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 Förbundsstyrelsen 

 Protokoll nr 3/2022 

 2022-03-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid: Tisdag 1 mars kl 20:00-22:00 

  

Plats: Teams 

  

Närvarande: Annika Sjöberg – ordförande 

Jan Wahlén  

Niklas Gustafsson 

Verena Rizzoll  

Malin Holm  fr.o.m. §7 

Madeleine Eriksson 

Mattias Forsman 

Martin Kihlström, adj.  

Simon Dahl, adj. 

 

Ej närvarande: Ulric Svensson, Marie Saxne  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

§ 1  Öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 2  Val av justeringsperson 

 

Förbundsstyrelsen beslutade  

att utse Mattias att justera mötesprotokollet.  

 

 

§ 3  Fastställande av föredragningslistan 

             

            Förbundsstyrelsen beslutade 

            att lägga till § 19.1 Ställningstagande kring ryska lag och idrottare/tränare från  

            Ryssland med anledning av kriget i Ukraina under punkten övriga frågor,              

            att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 
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§ 4  Föregående protokoll samt Per Capsulam 

            Styrelsen gick igenom protokoll 1-2022.     

             

             Förbundsstyrelsen beslutade 

att godkänna protokoll 1-2022 och lägga protokollet till handlingarna, 

att protokollföra beslut Per Capsulam 2022-02-04 i protokoll 3-2022. 

 

 

§ 5  Distrikten – rapportering från kontaktpersonerna 

             Styrelsens kontaktpersoner informerade om aktiviteter i distrikten. Rapporterade gjorde:  

             Madeleine (Västsvenska).  

              

             Förbundsstyrelsen beslutade     

             att notera informationen. 

 

 

§ 6  Prispengar Grand Prix och stöd till europacupspel 

             Martin föredragande.  

 

             Förbundsstyrelsen beslutade 

      att inte ge ett riktat stöd för europacupspel 2022, 

      att ge Martin i uppdrag att utreda frågan om prispengar vid Grand Prix och återkomma med  

      frågan till styrelsen senare under året.        

 

 

§ 7  Ekonomiska bestämmelser 

             Martin föredragande. Förlag på ekonomiska bestämmelser presenterades och diskuterades.    

 

             Förbundsstyrelsen beslutade 

      att återremittera frågan.   

 

 

§ 8 Tävlingsbestämmelser volleyboll  

Martin föredragande. Förslag tävlingsbestämmelser presenterades. Remissförfarande 

genomfört.    

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att besluta om transferfönstrets stängningsdatum genom kommande Per Capsulam, 

att förutom transferfönstrets stängningsdatum anta nya tävlingsbestämmelser enligt 

förslag. 
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§ 9        SEVs diskussionsunderlag 

 Martin föredragande. SEVs styrelse har presenterat ett diskussionsunderlag för att  

utveckla Elitserien och som samtliga elitklubbar uppmanats svara på senast 1 mars. 

Förbundsstyrelsen diskuterade punkterna. Styrelsen var mycket positiv till initiativet 

att utveckla Elitserien.      

 

  Förbundsstyrelsen beslutade. 

              att fortsätta dialogen och arbeta tillsammans med SEV för att nå en starkare  

              Elitserie. 

 

 

§ 10      Policy för prisutdelning 

             Jan föredragande.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att bordlägga frågan till nästa möte.  

 

 

§ 11      Policy för internationellt arbete och utbyte 

Martin föredragande. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att anta policyn enligt förslag. 

 

 

§ 12     Referensgrupp internationell strategi och påverkansarbete 

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att inte starta en referensgrupp kring internationell strategi. 

 

 

§ 13      Stadgeproposition 

Jan föredragande. Två områden som ses över är distriktsindelning och mandattider.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att notera informationen. 

 

 

§ 14      Bolagsstämma Sveab 

Simon föredragande. Madeleine har kontaktat tänkbara styrelsekandidater.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att notera informationen. 

 

 

§ 15      Beachvolley-SM, principer val arrangör 

Simon föredragande.   

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att förlänga nuvarande avtal om beachvolley-SM med två år med anledning av 

pandemin. 
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§ 16      Landslag 

Simon föredragande. Avtal med ny förbundskapten damlandslaget volleyboll 

diskuteras. Träningsmatcher herrlandslaget volleyboll önskvärt (diskussion pågår). 

Uppstart av mediciniskt team pågår.   

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att ge Simon i uppdrag att tillsätta en tillfällig förbundskapten för herrlandslaget i 

volleyboll och genomföra träningsmatcher mot Danmark. 

 

 

§ 17      Flytt kansliet 

 Martin föredragande. Plan för arbetsplatser Idrottens hus och lager Bosön.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att notera informationen. 

 

 

§ 18      Återstartsstöd del 2  

Martin föredragande. För återstart del 2 fördelas minst 30% till IF enligt samma 

principer som del 1 med fokus barn- och ungdomsverksamhet i föreningar med 

seriespelande lag, utan ansökningsförfarande men med redovisningsplikt.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att notera informationen. 

 

 

§ 19      Övriga ärenden 

 

§ 19.1   Ställningstagande kring ryska lag och idrottare/tränare från Ryssland  

             med anledning av kriget i Ukraina 

 

Martin föredragande. SVBF har aktivt verkat för att Ryssland inte ska få arrangera 

VM 2022 på grund av kriget i Ukraina och har skrivit officiellt brev både till FIVB 

och CEV.  

 

För tävlingar inom Sverige konstateras att: 

Spelare/tränare: För idrottare och tränare aktiva i Sverige med rysk nationalitet 

konstateras att det är otillåtet diskrimineringsrättsligt att missgynna en anställd på 

grund av dennes nationalitet.  

Allmän sammankomst: Det är enligt diskrimineringslagen otillåtet att missgynna 

någon på grund av nationalitet när man anordnar en allmän sammankomst eller en 

offentlig tillställning. Det innebär att den som arrangerar en tävling där 

idrottsutövarna är att anse som deltagare i en offentlig tillställning inte får behandla 

en rysk idrottare som vill delta eller ska delta sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet 

har samband med dennes nationalitet. 

Straffansvar: Att på grund av nationalitet neka en idrottare att delta i en tävling 

där idrottsutövarna är att anse som en del av en offentlig tillställning riskerar att 

vara straffbart enligt 16 kap 9 § brottsbalken. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att notera informationen. 
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§ 20       Nästa möte 

 

Förbundsstyrelsen beslutade. 

att hålla nästa styrelsemöte 30 mars kl 19:30. 

 

 

§ 21 Avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

*** 

2022-02-04: 

Beslut Per Capsulam – Senior GP 

Styrelsen beslutade om senior GP genom skriftligt Per Capsulam den 4 februari 2022. 

      Förbundsstyrelsen beslutade: 

      att senior-GP 2022 ställs in, 

att europacupplats tilldelas SM-vinnaren i första hand och SM-tvåan i andra hand enligt gällande 

tävlingsbestämmelser, 

att vid kommande styrelsemöte diskutera prispengar vid GP.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 

 

Martin Kihlström    Mattias Forsman 

Sekreterare  Protokolljusterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


