämnats in.
Röstlängden med totalt 267 röster av 276 möjliga fastställdes. Röstlängden bifogas protokollet.

3. Val av mötesordförande
Till ordförande för förbundsmötet valdes Håkan Leeman.

4. Val av protokollsekreterare
Till protokollsekreterare valdes Karl - Erik Eckemark

5. Val av justerare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll
Till justerare av mötets protokoll valdes Anders Bergström och Lena Jepsen.

6. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Anders Bergström och Lena Jepsen.

7. Frågan om kallelse till mötet har skett i den ordning som Kap.3 1 § föreskriver
Per–Anders Gustafsson informerade om, att förbundsmötet hade kungjorts på förbundets hemsida
och att information hade skickats till distrikt och röstberättigade föreningar inom föreskriven tid.
Årsredovisningen hade dock av olika anledningar tyvärr blivit försenad. Den publicerades endast tre
dagar före förbundsmötet.
AIK påtalade, att handlingar ska publiceras enligt gällande stadgar.
Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.

8. Fastställande av föredragningslista för mötet
Den föreslagna föredragningslistan fastställdes av Förbundsmötet.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse med Årsredovisning samt fastställande av
resultaträkningen och balansräkningen
Mötesordförande Håkan Leeman föredrog verksamhetsberättelsen med möjlighet att ställa frågor på
varje avsnitt. Inga synpunkter lämnades vid föredragningen.
Finansberedningens ordförande Lasse Olofson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 2020.

Resultatet blev + 786 tkr. Budgeten var – 541 tkr, således ett resultat på +1 327 tkr bättre än budget.
Det ska också noteras, att den förändrade periodiseringen av RF-bidraget påverkade resultatet med
1 161tkr. Det finns flera orsaker till det goda resultatet enligt Lasse:
Minskade kostnader på Kansliet
Inställda VM
Minskade kostnader för laglicenserna
Nya sponsorer
Media rättigheterna, nytt avtal med Aftonbladet
Det finns också några intäkter som har minskat:
RF-bidraget
Avtalet med Svenska Spel
Minskad intäkt från SM-finalerna
Det ställdes i samband med föredragningen ett antal frågor om marknadsarbetet och kritik riktades
mot att förbundet inte har någon anställd som arbetar med sponsorförsäljningen. Kostnader och
intäkter under ”Övrigt” är för höga, och man uppdrar till kommande styrelse att precisera detta
bättre.
Det egna kapitalet uppgår nu till 7, 1 mkr. Den långsiktiga målsättningen är, att Förbundet ska ha ett
eget kapital på minst 5,5 mkr, ca 20 % av omsättningen.
Årsredovisningen och Verksamhetsberättelsen fastställdes av Förbundsmötet.

10. Revisorernas berättelse
Då ingen revisor var närvarande föredrog mötesordförande revisionsberättelsen genom att läsa upp
revisorernas uttalanden.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
Ett yrkande framfördes att revisionsberättelsen bör behandlas före fastställandet av resultat- och
balansräkningen.
Förbundsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att titta över stadgarna 3 Kap. 6 § ”Ärenden vid
Förbundsmötet”.

11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Förbundsmötet beviljade Förbundsstyrelsen på förslag av revisorerna ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019 - 2020.

12. Styrelsens förslag och inkomna motioner
Styrelsens förslag
Jämställd valberedning (under denna punkt behandlades motion 1 och motion 9 c)
Föredragande; Karl-Erik Eckemark
Karl-Erik Eckemark föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarna 4 Kap 1§ och 2 §
I Riksidrottsförbundets stadgar finns i 11 Kap § 4 krav på jämställdhet i valberedningen. I SBF:s
stadgar i 1 Kap § 5 finns bestämmelsen, att i valberedningen ska ettdera könet vara hälften av övriga
ledamöter.
En arbetsgrupp bestående av Karl-Erik Eckemark och Sune Sandström har lämnat ett förslag till
styrelsen ”PM jämställd valberedning”, som har varit på remiss till alla distrikt och röstberättigade
föreningar.
Förslaget till ändring av stadgarna (Se bilaga) innebär följande:
Valberedningen består av sex ledamöter. Ettdera könet ska vara representerad med hälften av
ledamöterna.
Distrikten ska vara representerade med fyra ledamöter och röstberättigade föreningar med två
ledamöter.
För att garantera att valberedningen blir jämställd ska distrikten nominera två kvinnor och två män
och föreningarna nominera en man och en kvinna.
Valberedningen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.
I valberedningens uppgifter 2 § görs tilläggen, att valberedningens förslag ska publiceras på
Förbundets hemsida.
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet bifaller förslaget till ändring av stadgarna i 4 Kap. Valberedningen.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag och att beslutet justeras, så att beslutet om
ledamöter i Valberedningen kan ske enligt det nya förslaget i p. 19.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till stadgeändring och att beslutet justeras, så
att valet av ny valberedning kan ske enligt beslutet.

