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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
den 15 december 2019 
 
 
Avtal klart om kommersiella rättigheter för Svenska Superligan 
I samband med att nyhetsbrevet går ut blir det officiellt att vi tecknat ett 
licensavtal med SSL AB. Det nybildade bolaget ägs av Föreningen Svenska 
Superligan (FSSL), som i sin tur består av föreningarna i Svenska Superligan. 

Svenska Innebandyförbundet upplåter en exklusiv licens avseende de 
kommersiella rättigheterna för sitt varumärke Svenska Superligan (SSL) till SSL AB. 
Det innebär att de, från den 1 juli 2020 och fem år framåt, får använda varumärket 
Svenska Superligan i marknadsföring och försäljning och tar de kostnader som 
hör det kommersiella arbetet till. 

Förhandlingarna har under hösten varit framåtriktad och lösningsorienterad från 
båda sidor och det är bra att vi nu har hittat en avtalsform som möjliggör att 
föreningarna får ta ansvar för de kommersiella rättigheterna. Samtidigt är det 
naturligtvis mycket arbete som återstår för att hitta våra respektive arbetsformer i 
denna nya situation. Målsättningen är att vi genom ett aktivt samarbete ska stärka 
Svensk Innebandy. 

Här kan du läsa det gemensamma pressmeddelandet och här våra frågor och svar 
om licensavtalet.  

 
Rekrytering av ny generalsekreterare                            

Efter en gedigen ansöknings- och sökprocess har Novare presenterat en lista på 13 
namn där alla har goda kvalifikationer. Av dessa var 10 män och 3 kvinnor med en 
variation av bakgrunder från näringslivet, akademin och idrottsrörelsen. Samtliga 
med tydligt idrottsintresse. Vi har efter flera intervjuomgångar gallrat ner listan till 
några slutkandidater som alla ska göra en presentation av hur de ser på sitt 
eventuella kommande uppdrag. Vi hoppas kunna slutföra rekryteringen i början 
av året. 
 
 
Uppföljning registerutdrag                                       

Svenska Innebandyförbundet har tagit fram rekommendationer och rutiner 
gällande inhämtande av registerutdrag vilket publicerats i egna kanaler. Vi har fått 

https://innebandy.se/inlaegg/lista/avtal-klart-om-kommersiella-rattigheter-for-svenska-superligan/
https://innebandy.se/inlaegg/lista/fragor-och-svar-om-licensavtalet/
https://innebandy.se/inlaegg/lista/fragor-och-svar-om-licensavtalet/
https://www.innebandy.se/media/12610/riktlinjer-registerutdrag-svenska-innebandyf%C3%B6rbundet-191203.pdf
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positiv respons men också en del frågor, framförallt om varför domarna inte 
omfattas i vår rekommendation. Här vill vi förtydliga att de domare som kommer i 
kontakt med barn på ett liknande sätt som ledare gör, självklart ska kontrolleras. 
Någon generell kontroll av domare anser vi inte nödvändig.  
 

Vi kommer att uppdatera hemsidan med aktuella frågor och svar löpande. 
 
 

Gemensam HR-resurs      

Tillsammans med Arbetsgivaralliansen har Svenska Innebandyförbundets kansli 
satt samman en utbildning av distriktens styrelser i HR-frågor. Utbildningen 
kommer att ges till tre-fyra distrikt i taget. Målet är att de första träffarna, som sker 
i distrikten, ska ha genomförts i mitten av januari. Arbetsgivaralliansen ser 
dessutom över förbundets personalhandbok och samtliga policydokument. Efter 
nyår ska distrikten kopplas in i en särskild HR-grupp på Teams så att de får tillgång 
och möjlighet att använda sig av relevant material. 
 
 
Ordförandekonferensen  

Det har, tillsammans med distriktsrepresentanter, tagits fram ett program för 
ordförandekonferensen som genomförs på Clarion Gillet i Uppsala 1-2 februari. 
Agendan kommer att skickas ut till berörda personer innan jul.  
 
 
Rapporter från referensgrupper 

Svenska Innebandyförbundets styrelseledamöter är med i flera olika 
referensgrupper hos RF. Anläggningsrådet, LOK-stödet, Översyn RF/SISU samt 
Rådet kring Folkbildning har alla haft inledande möten som handlat om 
introduktion och en påbörjan av diskussioner. Grupperna har nya planerade 
möten i vår.   
 
 

Kundtjänst 

Från och med den 7 januari 2020 ändrar förbundskansliet i Solna öppettiderna för 
kundtjänst till 09.00-17.00. Detta beroende på att efterfrågan av kundsupport före 
och efter de tiderna är mycket låg och att det därför kan frigöras resurser för andra 
områden.  
 
 
 

https://www.innebandy.se/registerutdrag
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Nya Svensk Innebandy-appen 

Svensk Innebandys nya app kommer att lanseras i början av januari och 
information om detta har gått ut och mer information når distrikt och föreningar 
löpande. Tisdag den 17 december och torsdagen den 19 december arrangeras 
Teamsmöten där appen presenteras närmare för distrikten.  
 
Utbildning                          

• I dialog med SISU Idrottsböcker har en tidsplan för kommande utbildningar 
och tillhörande material fastställts. Planen utgår från att utbildningarna 
Steg 1 på Grön, Blå och Röd nivå är klara till sommaren och möjliga att 
genomföra i distrikten hösten 2020.  
 

