Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte
Datum: lördagen 12 juni 2021
Plats: Mötet hölls digitalt via EasyMeet

Inledning:
Ordförande Per-Anders Gustafsson inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna till dagens
förbundsmöte, som sker digitalt via EasyMeet. Per-Anders Gustafsson ger mötet en tillbakablick från säsongen
som varit, med information om vilka serier som varit aktiva, uppstart av olika projekt med mera.
Det nya kansliet presenteras då Generalsekreterare Pär Gustafsson ger ett kort anförande om kansliflytt samt
skapandet av den nya organisationen. Detta följs av korta presentationer av samtliga nyanställda tjänstemän.
Elin Ivarsson, ordförande i Svenska Bandyförbundets Barn- och ungdomskommitté, håller ett föredrag om
projektet Trygg Bandy.

Förbundsmötet
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1.

Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden. Röstlängden
med totalt 210 av totalt 266 möjliga fastställdes. Röstlängden bifogas protokollet.
2. Val av mötesordförande.
Till ordförande för förbundsmötet valdes Christer Pallin.
3. Val av protokollssekreterare
Till protokollssekreterare valdes Pär Gustafsson
4. Val av protokolljusterare
Till justerare av mötets protokoll valdes Per Skoglund och Roger Selmosson
5. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Therése Eriksson och Andreas Dubois
6. Frågan om kallelse till mötet har skett i den ordning som Kap.3 1 § föreskriver
Per-Anders Gustafsson informerade om att alla handlingar kungjorts på förbundets hemsida inom
föreskriven tid. Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.
7. Fastställande av föredragningslista för mötet
Det informerades om en ny punkt, 11.0, och efter det fastställdes den föreslagna föredragningslistan
av förbundsmötet.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning samt fastställande av resultaträkning och
balansräkning
Per-Anders Gustafsson föredrog samtliga dessa punkter med möjlighet att ställa frågor på varje
avsnitt.
Det inkom synpunkter och frågor kring värdet av värdepapper, om kundfordringar, transferstopp,
sponsorintäkter, 4-domarsystem samt aktier i Edsbyns arena
Årsredovisningen fastställdes av förbundsmötet
9. Revisorernas berättelse
Då ingen revisor var närvarande föredrog mötesordförande revisionsberättelsen genom att läsa upp
revisorernas uttalanden.
Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Förbundsmötet beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020–2021
11. Styrelsen förslag och inkomna motioner
11.0 Styrelsens förslag
Förslag till ändring av stadgarna gällande förbundsmöte
Per-Anders Gustafsson föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarna 3 kap 10 § angående
ikraftträdande av ändringar i tävlingsbestämmelserna.
Ny lydelse
För att bättre tydliggöra att beslut om ändringar i tävlingsbestämmelserna ska gälla från och med
nästa års säsong föreslår styrelsen följande lydelse;
3 kap Förbundsmöte § 10 Ikraftträdande
Beslut fattade av förbundsmötet gäller från mötets avslutande om inget annat beslutas. När det
gäller beslut rörande tävlingsbestämmelser gäller beslut fattade av förbundsmötet från och med
nästa års tävlingssäsong.
Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att förbundsmötet bifaller förslaget till ändring av stadgarna i kap 3 Förbundsmöte
10 § Ikraftträdande av beslut.
Det inkom yrkande till avslag på styrelsens förslag på mötet.
Förbundsmötet beslutade att avslå styrelsens förslag till stadgeändringar.
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11.1 Motion angående användningen av avbytare från AIK Bandy
Föredragande: Pär Gustafsson
Motionären föreslår att a) Ett omedelbart införande av det internationella avbytarsystem som
används, dvs 6 avbytare med målvakten inräknad
b) Ett alternativ till ovan är att åldersbestämma en avbytare till att vara junior.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar att motionen avslås. Pär Gustafsson yrkar på avslag
Motionären var inte nöjd med styrelsens förslag utan yrkade bifall till motionärens förslag
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag på både punkt A och B.