Ändring av stadgarna gällande Förbundsmötet
Karl-Erik Eckemark föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarna.
Stadgekommittén har konstaterat, att det råder viss oklarhet i nuvarande stadgar 3 kap. 3 §
Sammansättning och ombud, när det gäller fullmakter för ombud för föreningar. Nuvarande skrivning
av 3 § kan tolkas så, att fullmakt kan ges till ombud som inte är medlem i föreningen.
Styrelsen föreslår en ändring av stadgarna, så att det är tydligt att ombud ska vara medlem i
föreningen och att ombud för SDF ska vara medlem i förening inom distriktet. Ombud får företräda
endast en förening eller ett SDF.
Förslaget till stadgar 3 Kap. 3§ finns i bilaga.
Styrelsen föreslår att Förbundsmötet beslutar
att bifalla förslaget till ändring av stadgarna.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till förslaget.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av stadgarna 3 kap 3 §
Sammansättning och ombud.

Motioner
Motion 1 angående representation i Valberedningen
Örebro SK Bandy och Ljusdals If Bandy
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionärerna föreslår, att röstberättigade föreningar ska representeras av två ledamöter.
Förbundsmötets beslut om Jämställd valberedning tillgodoser motionärens förslag om två
ledamöter.
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att motionen därmed får anses besvarad.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 2 angående antalet ledamöter i styrelsen
Distrikt Mellansverige
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionären föreslår en minskning av antalet ledamöter i styrelsen från nio ledamöter till sju.
Man menar då, att styrelsen har större möjligheter att adjungera expertis i vissa frågor.
Förändringen skulle också innebära, att man har större möjligheter att rekrytera ledamöter.
Styrelsen anser, att det i nuläget är stora fördelar med en styrelse bestående av nio
ledamöter. Styrelsen har för avsikt att se över hela organisationen med kommittéer och
kansli. Denna översyn kan innebära en annan syn på styrelsens sammansättning och antalet
ledamöter. I nuläget skulle det innebära stora svårigheter att klara alla arbetsuppgifter med
de satsningar som ska göras för att utveckla verksamheten i förbundet.
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att avslå motionen
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 3 angående adjungering av ledamöter
Distrikt Mellansverige
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionären föreslår, att Förbundsstyrelsen ska adjungera representanter från Svensk
Elitbandy (FSE) och Allsvenska Serieföreningen (ASF). Man framhåller att Elitserien Damer
kommer att ingå i FSE, och då är det viktigt att damerna får sin röst hörd.
Styrelsen anser, att det kan bli problem med regelbunden närvaro från
intresseorganisationerna i förbundsarbetet. Det finns numera avtal som reglerar samarbetet
i ett antal frågor. Damerna får inflytande genom att det ska vara 40 % damer i styrelsen och
50 % i valberedningen. Styrelsen är dock positiv till, att representanter kan adjungeras vid de
tillfällen, när man behandlar frågor av betydelse för ett positivt samarbetsklimat.
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till motionen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 4 angående utlokalisering av konsulenter
Distrikt Mellansverige
Föredragande: Per–Anders Gustafsson
Motionären föreslår en utlokalisering av förbundets konsulenter till tre områden. Syftet är
att öka transparensen mellan förbund-distrikt-föreningar.
Styrelsen anser att motionen i stora delar överensstämmer med de tankar styrelsen arbetar
med, och ett första steg är taget genom beslutet att flytta kansliet till Vänersborg.