• Fifty/Fifty är en gratis online-utbildning som inspirerar och sprider kunskap 
om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner (45 min/lektion) 
mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad 
föreningen skulle vinna på att bli mer jämställd. Utbildningen är framtagen i 
ett samarbete mellan Värmlandsidrotten, Värmlands Innebandyförbund 
och Svenska Innebandyförbundet och en kommunikationsplan har tagits 
fram för att sprida utbildningen bättre. Syftet med utbildningen är att få 
mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka 
vinster det ger både föreningen och individerna. Fifty/Fifty ska så frön till 
nya tankar och leda till att föreningar kan göra förändringar i form av 
mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i 
förlängningen har stor betydelse. Även distrikten är välkomna att gå 
utbildningen.  

 
 
Utveckling 

• Vi söker föreningar till Innebandy+ som är en fortsättning på det projekt 
som Svensk Innebandy förra året lanserade under namnet Innebandy 65+. 
Då bedrev sex föreningar lyckade projekt för äldre motionärer där flera av 
dem idag har ett stabilt lag som tränar och umgås tillsammans. Nu har vi 
lärt oss av de utmaningar som identifierades förra året och söker tio 
föreningar som är intresserade av att vara med i satsningen 2020. Läs mer 
här och sprid till våra föreningar! 
 

• Pantamera tog i våras, i samverkan med Svenska Innebandyförbundet och 
distrikt, fram ett inspirationsmaterial för ett schysstare hallklimat som hette 
Det Schyssta Laget. Nu lanseras del två som heter Schysst Match. Den här 
gången lyfter vi utmaningar som ofta uppstår under match. I materialet 
pratar vi om och med ledare, utövare, domare och publik. Därför kan alla 
som känner igen sig i någon eller några av dessa målgrupper dra nytta av 
inspirationsmaterialet för att få mer kunskap och tips på hur vi tillsammans 

https://www.fifty-fifty.nu/
https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/innebandy/
https://www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/innebandy/
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kan skapa ett tryggare, roligare och schysstare hallklimat. Materialet 
kommer både tryckas och spridas som pdf. 
 

• Svenska Innebandyförbundet medverkar i hallprojektet ”Den moderna 
idrottshallen för idrott och skola”. I samarbete med den anlitade 
arkitektbyrån White genomförs under december och januari ett antal 
workshops med olika fokusgrupper. 
 

• Det kommer, i samband med U19-VM i Uppsala, att genomföras en träff för 
distrikten för att tillsammans utveckla en modell för att öka antalet 
tjejer/kvinnor i domaruppdrag på alla nivåer. 
 
 

Tävling 

• Arbetet med framtagande av nationella spelformer för grön och blå nivå har 
pågått i över två år. Syftet är att få till likvärdiga förutsättningar vid matcher 
för alla barn oavsett distrikt samt att få fler innebandyspelare att börja och 
stanna inom vår sport. Svenska Innebandyförbundet har kartlagt hur 
verksamheten bedrivs i distrikten idag och utifrån detta, under våren 2019, 
tillsatt en arbetsgrupp med representanter från distrikten som utarbetat ett 
förslag. Det förslaget presenterades vid regionala tävlingsträffar i oktober 
2019, och därefter inhämtandes ytterligare feedback inför 
Tävlingskonferensen den 8 december 2019. Utifrån arbetsgruppens förslag, 
och Tävlingskonferensens inspel, kommer Svenska Innebandyförbundet 
under inledningen av 2020 att utarbeta riktlinjer, ”förenklade” regler samt 
rekommendationer för grön respektive blå nivå för successiv 
implementering i respektive distrikt utifrån rådande förutsättningar. 
 

• Föreningen Svenska Superligan (FSSL) har den 5 december inkommit med 
en formell hemställan till Svenska Innebandyförbundet att initiera en 
översyn av nuvarande spelupplägg av SSL. Huvudproblematiken handlar 
om SSL herr där det inför säsongen 2016/17 infördes sex extra matcher (från 
26 till 32 omgångar). Förbundsstyrelsen har beslutat att uppdra till GS/TU att 
initiera en översyn av spelupplägget för SSL såväl utifrån ett kortsiktigt (för 
säsongen 20/21) som ett långsiktigt hållbart perspektiv. 

 
 
Internationellt  

• Under VM deltog Svenska Innebandyförbundet i arbetet med IFF:s nya 
strategi. Nu kommer en arbetsgrupp, där vi är representerade, att följa upp 
det grupparbete som gjordes i Schweiz. Strategin ska fastställas under VM i 
december 2020.    
 

• Svenska Innebandyförbundet ska kartlägga förutsättningarna för en 
ansökan till Internationella Innebandyförbundet om eventuella evenemang 



 

 

Postadress: Box 1047, 171 21 Solna Besöksadress: Sundbybergsv. 9, Solna 
Telefon: 08-514 274 00 / E-post: info@innebandy.se www.innebandy.se 

 

i Sverige under perioden 2022 till 2028. Kartläggningen ska omfatta en 
omvärldsanalys, organisationsmodell, ansvarsfördelning mellan potentiella 
aktörer samt ekonomiska förutsättningar. Förstudien beräknas vara klar i 
maj-juni 2020. 
 

• Under VM i Schweiz presenterade Svenska Innebandyförbundet den 
kommande VM-turneringen för damer i Uppsala 2021 där det kommer 
finnas ett fokus på jämställdhetsfrågan. Gensvaret från de andra länderna 
var positivt. 
   

 

 


