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Protokoll fört vid Svenska Bandyförbundets förbundsmöte 

Datum: lördagen 11 juni 2022 

Plats: Mötet hölls i Örebro 

Inledning: 

Ordförande Per-Anders Gustafsson inledde mötet med att hälsa alla varmt välkomna till dagens 
förbundsmöte, som äger rum i Örebro.  

Per-Anders berättar om projektet Trygg Bandy, och det arbete som görs för att skapa trygga 
miljöer för våra verksamheter. Nya Spelformer och den nya framtagna sargen tas upp i 
anförandet. Per-Anders berättar om att man uppnått en stor bredd för våra Inspirationsdagar, som 
distrikten gör ett stort jobb för.  

Anläggningar är en stor fråga, och här ökar det i rask takt. Man spår att vi kommer vara uppe i ca 
25 hallar redan 2024.  

Landslagsverksamheten är central och viktig i vår verksamhet. Världsläget med Rysslands invasion 
av Ukraina påverkar vår sport. Dam-VM i Växjö var en stor framgång den gångna säsongen. 
Elitfrågor, elitlicens samt ledarutveckling tas upp i anförandet.  

Förbundsmötet 
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1. Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade röstlängden. 
Röstlängden med totalt 188 av totalt 271 möjliga fastställdes. Röstlängden bifogas 
protokollet. 

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

3. Val av protokollssekreterare  
Till protokollssekreterare valdes Pär Gustafsson. 
 

4. Val av protokolljusterare  
Till justerare av mötets protokoll valdes Per Ejerhed och Ingemar Sixtensson. 
 

5. Val av rösträknare 
Till rösträknare valdes Per Ejerhed och Ingemar Sixtensson. 
 

6. Frågan om kallelse till mötet har skett i den ordning som Kap.3 1 § föreskriver 
Pär 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 
Den föreslagna föredragningslistan fastställdes 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. Årsredovisningen fastställdes av förbundsmötet. Verksamhetsberättelsen 
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 2021–2022. 
 

11. Valberedningens förslag angående arvoderad styrelse 
Stig Bertilsson presenterar förslaget om att styrelseordförande skall ha ett basbelopp i 
arvode per år, samt att varje ledamot arvoderas med 0,25 basbelopp per år.  
Mötet ställer sig bakom förslaget. Beslut tas om att fastslå förslaget.  
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12. Styrelsen förslag och inkomna motioner
12.1 Motion angående ”Bandyn till OS” från Distrikt Västergötland
Föredragare Per-Anders Gustafsson
Motionären önskar att SBF startar upp en särskild OS-kommitté med uppdraget att ta
bandyn till OS, samt önskemål på kommitténs utformande.
Man önskar att SBF föreslår för FIB att liknande, eller samma kommitté får det delegerade
ansvaret även av FIB
Styrelsens förslag 
Styrelsen tillstyrker VBF:s förslag om att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att genom
FIB aktivt driva frågan avseende bandy till OS. I styrelsens förslag innefattas att
arbetsgruppen när den utsetts, får i uppdrag att lägga fram en plan och budget för dess
arbete baserat på SBF:s verksamhetsår
Styrelsen yrkar bifall till motionen
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen med styrelsens förslag
12.2 Motion angående varumärket Svensk Bandy från Distrikt Västergötland
Föredragare Pär Gustafsson
Motionären önskar att undersöka möjligheten att varumärkesskydda namnet Bandy, samt
att starta en dialog med innebandyförbundet om exklusivitet på namnet Bandy tillhörande
sporten på is.
Styrelsens förslag 
Styrelsen yrkar på avslag av motionen
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag 
12.3 Motion angående regel om reservmålvakt från Distrikt Västergötland 
Föredragare Michael Hillström
Motionären önskar att fullt ombytt reservmålvakt är frivilligt och bestäms av respektive lag
inför match. Namngiven reservmålvakt ska alltid finnas i laguppställningen men det är
tillåtet att en utespelare har den rollen om behovet skulle uppstå. Att förslaget ska gälla
samtliga serier oavsett nivå.
Styrelsens förslag 
Styrelsen yrkar på avslag av motionen, men med tillägget att frågan fortsatt bereds av TK
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag till avslag, med ovan tillägg
12.4 Motion angående regel 16.5 om insläpp av utvisad spelare vid mål från Distrikt
Västergötland
Föredragare Anne Holopainen
Motionären önskar att regel 16.5 får ett tillägg som säger ”osportsligt uppförande räknas
alltid som fullängdsutvisning och ska sittas av hela utvisningstiden för den aktuella spelaren
oavsett om motståndarlaget gör mål”
Samt ”det är dock tillåtet att sätta in annan spelare vid mål så att syftet uppnås med
personligt straff”
Styrelsens förslag 
Styrelsen yrkar på bifall för del 1 av motionen, samt att del 2 hänskjuts till RDK för vidare
utredning 
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Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag om att del 1 bifalls och att del 2 
hänskjuts till RDK för vidare utredning 

13. 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

14. Val av Förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
Till förbundsordförande för tiden fram till förbundsmötet 2023 valdes enhälligt Gisela
Stockhaus

15. Val av styrelseledamöter
a) Till styrelseledamöter valdes: 
Annika Jansson 2 år
Hans Elis Johansson 2 år
John Andersson 2 år
John Johansson fyllnadsväljs på 1 år

b) Arne Anderstedt väljs in som hedersledamot 

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

17. Val av ledamöter till Disciplinnämnden
Till ledamöter i Disciplinnämnden valdes: 
Roland Fager 2 år
Anders Jakobsson 2 år

Kajsa Holm-Asplund Ersättare 1 år 

18. Val av revisorer
Till revisorer valdes: 
Baks & Co
Kenneth Svensson, Jan Wiss samt deras ersättare Maria Bredhammar och Martin Reimhult.
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19. 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: 
Ingemar Sixtensson 
Jan Adolfsson 
Ylva Schöldsten 
Ann-Katrin Sjöberg 
Anna Klingborg 
Stig Bertilsson 
 

20. Beslut om val av ombud och suppleanter till RF-och SISU-stämman 
Styrelsen föreslår att det är styrelsen som utser ombud 
Förbundsmötet beslutar bifall av styrelsens förslag 
 

21. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 
Pär Gustafsson presenterade förbundets verksamhetsplan för 2022/2023. 
Verksamhetsplanen följer i stora delar förbundets Vision 2025.  
Förbundsstyrelsens budget för säsongen 2022 – 2023 redovisar ett överskott på 192 000 kr. 
Förbundsmötet beslutade om att godkänna den föredragna verksamhetsplanen och 
budgeten för 2021 – 2022.  
Förbundsmötet beslutade att godkänna den föredragna verksamhetsplanen och budgeten 
för 2022/2023  
 
 

22. Mötet avslutas 
Per-Anders Gustafsson tackar mötet. Styrelsen tackas för ett stort engagemang och det 
arbete man gjort för utveckling av förbundet och bandysporten.  
Mötesordförande Håkan Leeman överlämnade ordförandeklubban till Gisela Stockhaus 
som avslutade förbundsmötet. 
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