Motion från Bandydistrikt Stockholm
Bandydistrikt Stockholm har lämnat en motion daterad 19-04-29 att behandlas på Förbundsmötet
den 15 juni 2019.

Motionärens förslag
Motionären föreslår att representationsreglerna för flickor lättas upp, så att en spelare kan
representera olika klubbar i olika åldersgrupper.
Motionären ser ett behov av att lätta på reglerna för bandyspelande flickor, då enskilda föreningar
idag har svårt att få ihop lag i flera åldersgrupper. Om ett antal närliggande föreningar tillsammans
kan erbjuda en komplett verksamhet för alla åldrar kan flickverksamheten utvecklas så att flera
flickor får möjlighet att spela bandy. Motionären anser att nuvarande regelverk leder till att det blir
färre klubbar med flickverksamhet.

Styrelsens överväganden
Styrelsen delar motionärens synpunkter, att det är viktigt att verka för att flickor får spela bandy i
olika serier så långt det är möjligt.
Flickor upp till 16 år
Det är SDF som har till uppgift att administrera tävlingsverksamheten upp till 16 år. SDF äger således
rätten att fastställa vilka tävlingsbestämmelser som ska gälla för flickverksamheten för seriespel,
poolspel och cuper. SDF:s regelverk kan således anpassas för att öka möjligheterna till att spelare kan
representera olika klubbar i olika åldersgrupper i enlighet med motionärens förslag
F 17
För administrationen av F 17 ansvarar Förbundets Tävlingskommitté (TK). F 17 ingår således i
Förbundets seriesystem med seriespel, slutspel och finalspel.
För alla förbundsserier gäller att utvecklingsavtal kan tecknas mellan en spelare och en förening som
kan ge spelaren utvecklingsmöjligheter genom spel i ytterligare ett lag.
I kap. 3 2§ i TB finns bestämmelserna om utvecklingsavtal. För Damer och Flickor finns en avvikelse
från grundregeln om antalet utvecklingsavtal. För F 17 gäller att flicklag kan ha tre utvecklingsavtal
oavsett spelarens position.
Styrelsens uppfattning är att nuvarande bestämmelser om utvecklingsavtal i TB beträffande F 17
måste gälla då man också har slutspel och SM-final.

Styrelsens förslag
Med ledning av ovanstående överväganden föreslår styrelsen att Förbundsmötet avslår motionen
men med uppdrag till SDF att handlägga frågan om tävlingsbestämmelserna för flickor upp till 16 år.

