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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
den 26 februari 2020 
 
 
 
Budget  
 
Vid budgetuppföljning gjordes bedömningen att Svenska Innebandyförbundets 
budget för pågående säsong håller och att vi kommer att göra ett noll-resultat. 
Under styrelsemötet gick vi också igenom budgetförslag för 2020/21 inför 
förbundsmötet. 
 
 
Måluppföljning                                       

Kansliet har redovisat för styrelsen hur man ligger till i förhållande till Svenska 
Innebandyförbundets verksamhetsmål för säsongen 2019/20. Styrelsen 
konstaterar att det ser bra ut och att detta kommer att utgöra en bra grund för 
verksamhetsberättelsen. 

Styrelsen beslutade att redovisningen ska skickas ut till distrikten. Eftersom målen 
för Svensk Innebandy inte kan uppnås om inte hela verksamheten hänger ihop, är 
det av vikt att även få en bild av hur arbetet mot de gemensamma målen går i 
distrikten. Styrelsen vill därför att distrikten tittar på redovisningen och ger tillbaka 
information om hur distrikten själva arbetar med de aktuella områdena.   
 
Styrelsen anser att en gemensam måluppföljning behöver utvecklas och vara en 
naturlig del på ordförandekonferenserna eftersom vårt gemensamma arbete 
utifrån Svensk Innebandy Vill måste hänga ihop för att Svensk Innebandy ska 
lyckas uppnå sina mål.  
 
 
Rekrytering av ny generalsekreterare                            

Styrelsen beslutade att godkänna anställningen av en ny generalsekreterare. 
Rekryteringsgruppen är mycket nöjd med, att efter en lång rekryteringsprocess, 
kunna träffa avtal med sitt förstahandsval. Personen i fråga kommer att 
presenteras i mitten av mars och börja sin anställning senast den 6 juli.   
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Licensutvecklingen 
 

Andelen barn som fortsätter att spela innebandy till de är minst 17 år har vänt 
uppåt, efter fler års nedåtgående trend. Det offentliggjorde Svenska 
Innebandyförbundet i veckan med ett pressmeddelande och, tillsammans med 
distrikten, i flera debattartiklar.  

Andelen flickor som spelar innebandy när de är 12 till 17 år har ökat rejält de 
senaste fem åren. Totalt fyra av tio flickor fortsätter i det åldersspannet. Även bland 
pojkarna ökar andelen som spelar allt längre – fler än tre av tio fortsätter spela i 
åldern 12 till 17 år.  
 
Det finns naturligtvis mycket kvar att göra avseende detta och Svensk Innebandy 
ska inte dra för stora växlar – men samtidigt anser styrelsen att innebandyn ska 
vara stolta över att trenden ändå ser ut att ha vänt.  

Statistiken nedan är hämtad från Svenska Innebandyförbundets licensstatistik. 
Procentsatsen visar hur många spelare som fortsatte med innebandyn när de var 
12 till 17 år.  

Årskull Flickor Pojkar  
2001     40 %     32 %  
2000    39 %     33 %  
1999     38 %      32 %  
1998     35 %      31 %  
1997     34 %      28 %  
1996     32 %      29 % 
 
 

Uppdatering arbetsordning 
 

Styrelsen behandlade ett förslag till arbetsordning för styrelsen och för 
generalsekreteraren. Det rör sig främst om uppdateringar och tydliggöranden för 
att skapa ett tydligare regelverk. I den översynen har behovet av att se över hela 
det regelverk som styr Svenska Innebandyförbundets verksamhet blivit tydligt. I 
takt med att verksamheten har växt och blivit mer komplex är det tydligt att 
ytterligare klargörande behövs ifråga om olika beslutande organs förhållande till 
varandra och vilka beslut som ska tas på vilken beslutsnivå. En arbetsgrupp på 
tjänstepersonsnivå ska tillsättas för att påbörja detta arbete med tre 
styrelseledamöter som styrgrupp. Målsättningen är att arbetet ska vara klart till 
ordförandekonferensen hösten 2020. 
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SSL-förhandling 

Förhandlingen med FSSL om SM-finalen och landslagsfrågor, som blir tilläggsavtal 
till det avtalet som tecknades i december, är igång. Målsättningen är att vara klar 
under mars månad. 
 
 

Ordförandekonferens                          

Svenska Innebandyförbundet bjuder in till ordförandekonferens i samband med 
förbundsmötet i sommar. Konferensen hålls från lunch lördag 13 juni till lunch 
söndag 14 juni då förbundsmötet vidtar. En ordförandekonferens arrangeras också 
21-22 november. Båda konferenserna kommer att planeras tillsammans med 
referensgruppen.  
 
 
Elitlicensen 
 

Styrelsen fick en genomgång av läget kring elitlicensen. Bedömningen är att det 
generellt ser bra ut – 141 av 156 lag har beviljats elitlicens. 15 föreningar är inte 
godkända i dagsläget men av dessa är det endast 8 som står under handlingsplan 
på grund av negativt eget kapital.  Återstående 7 föreningar har någon form av 
komplettering att göra innan elitlicensen kan beviljas. Licensnämnden föreslog 
också en revidering av nu gällande reglemente för elitlicens för att göra detta 
tydligare. Styrelsen beslutade att godkänna reglementet enligt Licensnämndens 
förslag och detta ska gälla från säsongen 2020/21. 
 