11.2 Motion angående avskaffande av slutspelsavgifter från AIK Bandy
Föredragande: Jesper Kärrbrink
Motionären önskade årsmötets bifall på att omedelbart avskaffa de avgifter som för närvarande
gäller för elitlagens deltagande i slutspel.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar att motionen avslås. Jesper Kärrbrink yrkar på avslag
Motionären var inte nöjd med styrelsens förslag utan yrkade bifall till motionärens förslag
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.3 Motion angående förändring av SM Finalen från AIK Bandy
Föredragande: Jesper Kärrbrink
Motionären föreslår att a) SM-finalen ersätts av en finalserie i bäst av 7 matcher till säsongen 21/22
b) Att SM-finalen ersätts av en finalserie i bäst av 5 matcher till säsongen 21/22
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar att motionen avslås. Jesper Kärrbrink yrkar på avslag
Motionären var inte nöjd med styrelsens förslag utan yrkade bifall till motionärens förslag
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.4 Motion angående Svenska Cupen från AIK Bandy
Föredragare: Per-Anders Gustafsson
Motionären föreslår förändringar av Svenska Cupens format.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar att motionen avslås. Per-Anders Gustafsson yrkar avslag
Motionären är inte nöjd med styrelsens förslag utan yrkade bifall till motionärens förslag
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.5 Motion gällande anläggningskrav från Distrikt Västergötland.
Föredragande: Lars Wennerholm
Motionären föreslår att det i anläggningskraven ska finnas angivit att varje anläggning ska ha
sliprum med plats för 4 platser, utsug och arbetsbelysning.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar bifall till motionen
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen
11.6 Motion angående avstängningar oavsett tävlingsnivå från Distrikt Västergötland
Föredragare: Jesper Kärrbrink
Motionären föreslår att en avstängning ska gälla bandyspel oavsett tävlingsnivå och ska vara
personlig och ej tävlingsbaserad.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Jesper Kärrbrink yrkar avslag
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag
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11.7 Motion gällande översyn av direktiv och regelverk från Distrikt Västergötland
Föredragare: Elin Ivarsson
Motionären föreslår att SBF gör en översyn om direktiv och regelverk och signalerar en tydlig
värdegrund.
Styrelsens förslag
Styrelsen har arbetat fram en handlingsplan gällande Trygg Bandy, i vilken man identifierat just
dessa frågor. Föredragaren redogör för det arbete som redan gjorts i denna fråga
Styrelsen föreslår avslag till motionen, och anser att denna redan är besvarad i och med den
framtagna och redan beslutade handlingsplanen
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.8 Motion gällande avseende förstärkt försäkringsskydd för spelare från Distrikt Västergötland
Föredragare: Per-Anders Gustafsson
Motionären föreslår att SBF beslutar tillsätta en översyn och utredning om vårt försäkringsavtal till
spelare och ledare.
Styrelsens förslag
Styrelsen tillstyrker motionärens förslag
Förbundsmötet beslutar att bifalla motionärens förslag
11.9 Motion gällande SBF:s hemsida från Distrikt Västergötland
Föredragare: Jesper Kärrbrink
Motionären föreslår att SBF:s hemsida renodlas och blir med tydlig och lätthanterlig.
