Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets
årsmöte, lördagen den 12 juni 2010.
Lokal: Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

INLEDANDE ANFÖRANDEN
Före årsmötets öppnande hölls följande anföranden:
Bo Nyman, generalsekreterare i FIB, informerade om aktuella frågor inom den internationella bandyverksamheten, såsom möjligheterna att utveckla bandyn till en olympisk sport. Vidare berättade han om de initiativ som tagits från det ryska bandyförbundet i syfte att utveckla bandyutbytet mellan olika länder.
Karin Redelius, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, informerade om aktuella RF-frågor såsom elitsatsning, idrottslyftet mm. Som tidigare ledamot i SBF:s styrelse uttryckte hon
sin glädje över den positiva utveckling hon ser för bandysporten.
UTMÄRKELSER
Före årsmötet utdelades följande utmärkelser:
Stefan Karlsson, Hammarby IF/BF, har utsetts till Årets Bandyledare på grund av
sin starka delaktighet i Hammarbys efterlängtade bragd att i år erövra SM-guldet.
Stefan har därutöver en mångårig och imponerande meritlista som både spelare och
ledare, vilket gör honom till en synnerligen värdig innehavare av utmärkelsen Årets
Ledare. Prisutdelare var Sven Karlsson som representant för sammanslutningen ÅL
(Årets Ledare).
Börje Johansson, Åtvidabergs BK, tilldelades utmärkelsen Årets Eldsjäl för sina
mångåriga och engagerade insatser för att driva och utveckla bandysporten i Åtvidaberg. Arbetet har bl a resulterat i en egen konstfrusen bana och ett allsvenskt lag.
Även detta pris utdelades av Sven Karlsson.
Eleonore ”Ellen” Persson, Söråkers IF, tilldelades utmärkelsen Årets Ungdomsledare för sitt målmedvetna arbete att under många år ha rekryterat och utvecklat unga
flickor och pojkar till entusiastiska bandyspelare. Tack vare bl a Ellen finns i Söråker
både stor bredd och spets inom ungdomsbandyn. Ellen var förhindrad att delta, varför prisutdelaren Håkan Ramsin överlämnade priset till Mats Westling, ordförande i
Medelpads BF.
Martin Henriksson, Edsbyn, belönades för att tagit Årets Bandybild. Prisutdelare var
förbundets ordförande Håkan Ramsin.
§ 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE
Förbundsordföranden Håkan Ramsin hälsade alla årsmötesdeltagare välkomna och
uttalade att alla närvarande kan känna sig stolta över den utveckling som nu sker
inom bandysporten. De flesta siffror pekar uppåt. Särskilt det faktum att antalet hallar
som byggts, beslutats eller planeras blir allt fler i rask takt är utomordentligt glädjande. Även tillkomsten av ett flertal nya isytor förstärker den positiva bilden av en god
utveckling för bandyn. Parallellt med detta ser vi ett starkt ökande intresse från såväl

TV-kanaler som TV-publik. En fortsatt stark ökning av tittarsiffrorna och en ökad kanalkonkurrens kan givetvis översättas till högre intäkter. Även publiksiffrorna i Elitserien utvecklas starkt i positiv riktning. Optimismen inför kommande verksamhetsår är
därför stor.
Därefter förklarade han årsmötet 2010 för öppnat.
§ 2 RÖSTLÄNGD
Företogs upprop och godkännande av fullmakter. Fjorton distrikt och fjorton föreningar hade sänt representanter till årsmötet.
Röstlängden med totalt 143 röster (101 röster för SDF och 42 röster för föreningarna)
fastställdes. Se bilaga.
§ 3 KALLELSE mm
Årsmötet hade kungjorts genom cirkulär till distrikt och röstberättigade föreningar
inom föreskriven tid samt genom kungörelse i mars/april-numret av Svensk Idrott.
Mötet förklarades vara i laga ordning utlyst.
§ 4 MÖTESFUNKTIONÄRER
Följande mötesfunktionärer valdes:
Ordförande
Sekreterare

