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Protokoll årsmöte SIK innebandysektion 2019-05-16 

 
1. Årsmötets öppnande. 

 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet. 
 

Totalt 10 deltagare till årsmötet.  
Tomas Mattsson, Håkan Alexander, Niklas Holmsten, Kent Eliasson, Mårten Thalén, 
Michael Leimer, Fredrik Juhlin, Paula Ståhlberg och Johan Ersson.  
 
Närvarande utan rösträtt: Michael Lawitz, Stockholm innebandyförbund. 

 
3. Mötet behörigt utlyst?  
 

Mötet enades om att årsmötet är behörigt utlyst. Kallelse på mail till samtliga spelare 
och ledare samt annonsering på hemsida.  

 

4. Fastställande av dagordning. 
Mötet godkänner dagordningen.  

 

5. Val av ordförande för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Tomas Mattsson. 

 

6. Val av sekreterare för mötet. 
Till sekreterare för mötet valdes Paula Ståhlberg. 

 

7. Val av justerare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt 
tjänstgöra som rösträknare. 
Kent Eliasson och Håkan Alexander valdes till justerare.  

 

8. Verksamhetsberättelse för säsongen 2018-2020. 
Paula gick igenom verksamhetsberättelsen, se separat dokument, berättelsen 
godkändes av mötet.  

 
9. Redogörelse för bokslut 2018. 

Fredrik presenterade sektionens bokslut för 2018, se separat dokument. Vi har ett 
högre plusresultat än tidigare år vilket främst beror på att sektionsavgifterna höjdes 
föregående säsong, I stort sett alla har betalat in sektionsavgifterna, 
materialkostnader och serieavgifter har varit lägre än tidigare år.  
 
Mötet godkänner bokslutet.  
 
Frågan ställdes om hur mycket föreningen får in genom Svenska spels 
“gräsrotsinitiativ” vilket är mindre än 4000 kr per år. Ett tips till de som brukar spela är 
att välja SIK innebandy för “gräsrotsbidrag”, det finns klubbar som får in rätt 
omfattande belopp tack vare detta. Mötet enades om att det är en avvägning hur 
sektionen ska förmedla den här möjligheten utan att riskera att vi “uppmanar” till 



“osunt” spelande. Dock en intressant möjlighet om de som brukar spela väljer oss 
som “sin gräsrotsmottagare”. 

 

10. Fastställande av verksamhetsplan för säsongen 2019-2020. 
Nytt för kommande säsong är att styrelsen valt att göra en kortare verksamhetsplan 
med fokus på ett mindre antal viktiga insatser. Detta bl a för att det ska bli tydligare 
för medlemmar och underlätta för styrelse och sektion som helhet att göra 
prioriteringar.  
 
Fredrik gick igenom verksamhetsplanen i mötet, se separat dokument.  
 
Johan presenterade tanken kring spelarutveckling i mer detalj. En av anledningarna 
till att vi vill fokusera på detta är att det finns en rätt tydlig skillnad, generellt sett, 
mellan våra lag och andra föreningar i teknisk skicklighet. Ett sätt att ändra på detta 
är att öka kunskapen hos våra tränare/ledare och ge dem förutsättningar att jobba på 
teknik med våra spelare. Förslaget är att ha gemensamma ”tekniktillfällen” för alla 
våra tränare/ledare där fokus ligger på att förklara och träna på teknikövningar, 
upplägg och taktik för hur man bäst lär ut till spelarna, olika nivåer, från de yngsta till 
de äldsta. Målsättningen är att starta detta i början av hösten. Mer information 
kommer. 
 
Angående profilkläder lyftes att det fortfarande är utmaning med leveranser och 
kontakt hos Stadium. Kontraktet är nyligen omförhandlat med Stadium så att byta 
leverantör är inte aktuellt, vi får fokusera på vad vi behöver, ligga på och vara tydliga 
i vår förväntan hos Stadium. 
 
Mötet godkänner verksamhetsplanen.  
 

 

11. Fastställande av budget 2019. 
Fredrik går igenom budget för 2019, se separat dokument. Budgeten godkändes av 
mötet.  

 

12. Fastställande av sektionsavgifter för säsongen 2019-2020. 
Styrelsen föreslår att sektionsavgifterna ligger kvar på samma nivå vilket bifalles av 
mötet.   