Styrelsens förslag
Styrelsen redogjorde för att en ny hemsida redan är lanserad, och tillstyrker därmed motionen
Förbundsmötet beslutar att bifalla motionärens förslag
11.10 Motion angående regel 15.2e från Distrikt Västergötland
Föredragare: Pär Gustafsson
Motionären föreslår att regel 15.2e avskaffas
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar att motionen avslås. Pär Gustafsson yrkar avslag
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.11 Motion angående landslag för damer och flickor från Distrikt Västergötland
Föredragare: Per-Anders Gustafsson
Motionären föreslår a) införa ett U23 lag oavsett vad andra länder och FIB gör. B) Att man endast
kan vara uttagen till ett av de 3 landslagen, F17, U23 eller DAM
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar tillstyrkan av punkt A och avslag i punkt B
Förbundsmötet beslutar bifall till styrelsens förslag om bifall i punkt A och avslag i punkt B
11.12 Motion gällande statistik i SBF:s verksamhetsberättelse från Distrikt Västergötland
Föredragare: Elin Ivarsson
Motionären föreslår att man inte ska rapportera om 17-årslag och individuella resultat i
verksamhetsberättelsen.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar på avslag till motionen
Motionären är inte nöjd med styrelsens förslag
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.13 Motion gällande obalanserad och icke jämställd VM-struktur mellan killar och tjejer från Distrikt
Västergötland
Föredragare: Per-Anders Gustafsson
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Motionären föreslår att a) SBF driver frågan mot FIB b) att villkor för att deltaga i ett mästerskap är
att man representerar med både pojk och flicklag.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar avslag på båda punkter. Per-Anders Gustafsson yrkar avslag
Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag

11.14 Motion angående röster på förbundsmötet utifrån föreningarnas bredd från Villa Lidköping BK
Föredragare: Per-Anders Gustafsson
Motionären föreslår att föreningarnas röster på förbundsmötet ska ändras, så att rösterna på ett
bättre sätt speglar verksamhetens storlek.
Styrelsens förslag
Styrelsen delar grundläggande uppfattning om röstantal efter verksamhetens storlek, och föreslår att
det tillsätts en grupp för att analysera frågan vidare. Förbundsmötet röstar om det ska tillsättas en
grupp för vidare utredning.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar bifalla till en vidare utredning. Hans Sjöberg yrkar avslag till styrelsens förslag
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till vidare utredning
11.15 Motion angående tydliggörande av beslut som ska tas av årsstämma respektive förbundsstyrelse
från Villa Lidköping BK
Föredragare: Jesper Kärrbrink
Motionären föreslår att en grupp tillsätts för att ta fram en tydlig ansvarsfördelning av vad som ska
beslutas av årsstämman och förbundsstyrelsen
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar på avslag till motionen
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.16 Motion gällande varierad utbildningsersättning från Villa Lidköping BK
Föredragare: Tiina Vesala
Motionären föreslår att en förening utan juniorverksamhet får betala en högre ersättning än lag som
har juniorverksamhet.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar på avslag till motionen, med tillägget att frågan om att driva juniorbandy förs vidare
av ASF och FSE. Tiina Vesala yrkar avslag.
Motionären är inte nöjd med styrelsens förslag.
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag
11.17 Motion angående förändring av ändrad ålder för juniorlag pojkar från Villa Lidköping BK
Föredragare: Pär Gustafsson
Motionären föreslår att återgå till juniorålderslag för 18 och 20 samt att avbytarreglerna för seriespel
ska ändras till att vara 4 avbytare.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Pär Gustafsson yrkar avslag
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till avslag

11.18 Motion angående begäran om omprövning av TKs beslut avseende uppflyttning till allsvenskan från
Distrikt Mellan
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Föredragare: Per-Anders Gustafsson
Motionären föreslår att beslutet från den 16/2 bör omprövas.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar bifall till motionen md motiveringen att till säsongen 22/23 kommer man återgå till
tidigare seriepyramid.
Förbundsmötet beslutar bifall till styrelsens förslag om bifall
11.19 Motion gällande obligatoriskt registerutdrag för domare inom ungdom-, senior och junior från IFK
Vänersborg
Föredragare: Elin Ivarsson
Motionären föreslår att domare som dömer barn, junior och senior ska uppvisa ett godkänt
registerutdrag
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar bifall till motionen
Förbundsmötet beslutar att bifalla styrelsens förslag till bifall
11.20 Motion angående fem utvecklingsavtal i Flickallsvenskan från Uppsala BOIS
Föredragare: Tiina Vesala
Motionären föreslår att regelverket för Flickallsvenskan likformas med regelverket för damlag.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar avslag till motionen. Tiina Vesala yrkar avslag
Motionären var inte nöjd med styrelsens förslag
Förbundsmötet beslutar bifall till motionärens förslag
11.21 Motion angående kombinationslag tillåts i allsvenskan Dam från Uppsala BOIS
Föredragare: Tiina Vesala
Motionären föreslår att a) det ska tillåtas kombinationslag i allsvenskan dam och b) kombinationslag
tillåts i Allsvenskan Dam, men har då ingen rätt att flytta upp i seriesystemet.