Christer Pallin, Stockholm (RF)
Mats Westling, Sundsvall

Att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet

Magnus Björklund, Sandviken
Bo Häggkvist, Västerås

Rösträknare

Leif Rengman, Söderhamn
Jerker Persson, Bollnäs

Christer Pallin tackade mötet för förtroendet att få leda årsmötesförhandlingarna.
§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs genom att mötesordföranden under varje avsnitt gav ombuden möjlighet till frågor eller kommentarer. Inga reaktioner lämnades. Även den ekonomiska årsredovisning hanterades på likartat sätt utan att några
frågor eller kommentarer framställdes.
Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.
§ 6 REVISIONSBERÄTTELSE
Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. I
anslutning härtill fastställdes resultaträkningen och balansräkningen.
§ 7 ANSVARSFRIHET
Årsmötet beviljade på förslag av revisorerna förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för den
tid revisionen omfattar.

§ 8 INKOMNA MOTIONER
a) Smålands BF - med instämmande av övriga distrikt i Region Syd - har lämnat
förslag till ändringar i bestämmelserna om samarbetsavtal
I utsända handlingar till årsmötet har styrelsen tillstyrkt motionen med förslag att en
arbetsgrupp tillsätts för att företa en översyn av samarbetsavtalens regelverk och
dess tillämpning.
Rolf Käck informerade om skälen till styrelsens ställningstagande.
Årsmötet beslöt att uppdra till styrelsen att i enlighet med framlagda förslag tillsätta
en arbetsgrupp för översyn av reglerna om samarbetsavtal.
b) IFK Vänersborg har lämnat förslag till förändring av reglerna om upp- och nedflyttning till Elitserien med tillämpning från säsongen 2010-11.
I utsända handlingar har styrelsen yrkat avslag på motionen med utgångspunkt från
att förslaget skall gälla redan från 2010-11. Styrelsen föreslår istället att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att inför nästa årsmöte lämna förslag i ärendet.
Rolf Käck informerade om skälen till styrelsens ställningstagande.
Stig Bertilsson, IFK Vänersborg, tillstyrkte styrelsens förslag.
Årmötet beslöt att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att inför nästa årsmöte lämna ett antal förslag kring Elitseriens regelverk.
c) Östergötlands BF har lämnat förslag till att även andra kriterier än antalet resta
mil skall få vara avgörande vid serieindelning i allsvenskan.
I utsända handlingar har styrelsen yrkat avslag på motionen med hänsyn till att det är
viktigt att ha en enkel parameter som utgångspunkt vid serieindelning.
Rolf Käck informerade om skälen till styrelsens ställningstagande.
Göran Karlsson, Östergötlands BF, ansåg att när endast ett fåtal mil skiljer mellan
lagen även andra sportsliga hänsynstaganden skall kunna vägas in vid den slutliga
serieindelningen. Han yrkade därför bifall till motionen.
Håkan Ramsin underströk vikten av att ha tydliga regler i planeringsprocessen för att
snabbt få fram spelprogram mm.
Mötesordföranden konstaterade att två yrkanden förelåg; dels avslag till motionen
och dels bifall till densamma.
Årmötet beslöt att avslå motionen.

