Motion till SBF årsmöte 2019
Ökad transparens i förbundsarbetet
Från bandydistrikt Stockholm har vi noterat att processen för arbetsgrupper inom
Svenska Bandyförbundet sker i en allt annat än transparent och öppen anda vilket
leder till att klubbar/distrikt känner sig icke delaktiga och i vissa fall överkörda i
viktiga beslut.
Arbetsgrupper tillsätts genom att styrelsen eller kommittéer handplocka deltagare från
ett mindre antal klubbar och/eller distrikt.
Arbetsgruppen tar sedan på egen hand fram ett förslag som sedan mer eller mindre
utan remiss läggs till styrelsen för beslut.
Detta leder till att ett fåtal individer/klubbar kan styra och få igenom förslag som inte
är brett förankrade i förbundet.
Exempel på detta kan ses i processen för åldersindelning av juniorserierna där det
efter kontakt med huvuddelen av juniorklubbarna i landet saknas stöd för den
beslutade indelningen och där det är svårt att få ihop syftet med förändringen med den
beslutade, att skapa en bredd så att fler fortsätter samtidigt som man tar bort slutspel
för P16 och introducerar P17 med slutspel.
Detta arbetssätt leder till att det upplevs som om beslut tas bakom stängda dörrar i en
icke demokratisk och icke-transparent process.
Bandydistrikt Stockholm motionerar därför om att:
Styrelsen för SBF åläggs att ta fram ett arbetssätt för att öka transparensen och
insynen i arbetsgruppers arbetssätt och efterföljande beslut genom att skapa en
beslutsprocess som tydligt inkluderar ett remissförfarande och efterföljande
uppföljning där åtminstone samtliga distrikt är inkluderade.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN
Bandydistrikt Stockholm har in en motion till förbundet motionerat om ökad transparens i
Svenska Bandyförbundets arbete. Motionären är kritisk till hur arbetsgrupper och
kommittéer tillsätts och framför i motionen vidare att i brist på öppen anda blir klubbar och
distrikt inte delaktiga utan i vissa fall överkörda i viktiga beslut.
Som exempel anför motionären beslutet om ny åldersindelning för juniorerna har tagits i en
icke demokratisk och icke transparent process.
Förbundsstyrelsen konstaterar att det är en grannlaga uppgift att genomföra förändringar
inom bandyn och att det är viktigt att de förändringar som genomförs sker i processer som
präglas av delaktighet och förankring.
Det finns nog exempel på att det förekommit brister och att delaktighet och information i
enstaka fall varit otillräcklig men ambitionen hos förbundsstyrelse och kommittéer är den
motsatta.
Information och kommunikation kan vara en svår sak men generellt sett anser
förbundsstyrelsen att berörda i allmänhet har både information samt insyns- och
påverkansmöjligheter innan beslut om förändringar fattas.

Den i motionen omnämnda förändringen av åldersindelning för ungdomsserierna, den så
kallade Åldersutredningen, har före beslut i förbundsstyrelsen handlagts av
tävlingskommittén (TK). Detta efter en motion från Bandydistrikt Småland vid
förbundsmötet 2016. TK bildade en arbetsgrupp med representanter från TK,
ungdomskommittén, Föreningen Svensk Elitbandy, en föreningsrepresentant från Distrikt
Stockholm, en styrelserepresentant från Distrikt Småland, tjänstemän från förbundets kansli
samt en representant för de sex bandydistrikten gemensamt utsedd av distriktens
ordförander.
Arbetsgruppens arbete resulterade som första del i att en P19-bredserie infördes till
säsongen 2017/2018. Under hösten 2018 lämnade TK sedan förslag till förbundsstyrelsen om
den nya åldersindelningen. Förbundsstyrelsen beslutade den 8 februari 2019 i enlighet med
TK:s förslag.
Beslutet publicerades på förbundets webbsida www.svenskbandy.se. Vidare gavs särskild
information till representanter för de sex distrikten. Genom FSE:s representant i
arbetsgruppen informerades elitföreningarna. Särskild information gavs även från
förbundskansliet till Allsvenska Serieföreningens styrelse.
Styrelsens överväganden
Sammanfattningsvis konstaterar förbundsstyrelsen att delaktighet, information och
transparens har hög prioritet och styrelsen arbetar kontinuerligt med förbättringar. Däri
ingår de processer som motionären lyfter fram.
Styrelsens beslut
Förbundsmötet beslutar att motionen får anses vara besvarad med vad styrelsen anfört i
svaret på motionen.