 
13. Val av (valberedningen går igenom): 

Valberedningen har bestått av Mårten Thalén, Johan Ersson och Michael Leimer.  
 
Mårten går igenom förslag till styrelse 2019/2020: 
  

a) Ordförande för en tid av 1 år.  
Tomas avgår som ordförande, det finns ännu inget färdigt förslag på ordförande. 
Styrelsen väljer tillsammans med årsmötet att låta styrelsen arbeta vidare med 
frågan om ordförande och kalla till ett konstituerande styrelsmöte innan juni 
månads utgång.  

b) Ledamöter för tid av 1 år.  
Förslag omval Fredrik Juhlin, nyval Gunnar Melkersson och Daniel Praht. Mötet 
godkänner förslagen.  

c) Ledamöter för tid av 2 år.  
Inga förslag finns i nuläget.  

d) Valberedning för en tid av 1 år.  
Nuvarande valberedning föreslås för ännu 1 år. Mötet godkänner förslaget.  

 
14. Allmän information. 

a) Rekrytering styrelse 



Mårten delgav mötet att rekrytering till styrelse är en utmaning. Tidigare tips har 
bearbetats, föräldramöten och lag har besökts av valberedningen. Trots detta 
ingen som räckt upp handen för styrelseuppdrag. Valberedningen föreslår att införa 
ett krav om att lag ska ha en ledamot I styrelsen. De lag som har representanter I 
styrelse eller andra “sektionsöverskridande ´roller” är främst de äldre lagen, de 
allra yngsta har fullt upp med att få in föräldrar I ett föreningstänk och att ta ansvar 
I sitt lag vilket talar för att de lagen “mittemellan” bör vara mest lämpade att delta 
med ledamot i styrelsen. Förslaget är därför att införa detta för lag F08/09, P10 och 
F10/11. Valberedningen kommer tillsammans med “lagkontakt” i styrelsen gå ut I 
dessa lag och informera med syfte att rekrytera ledamöter I höst.  
 
Förseslås även att ställa högre krav i nystartade lag och vara tydliga på att ett visst 
antal ledare / tränare / styrelseledamöter krävs för att ett lag och sektionen ska 
kunna fungera.  
 
Mikael Lawitz, Stockholms Innebandyförbund, framför i mötet att förbundet 
planerar för en utbildning av unga ledare som är tänkt att starta i höst. Förslag att 
vi utser ett par unga spelare / föräldrar som skulle passa för detta. Tanken är att 
personerna parallellt följer styrelsens arbete och “praktiserar” i styrelsens arbete. 
Det här är ett initiative som tagits fram just för att det är ett generellt problem inom 
idrotten att rekrytera ledare / styrelsemedlemmar.   
 

b) Fadderverksamhet (Mårten Thalén) 
Vi har pratat om fadderverksamhet under ett par år och nu känns tiden mogen att 
göra verklighet av idén. Syftet är att öka samverkan inom sektionen. Mårten 
kommer att hålla i taktpinnen och tanken är att alla barn- och ungdomslag ska få 
en fadder från något av seniorlagen. Detta kommer att införas från hösten, ev idéer 
eller tankar är välkomna till Mårten.  
 

c) Införa rutin för utdrag ur polisregister för alla ledare / tränare (Fredrik Juhlin) 
Styrelsen presenterade en idé om att införa detta I sektionen, fotbollen har gjort det 
och vi har påbörjat en dialog med dem för att lära oss av deras erfarenheter. Mötet 
bifaller att styrelsen går vidare med frågan och tar fram förslag på hur en sådan 
rutin skulle se ut.  

d) Status och ambition herr- och damlag (Mårten Thalén) 
Målsättningen är topp 3 för herrlaget I div. 3. Damlaget siktar på seger i div. 2 igen, 
och top 3 i div. 3. Att laget bara har en målvakt är en svag länk men man ser fram 
emot en säsong där fler spelare ska komma till laget.   

 

15. Uppmärksammanden. 
Tomas och Paula avslutar sitt uppdrag i styrelsen och avtackades av sektionen. 

 

16. Avslutning. 
Mötet avslutades.  
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Ordförande Tomas Mattsson 
 
Justeras av: 
 
 



 
 
Håkan Alexander        Kent Eliasson 

 