§ 9 BEHANDLING AV FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN och BUDGET 2010 - 2011
Förslag till arbetsplan i fjorton punkter hade lämnats i de utsända årsmöteshandlingarna. Planen kommenterades områdesvis av de närmast ansvariga enligt följande:
Hallar – isytor (energi - miljö)
Bo Thunberg var mycket nöjd med resultatet av plan- och miljökommitténs arbete
och han är mycket optimistisk inför framtiden, bl a genom tillkomsten av nya hallar i
Uppsala, Vetlanda och Nässjö. I Ljusdal, Bollnäs och Söderhamn pågår diskussioner
om nya hallar. Även tillkomster av nya och renovering av befintliga isytor sker, t ex i
Östersund, Ronneby, Skutskär, Sjöalt, Härnösand och Sundsvall. Sammanfattningsvis ansåg han att arbetet i kommittén är mycket konstruktivt och stimulerande.
Lars Wennerholm informerade om de pågående samtalen med Malmö kommun om
en ny isyta samt upplyste om att samtliga elitserieföreningar har egna hallar eller för
diskussioner om anläggande av hallar.
Publik
Rolf Käck redovisade en 11 %-ig ökning av publiksiffrorna i Elitserien och en ökning
med 16 % avseende antal TV-tittare i Elitserien. Sändningarna från SM-finalen och
VM-finalen lockade likaledes ett betydande antal TV-tittare.
Per Selin informerade om att förhandlingarna om TV-sändningar under nästa säsong
indikerar en ökande TV-publik.
Ungdom
Rolf Käck informerade om att målet för nästa säsong är att antalet ungdomar i licensåldern skall öka med 5 %. För att göra detta möjligt behöver fler ledare utbildas. Han
påminde också om regionkonsulenternas viktiga roll för ungdomsbandyns utveckling.
Elitlicenser – ekonominämnden
Karl-Erik Eckemark erinrade om de nya reglerna för elitlicensen där varningar utdelas
i september. Han reflekterade över tillämpningen av de sportsliga kriterierna där en
skärpning måhända är befogad. Fortfarande finns en bristfällig betalningsförmåga
hos ett antal föreningar.
SBF Ekonomi
Rolf Käck upplyste om att det gångna versamhetsåret givit ett underskott om c:a 500
tkr, vilket nödvändiggör en skärpt uppföljning och en djupare analys när budgeten tas
fram.
Publikvänlig bandy/utvecklingsgrupp
Karl-Erik Eckemark informerade kort om beslutade förändringar initierade av denna
grupp och vilka frågor som avses behandlas framöver. Genomförda förändringar har
genomgående mottagits väl. Inför kommande säsong planeras inga nya snara förändringar. Gruppen kommer dock att fortsatta att analysera och söka nya publikfrämjande åtgärder.

Internationella frågor
Jan Sjonemark, ny ordförande i kommittén, betonade det angelägna i att få till stånd
en treårsplan för den internationella verksamheten. Dialogen med FIB måste därför
intensifieras. En ny spelform för VM är också angelägen.
Bilaterala möten – bredda toppen
Håkan Ramsin betonade det angelägna i att ”bredda toppen” framför ambitionen att
öka antalet länder. Styrelsen har därför bjudit in representanter för Norge och Finland
till överläggningar i höst i detta syfte.
U23 landslag herrar och F19 damer
Rolf Käck påminde om att steget från att vara en bra junior till en fullvärdig seniorspelare är stort. Därför är satsningar på landslag för U23 och F19 angelägna
Planeringskalender
Rolf Käck informerade om att det pågående arbetet med en heltäckande planeringskalender utvecklas väl och bl a resulterat i att planeringen för Elitserien blev klar redan till SM-finalen. Ett fortsatt ambitiöst planeringsarbete är angeläget.
Framtida image
Håkan Ramsin lyfte åter fram betydelsen av arbetet med bandyns image och dess
varumärke. Därför har en Mediakommitté tillsatts med många goda krafter. Under
kommande säsong skall man där fokusera på imagefrågor, bl a med användning av
hemsidan.
Samverkan – SBF / FSE
Lars Olofsson meddelade att en överenskommelse träffats kring gemensamma ekonomiska frågor och att därutöver samarbete pågår via gemensamma träffar med de
båda styrelserna.
Peter Olsson, ordförande i FSE, uttryckte sin tillfredsställelse över det träffade samarbetsavtalet.
Administrativ utveckling
Rolf Käck informerade om följande nyheter: ny hemsida med arbetsrum för alla instanser, nytt tävlingsadministrativt system, nytt system för övergångsärenden som nu utvecklas och kommer att tas i bruk successivt. SBF kommer i RF:s regi ha ett eget försäkringsregister och det innebär att vi kommer att skapa detta register via Idrotten on
Line Klubb och inte som tidigare via Pensums hemsida.
Organisation
Karl-Erik Eckemark rapporterade från den arbetsgrupp som skall se över den framtida kansliorganisationen. Gruppen arbetar även med översyn av våra kommittéer
samt frågan om antalet distrikt och regioner.
Framtida SM-finaler
Håkan Ramsin rapporterade från den arbetsgrupp som tillsammans med FSE planerar för framtida SM-finaler. Följande alternativ diskuteras: Nationalarenan i Solna,
den nya anläggningen vid Globen eller tillfälliga arenor på olika platser i landet. Före
årets slut skall beslut fattas.