Styrelsens förslag
Styrelsen har för avsikt att ta upp en diskussion med distrikten avseende en utplacering av
tre konsulenttjänster i Norr, Mellansverige/Stockholm och Småland/Sydväst/Västergötland.
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att motionen därmed får anses besvarad.
Per–Anders Gustafsson yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 5 angående transparens vid tillsättande av arbetsgrupper
Distrikt Stockholm
Föredragande: Per-Anders Gustafsson
Motionären föreslår
att Styrelsen för SBF åläggs att ta fram och införa ett arbetssätt för att öka transparensen
och insynen i arbetsgruppers arbetssätt och efterföljande beslut genom att skapa en

beslutsprocess som tydligt inkluderar remissförfarande och efterföljande uppföljning där
åtminstone samtliga distrikt är inkluderade.
Styrelsen anser det viktigt att få en bred förankring i kommittéer och arbetsgrupper.
Utvecklingen går mot att flera projekt och arbetsgrupper tillsätts med avgränsade uppdrag,
och då är det viktigt att få en ökad transparens. Det är också viktigt för kansliet att på ett
enkelt sätt inhämta stöd och referenser som kan underlätta arbetet. Månadsvisa
avstämningar mellan styrelsen och distriktens ordförande för att ge information och att
förankra förslag till beslut och genomförande ska införas.
Styrelsens beslut
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Per-Anders Gustafsson yrkade bifall till styrelsen förslag
Motionären var inte nöjd med styrelsens förslag utan yrkade bifall till motionens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 6 angående valberedningen
IFK Motala Bandyklubb
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionären föreslår, att kritik i valberedningen av en ledamots utförande av sitt uppdrag bör
delges alla röstberättigade medlemmar för att skapa en transparent valprocess. Motionären
anser det orimligt, att förbundsmötet ska fatta beslut om personval utan att ha delgivits
information, som valberedningen har tillgång till.
Styrelsens utlåtande
I all föreningsverksamhet såväl inom idrottsrörelsen som i andra organisationer är det en
hävdvunnen princip sedan lång tid tillbaka, att det ska råda sekretess i valberedningen. All
information som valberedningen får ta del av är konfidentiell. Ett röjande av kritik mot en
ledamots sätt att utföra sitt uppdrag skulle sannolikt skada både ledamoten och förtroendet
för förbundet, om det kom till allmän kännedom.
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 7 angående avbytare
AIK Bandyförening
Föredragande: Christer Persson
Motionären föreslår att man redan för säsongen 2020 - 21 tillåter fyra senioravbytare.
Styrelsen hänvisar till tidigare utredningar, där man tycker det är bra för juniorspelare att få
pröva på seniorspel. Styrelsen anser, att om man gör förändringen enligt motionärens
förslag finns det risk att inga juniorspelare får möjligheter till speltid.
Christer Persson anförde också, att tävlingsbestämmelserna är fastställda av styrelsen, och
att man får kritik om man gör sent påkomna ändringar som förändrar förutsättningarna.
Motionären lämnade ett något modifierat yrkande enligt följande:
För säsongen 2020 - 21 ska tre senioravbytare, en målvaktsavbytare och en junioravbytare
tillåtas, och en utvärdering ska göras direkt efter säsongen. Detta gäller för serierna
Elitserien Damer, Elitserien Herrar och Allsvenskan Herrar.
Ordförande konstaterade, att det därmed fanns två förslag för ombuden:
Styrelsens förslag att motionen avslås men att ge Tävlingskommittén i uppdrag att utreda
motionärens förslag till nästa säsong.
Motionärens yrkande att införa tre senioravbytare och en junioravbytare på försök denna
säsong med hänsyn tagen till pandemin, och att en utvärdering görs efter säsongen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionärens yrkande.

Motion 8 angående rapporteringskrav
AIK Bandyförening
Föredragande: Christer Persson
A) Motionärens förslag är att kvartals rapportera hur arbetet pågår och vilka
fokusområden man arbetar med och att lämna kvartalsrapporter angående
förbundets ekonomi.
B) Motionären föreslår att bandyns utvecklingsgrupp genast tillsättes.
C) Det bör bli obligatoriskt för kommittéer och arbetsgrupper att löpande på hemsidan
rapportera om verksamheten.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet tillstyrker motionen i punkterna A och C. Styrelsen ska ålägga
kommittéerna och projektgrupperna att varje kvartal lägga ut på förbundets hemsida i
en flik benämnd ”Kommittéernas rapporter”, som rapporterar om verksamheten.
att beträffande tillsättandet av utvecklingsgruppen så ska detta ske inom 30 dagar från
förbundsmötet.
Christer Persson yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 9 c angående valberedningen
AIK Bandyförening
Motionären föreslår en ändring av stadgarna Kap 4 § 1 att man ska ta bort
förbundsstyrelsens rätt att föreslå en ledamot i valberedningen och att föreslå
förbundsmötet ordförande i valberedningen samt att föreningarna ska utse två
ledamöter i valberedningen.
Styrelsens utlåtande
I förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgarna i Kap 4, som beslutades av
Förbundsmötet beträffande valberedningen, har styrelsen tillgodosett motionärens
förslag.