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar bifall till motionen med hänvisning till det som skrivits i överväganden (i enlighet med
punkten B)
Förbundsmötet beslutar bifall till styrelsens förslag om bifall
20.22 Motion angående två lag från samma förening i samma serie för Allsvenskan Dam och F17 från
Uppsala BOIS
Föredragare: Tiina Vesala
Motionären föreslår a) en förening ska kunna ha mer än ett lag i Allsvenskan Dam
b) en förening ska kunna ha mer än ett lag i Flickallsvenskan
Styrelsens förslag
Styrelsen yrkar bifall till motionen. Tiina Vesala yrkar bifall
Förbundsmötet beslutar bifall till styrelsens förslag till bifall av motionen
12. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften ska vara oförändrad på 500 kr.
Förbundsmötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 500 kr för verksamhetsåret
13. Val av Förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
Till förbundsordförande för tiden fram till förbundsmötet 2022 valdes enhälligt Per-Anders Gustafsson
14. Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter valdes:
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Elin Ivarsson omval
Tiina Vesala omval
Oscar Chröisty omval
Michael Hillström Nyval
Ebba Wengström Fyllnadsval 1 år
15. Val av ordförande i Disciplinnämnden
Till ordförande för ett år valdes Bengt Arvidsson
16. Val av ledamöter till Disciplinnämnden
Till ledamöter i Disciplinnämnden valdes:
Gudmund Knutsson Omval
Bo Nilsson Omval
Roland Fager, Anders Jakobsson har ett år kvar av sin mandattid
Kajsa Holm-Asplund Ersättare
17. Val av revisorer
Till revisorer valdes:
Baks & Co
Kenneth Svensson, Martin Reimhult samt deras ersättare Maria Bredhammar och Jan Wiss.
18. Val av ledamöter till valberedningen
Valberedningen ska bestå av sex ledamöter, där ettdera könet ska vara representerat med 50% enligt
beslut i förbundsmötet
Till ledamöter valdes:
Omval av hela Valberedningen
19. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-och SISU-stämman
Styrelsen föreslår att det är styrelser som utser ombud
Förbundsmötet beslutar bifall av styrelsens förslag
20. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Per-Anders Gustafsson presenterade förbundets verksamhetsplan för 2021/2022.
Verksamhetsplanen följer i stora delar förbundets Vision 2025. Samtliga specialförbund inom RF har
just nu ett pågående arbete med att ta fram en utvecklingsplan för åren 2022 – 2023. Denna plan
skall presenteras i september och kommer bl.a. att fokusera på hur vi rekryterar ungdomar till vår
sport. Förbundsstyrelsens budget för säsongen 2021 – 2022 redovisar ett underskott på 2, 8 Mkr ett
underskott som bl.a. motiveras av att det är planerat med två VM turneringar för våra herrseniorer
och att årets överskott varit i långt bättre än den budget förbundsmötet 2020 antog.
Förbundsmötet beslutade om att godkänna den föredragna verksamhetsplanen och budgeten för
2021 – 2022.
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21. Mötet avslutas
Per-Anders Gustafsson tackar mötet för fortsatt förtroende. Styrelsen tackas för ett stort
engagemang och det arbete man gjort för utveckling av förbundet och bandysporten.
Mötesordförande Christer Pallin överlämnade ordförandeklubban till Per-Anders Gustafsson som
avslutade Förbundsmötet
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