 

SSLplay.se 

Försäljningen av månadsabonnemang för SSLplay.se går fortsatt starkt, med en 
total ökning på över 28 % så här långt, varav +89 % kopplat till damföreningarna 
och +19 % på herrsidan. Abonnemangsförsäljningen avslutades också som tidigare 
år den 31 januari. Försäljningen av PPV har som en konsekvens av den starka 
abonnemangsförsäljningen tappat något (totalt -7 %) jfm samma period 
föregående säsong. 
 
 

Tävling 

• Styrelsen fattade ett antal beslut kring tävlingsfrågor. Det gällde bland 
annat spelupplägg i Svenska Superligan herrar, antal lag till 
Innebandyfesten, anmälningsavgifter till förbundsserierna, förtjänsttecken 
för domare samt vilka personer som 2020 väljs in till Svensk Innebandy Hall 
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of Fame. Detta kommer att kommuniceras ut under kommande veckor. 
  

• Internationella Innebandyförbundet (IFF) har efterfrågat förslag till 
nya/förändrade regler för Regelhandboken 2022. Svenska 
Innebandyförbundets enkät där det var möjligt för vem som helst att 
komma med förslag resulterade i 112 förslag som har behandlats av en 
grupp. Styrelsen beslutade att sända IFF det förslag till förändringar som 
gruppen arbetat fram.  
 

• Tävlingskongressen kommer 2020 att genomföras söndagen den 29 
november med sista motionsdag för distrikt/föreningar senast 90 dagar före 
kongressen. 
 

• Styrelsen beslutade om förändring av sammansättningen av 
Tävlingsutskottet (TU). Från och med 26/2 till och med 14/6 2020 kommer 
TU att bestå av: Patrik Eklund, ordförande, Michael Leimer, Robin 
Andersson, Mattias Linell, suppleant, Anders Mörk, suppleant. 
 

 

Internationellt  

• Det finns förslag om att införa ett EM för damer och herrar. Frågan ska 
diskuteras i samband med U19-VM i Uppsala och styrelsen uppdrog till Märit 
Bergendahl och Magnus Nilsson (arrangemangsansvarig) att bereda 
Sveriges ställningstagande. 
 

• Styrelsen beslutade att nominera sittande IFF-ordförande Tomas Eriksson 
till en ny fyraårsperiod som ordförande.  
 

• Arbetet med att kartlägga förutsättningarna för ansökan till IFF om 
eventuella internationella evenemang/mästerskap i Sverige under perioden 
2022 – 2028 har påbörjats med en förstudie där berörda distrikt, värdstäder 
och arenabolag har fått information om processen.  Målet är att förstudien 
presenteras för styrelsen innan sommaren 2020. Eftersom en 
intresseanmälan om att arrangera VM 2024 ska inlämnas till IFF senast den 
29 februari beslutade styrelsen att, i väntan på förstudien, göra det. 
 
 

Kommunikation 

• Svensk Innebandys nya app har varit en succé sedan den lanserades den 2 
januari med över 85 000 användare (den tidigare appen hade 12 000 
nerladdningar). Flera uppdateringar har gjorts sedan starten så att man nu 
kan följa hela serier, se poängligor och har möjlighet att dölja 
användarkommentarerna i matchtidslinjen. En större funktion som lanseras 
under våren är möjligheten att i matchkommentarerna även kunna sprida 
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målgruppsanpassad information.  
 

• Organisationen har kommit olika långt i arbetet med att implementera 
Teams i det dagliga arbetet. Kansliet arbetar efter en handlingsplan med 
aktiviteter som passar olika målgruppers olika behov. Under mars månad 
genomförs bland annat olika former av utbildningar kring Teams för 
förtroendevalda och personal. 

 
 

Utveckling 

• I början av mars kommer kansliet att, tillsammans med Gästriklands 
Innebandyförbund, träffa en förening för att påbörja ett 
demokratipåverkansprojekt i ett av föreningens tjejlag. Planen är att 
pilotprojektet ska leda till en modell att erbjuda hela innebandysverige.   
 

• Projektet ”Idrott – En väg till bättre integration” är inne i sin slutfas och ska, 
helt enligt plan, implementeras i Svensk Innebandys ordinarie verksamhet 
under inkluderingstjänsten på Svenska Innebandyförbundet.   

 
 
Övrigt 

• Den 7 november 2021 fyller Svenska Innebandyförbundet 40 år och ett 
firande föreslås i samband med VM i Uppsala i december. En arbetsgrupp 
ska tillsättas för att arbeta med frågan. Mer information kommer. 
 

• Styrelsen diskuterade hur coronaviruset kan påverka Svensk Innebandy och  
konstaterade att det behövs beredskap för den här frågan. Kansliet fick i 
uppdrag att bereda frågan. 
 

• Nästa styrelsemöte sker den 24 april på Quality Hotel Globe kl 9-16. 
 
 
 