Styrelsen föreslår
att förbundsmötet beslutar att motionen får anses besvarad med det beslut som tagits
beträffande styrelsens förslag till jämställd valberedning.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
Motion 9 a angående information om inkomna motioner
AIK Bandyförening
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionären föreslår, att man på Förbundets hemsida löpande publicerar inkomna
motioner. Detta skulle underlätta för medlemsföreningar och SDF att följa utvecklingen
och slippa att lämna en egen motion, om det finns en liknande inlämnad. Styrelsen är
positiv till motionärens förslag och föreslår ett tillägg i Kap 3 1 §, så att tredje stycket får
följande lydelse;
Styrelsen ska löpande på Förbundets hemsida publicera inkomna motioner. Styrelsen ska
senast 30 dagar före Förbundsmötet offentliggöra förslag till föredragningslista för
mötet, styrelsens förslag och en sammanställning av inkomna motioner och styrelsens
yttrande på motionerna.
Styrelsens beslut
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet bifaller motionen.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till motionen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 9 b angående regelverket för Extra Förbundsmöte
AIK Bandyförening
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionärens förslag

Motionären föreslår en ändring av stadgarna i Kap 3 8 § rörande regelverket för Extra
Förbundsmöte. Enligt nuvarande bestämmelser ska styrelsen efter begäran om Extra
Förbundsmöte kalla till ett sådant inom 14 dagar, och att det ska hållas inom två
månader efter kallelsen.
Motionären föreslår att kallelse ska ske inom 7 dagar och att det Extra Förbundsmötet
hålls inom en månad.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen håller med motionären om, att ett Extra Förbundsmöte ska hållas så snabbt
som möjligt. Styrelsen ser dock vissa svårigheter rent administrativt att besluta om en
kallelse inom 7 dagar, och att det är rimligt att behålla kravet på 14 dagar. Styrelsen
anser dock, att man kan korta ner tiden för genomförandet till 45 dagar. Erfarenheterna
är dock ringa beträffandet genomförandet av extra Förbundsmöte.
Styrelsen förslag
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att man behåller nuvarande bestämmelse om att kallelse till
Extra Förbundsmöte ska ske inom 14 dagar men att man sänker tiden för genomförandet
till 45 dagar.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
AIK Bandyförening yrkade
att Förbundsmötet ska bifalla motionen med den ändringen att man kan behålla kravet på
14 dagar för kallelsen men att genomförandet ska ske inom 30 dagar.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 9 d angående kandidater till Valberedningen
AIK Bandyförening
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionärens förslag
Motionären föreslår, att Förbundets valberedning på Hemsidan informerar om vilka
kandidater som kandiderar till valet av styrelse och vilka som avböjer omval.

Styrelsens utlåtande
Styrelsen är positiv till motionärens förslag till information på hemsidan.
Motionärens krav på information på hemsidan har tillgodosetts i det beslut som har tagits
beträffande styrelsens förslag till ”Jämställd valberedning”.
Ett tillägg har gjorts i kap 4 2 § Uppgifter för Valberedningen: Förslagen ska
publiceras på Förbundets hemsida.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår motionen får anses besvarad med de ändringar som har beslutats i
styrelsens förslag till jämställd valberedning.
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 9 e angående bestraffningsärenden
AIK Bandyförening
Föredragande: Karl-Erik Eckemark
Motionärens förslag
Motionären har föreslagit en ändring av stadgarna Kap. 7 § 1 Disciplinnämnd. Motionären
föreslår, att bestraffningsärenden gällande spelare/ledares avstängning får överklagas till
förbundets tävlingskommitté på samma sätt som straffavgifter.
Styrelsens utlåtande
Bestämmelserna om bestraffningsärenden är enligt RF:s stadgar lika och bindande för alla
SF. Det betyder att SBF inte kan skapa en egen processordning.
Enligt RF:s stadgar 14 Kap 5 § får DN:s beslut överklagas till RIN.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår
att Förbundsmötet beslutar att avslå motionen.

Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 9 f angående Frikort
AIK Bandyförening
Föredragande; Karl-Erik Eckemark
Motionärens förslag
Motionären föreslår ett tillägg till Kap 9 § 5 ”Tillträde till tävling och uppvisning” att
frikortsinnehavare minst 30 dagar före match ska anmäla intresse att medverka vid
tävlingsmatch. Motionären anför att mindre arenor kan vara slutsålda, och då tvingas
föreningen att välja mellan att göra kortinnehavare besvikna eller avstå intäkt.
Styrelsens utlåtande
Styrelsen har full förståelse för att det i vissa matcher kan komma ett stort antal med frikort.
Styrelsen anser dock, att man inte kan kräva att frikortsinnehavare generellt måsta anmäla
sitt intresse för matchbiljett 30 dagar före match, och att det ska stå i stadgarna. Styrelsen
föreslår, att det på förbundets Hemsida klargörs rättigheterna till att besöka match med
frikort, och att reglerna för biljettförsäljning kan variera mellan de olika arenorna. En översyn
av nuvarande bestämmelser för frikort bör göras av Förbundet till nästa säsong.
Styrelsen föreslår ett tillägg i Stadgarna i Kap 9 5 § ”Vissa begränsningar kan förekomma vid
slutsålda biljetter. Aktuella riktlinjer anslås på förbundets hemsida”.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår
att motionen avslås men att ett tillägg görs i kap 9 § 5 enligt styrelsens utlåtande
Karl-Erik Eckemark yrkade bifall till Styrelsens förslag.
AIK yrkade, att Förbundsmötet ska bifalla motionen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 10 angående regelverk
AIK Bandyförening
Föredragande: Christer Persson
Motionärens förslag
Motionen innehåller tre förslag till ändringar:
a) att besluta datum för när förslag till regelförändring ska skickas till TK och RDK för att kunna
genomföras till kommande säsong
b) att dagens regelverk och uppdragsbeskrivning för kommittéer bör ses över
c) att för medlemmarna redogöra i detalj vilka regelförändringar som sker av vilka kommittéer
samt vilka förslag som inte ryms inom mandat för kommitté att besluta om och som

kräver förbundsstyrelsens godkännande
Styrelsens överväganden
Styrelsen är positiv till förslagen i a) och att frågan hänskjuts till TK och RDK för att ta
fram en processplan för hur det ska fungera.
Styrelsen bifaller motionen i del b) och att RDK och TK har samma beslutsprocess, där
man lämnar förslagen till styrelsen för slutgiltigt godkännande.
Styrelsen avslår motionen beträffande del c) med hänvisning till svaren i a) och b).
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår
att bifalla motionen beträffande a) och b)
att avslå motionen beträffande c) med hänvisning till att svaren finns i motionen a) och
b).
Christer Persson yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Motion 11 angående regeländring för avbytare i Elitserien Damer
Mölndal Bandy
Motionären föreslår, att tävlingsbestämmelserna avseende åldersbegränsning för avbytare i
Elitserien Damer tas bort.
Styrelsens överväganden
Frågan om avbytare i Elitserien Damer har diskuterats vid åtskilliga tillfällen vid Damforum
och vid seriemötena med lagen i Elitserien Damer. Föreningarna har varit överens om, att de
regler som gäller för Elitlagen ska vara lika. Det är en jämställdhetsfråga att det är samma
regler för Damer och Herrar i de högsta serierna.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår
att motionen gällande avbytare avslås.
Christer Persson yrkade bifall till styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

13. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret
Ordförande Per–Anders Gustafsson föreslog att medlemsavgiften ska vara oförändrad på
500 kronor.
Förbundsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 500 kronor för verksamhetsåret.

14. Val av Förbundsordförande för en tid av ett år
Till förbundsordförande för tiden fram till förbundsmötet 2021 valdes enhälligt Per-Anders
Gustafsson.

15. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes:
Arne Anderstedt

omval 2 år

Jesper Kärrbrink

nyval 2år

Anne Holopainen

nyval 2 år

Johanna Pettersson

nyval 2 år

Oskar Chröisty

fyllnadsval 1år

Kvarstående i styrelsen är:
Tiina Vesala

ett år kvar på mandatet

Elin Ivarson

ett år kvar på mandatet

Henrik Nilsson

ett år kvar på mandatet

16. Val av ordförande i Disciplinnämnden
Till ordförande för ett år valdes Bengt Arvidsson.

17. Val av ledamöter i Disciplinnämnden
Till ledamöter i Disciplinnämnden valdes:
Anders Jakobsson

2 år

Roland Fager

2 år

Gudmund Knutsson

1 år kvar

Bo Nilsson

1 år kvar

Suppleant
Kajsa Holm-Asplund

18.Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes:
Kenneth Svensson

Omval ett år

Jan Wiss

Omval ett år

Till revisorssuppleanter valdes.
Maria Bredhammar

Omval ett år

Martin Reimhult

Omval ett år

19. Val av ledamöter i valberedningen
Valberedningen ska bestå av sex ledamöter, där ettdera könet ska vara representerar med
50 % enligt beslutet på Förbundsmötet.
Till ledamöter valdes för en tid av ett år:
Ingemar Sixtensson
Jan Adolfsson
Ann-Katrin Sjöberg
Ylva Schöldsten
Anna Klingborg
Stig Bertilsson
20. Val av ombud och suppleanter till RF-stämman och SISU-stämman
Förbundsmötet beslutade att Förbundsstyrelsen får utse ombud till RF-stämman och SISUstämman,
21. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsplan
Per–Anders Gustafsson och Elin Ivarsson presenterade förbundets verksamhetsplan för
2020/21.
Verksamhetsplanen bygger på Vision 2025.

Samtliga SF ska leverera en förbundsutvecklingsplan till RF. Syftet med planen är:
Att tydliggöra vad som är viktigt
Att ge RF möjligheter att fördela medel.
Planen ska beskriva sex områden; barn, ungdom, para, vuxen, elit, övrigt.
En styrgrupp under ledning av Per-Anders Gustafsson planerar arbetet och har veckovisa
träffar på Teams.
Förbundets utvecklingsplan har 26 effektmål inom de olika områdena för 2020/21. RFbidragen är följande:
Bidrag

2020

2021

Verksamhetsstöd Barn och ungdom

2 360 000

2 330 000

Verksamhetsstöd vuxen

150 000

150 000

Ansvariga personer för att nå de 26 målen är: Per-Anders Gustafsson, Johan Eriksson, Kjell
Edberg, Lasse Wennerholm, Håkan Sjösten, Elin Ivarsson och Anders Bergström.
Det mesta stödet ligger på Barn -och Ungdom. Elin Ivarsson informerade om de
utvecklingsarbeten som pågår; Nya spelformer, Utveckling av Bandykul och Skridskokul,
Ledarutveckling, Trygg Bandy, Marknadsföring.
Stora utbildningsinsatser ska göras för att utveckla ledare och tränare.
Projektet ”Välmående bandyförening” fortsätter.
Inspirationsdagar ska genomföras i distrikten.
Spelarutbildningsplanen ska uppdateras.
Budget
Lasse Olofsson och Per-Anders Gustafsson presenterade styrelsens förslag till budget för
innevarande verksamhetsår.
Det har varit mycket besvärligt budgetarbete med tanke på corona effekterna och
avsaknaden av en huvudsponsor. Det finns också osäkerheter beträffande VM-turneringarna
och SM-finalerna. RF-stödet minskar också kraftigt med ca 900 tkr. Det finns utrymme för en
GS-tjänst från årsskiftet.

För innevarande år gäller fortsatt stark kostnadskontroll och att öka intäkterna på
marknadssidan.
Budgeten är följande:
Intäkter

22 271 tkr

Kostnader

23 597 tkr

Resultat

- 1 326 tkr

Det egna kapitalet kommer med denna budget att uppgå till 5,8 mkr. Detta ligger inom
ramen för det långsiktiga målet på 5,5 mkr.
Förbundsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för
verksamhetsåret 2020 – 21.
22. Mötets avslutning
Ordförande Per-Anders Gustafsson avtackade de avgående ledamöterna i styrelsen: Lasse
Olofsson, Åsa Bäckström, Anders Uhlin och frånvarande Jenny Svender för utmärkta insatser
i styrelsen. Alla har varit mycket engagerade i styrelsens arbete och alltid visat stort
engagemang för utveckling av förbundet och bandysporten.
Lasse Olofsson tilldelades Bandyförbundets högsta utmärkelse Guldmedaljen för att ” under
lång tid ha gjort bandysporten synnerligen stora förtjänster och med stor skicklighet verkat
inom förbundet”.
Håkan Leeman och Karl-Erik Eckemark avtackades med blommor.
Mötesordförande Håkan Leeman överlämnade ordförandeklubban till Per-Anders
Gustafsson som avslutade Förbundsmötet.

Justerat den 10 september 2020

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

Håkan Leeman
Mötesordförande

Karl-Erik Eckemark
Mötessekreterare

–––––––––––––––––––––––––––
Anders Bergström
Justerare

–––––––––––––––––––––––––––
Lena Jepsen
Justerare