Budget
Karl-Erik Eckemark, ordförande i finansberedningen, gjorde en punktvis genomgång
av det utsända budgetförslaget. Efter det gångna årets dåliga resultat uppnår förbundet inte RF:s krav på eget kapital. Målet i år är därför ett överskott på 200 tkr,
som dock måste betecknas som en svag budget. Besparingar är nödvändiga liksom
ökade sponsorintäkter. Han kommenterade särskilt följande punkter:







RF-bidraget innehåller elitsatsning till våra landslag
Sponsorintäkterna höjs med 1 Mkr
Anmälningsavgifterna till Elitserien hålls oförändrade
TA-systemet medför ökade kostnader
Styrelsen och kommittéer får minskade ramar
Regioner får minskat anslag med 100 tkr

Tomas Zetterqvist, Edsbyn, ställde en fråga kring avtalet med FSE och passusen om
SM-finalen och sponsorintäkterna.
Per Selin, lämnade en förklaring till frågeställningen som beror på olika redovisningsmetoder mellan åren. Med svaret förklarade Zetterqvist sig nöjd.
Årsmötet beslöt efter detta
att godkänna förslaget till arbetsplan för 2010 – 2011 och
att godkänna förslaget till budget 2010 – 2011.
§ 10 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Till förbundsordförande för verksamhetsåret 2010 - 2011 omvaldes enhälligt
Håkan Ramsin, Lidingö
§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Till styrelseledamöter för två verksamhetsår (2010 - 2012) valdes :
Arne Anderstedt
Bent Sturk
Lars Olofsson
Ulrika Prytz

Sandviken
Kalix
Stockholm
Bollnäs

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

§ 12 VAL AV REVISORER
Till revisorer för verksamhetsåret 2010 - 2011 valdes
Göran Ersmarker,
Kenneth Svensson,

Gävle
Tranås

(omval)
(omval)

Till revisorssuppleanter valdes för samma tid
Bo Axelsson
Jan Wiss

Tranås
Tranås

(omval)
(omval)

§ 13 VALBEREDNING
Till valberedning för verksamhetsåret 2010 - 2011 valdes:
För Svenska Bandyförbundet

För Föreningen Svensk Elitbandy

Lars Holst, Sandviken
Miska Suves, Täby

(suppl.)

Mats Andersson, Västerås
Stig Bertilsson, Vänersborg

(suppl.)

För Region Nord

Leif O Rengman, Söderhamn
Matti Jaukkauri, Haparanda
(suppl.)

För Region Mitt

Perolof Wall, Karlstad
Bo Häggkvist, Västerås

För Region Syd

(suppl.)

Owe Svensson, Rottne
Hans Erik Bengtsson, Väröbacka (suppl.)

Till ordförande i valberedningen under kommande verksamhetsår valdes Perolof
Wall.
§ 14 AVSLUTNING
Mötesordföranden Christer Pallin tackade för sin egen och mötesekreteraren Mats
Westlings del för ett väldisciplinerat och trevligt årsmöte.
Håkan Ramsin tackade för förtroendet att ytterligare ett år få leda svensk bandy, en
uppgift han ser fram emot med stor tillförsikt. Han ser framför sig behoven av stora
insatser från sig själv och styrelsen. Viktiga uppgifter blir t ex frågan om framtida SMfinaler, hur får vi ungdomar att fortsätta spela bandy, hur möter vi kostnadsökningar
inom energiområdet och vilka utvecklingsformer för bandyn kan vi arbeta fram? Han
är tacksam för idéer inom alla dessa områden.
Han tackade alla närvarande för ett årsmöte i god anda och önskade en fin sommar.
Slutligen tackade han mötesordföranden Christer Pallin för ett väl genomfört årsmöte
samt tackade även mötesekreteraren Mats Westling.
Håkan Ramsin förklarade därefter årsmötet för avslutat.
Justerat den

/

2010

Vid protokollet

Christer Pallin
mötesordförande

Mats Westling
mötessekreterare

Magnus Björklund
protokolljusterare

Bo Häggkvist
protolljusterare

