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FÖRORD

En speciell säsong 
på många sätt

Styrelsens sammansättning: 

• Märit Bergendahl (ordförande) 
• Martin Klabere (vice ordförande) 
• Andreas Carlson 
• Lena Larsson
• Carin Sjöberg
• Mats Romell
• Helen Sundström Hetta 
• Helén Wiklund Wårell
• Victoria Wikström Foto: Per Wiklund, Calle Ström, Idrottsfoto, Stefan Svensson.

Valberedningens sammansättning: 

• Kristina Landgren Carestam (ordförande) 
• Boel Carlsson 
• Malena Björnlund
• Daniel Holm
• Lars Svensson

Sluttampen av 2019/20 präglades naturligtvis, 
som hela samhället, av spridningen av covid-19. 
Mycket arbete har lagts, både för kanslipersonal och 
styrelsen, till följd av virusets spridning både när det 
inträffade och i efterarbetet. 

Det fattades en rad tuffa beslut i mars månad. Det 
blev inget slutspel. Ingen SM-final i Ericsson Globe. 
Inte heller U19-VM i Uppsala. Även Innebandyfesten 
och mängder av cuper, matcher och träningar 
ställdes in. I skrivande stund vet vi inte hur mycket 
och på vilket sätt covid-19 påverkar Svensk Inne-
bandy i framtiden. 

Säsongen var annars redan från början speciell för 
oss båda. Den ena gjorde sin första säsong som 
ordförande. Den andre gjorde sin sista säsong som 
generalsekreterare.

Vid förbundsmötet 2019 utökades styrelsen från 
sju till nio personer där över häften var nya vilket 
medförde särskilda utmaningar men också gav 
energi och en känsla av nystart. Ett viktigt uppdrag 
för styrelsen var att anställa Görans ersättare och 
efter ett gediget rekryteringsarbete blev Mikael 
Ahlerup i februari klar som Svenska Innebandyför-
bundets nionde generalsekreterare genom tiderna. 
Han tillträder i juni 2020.

En annan viktig fråga under hösten var avtals- 
förhandlingarna med SSL-föreningarnas intresse- 
organisation FSSL (Föreningen Svenska Superligan). 
Ett avtal  skrevs i december 2019, vilket naturligtvis 
är positivt för samverkan inom Svensk Innebandy. 
Liksom de steg vi tagit idrottspolitiskt och de nya 
satsningarna för en ännu mer inkluderande idrott. 

Detta och mycket annat läser du i Svenska Inne-
bandyförbundets verksamhetsberättelse 2019/20 
där vi också berättar hur säsongen varit i övrigt. För 
trots det märkliga avslutet så har det fortsatt hänt 
massor. Självklart lägger vi fokus på hur vi klarat 
verksamhetsmålen och hur budgeten sett ut. 

Trevlig läsning och tack för denna säsong!

Märit Bergendahl 
Ordförande 
Svenska Innebandyförbundet

Göran Harnesk
Generalsekreterare 
Svenska Innebandyförbundet
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Personal

Göran Harnesk, generalsekreterare

Anders Jonsson, utvecklingschef

Anders Mörk, kundtjänst

Andrea Hjelmåker, utbildningsansvarig 
(2019-10-23)

Andreas Lundmark, assisterande förbunds-
kapten herrlandslaget (60 %)

Anton Rosenblad, medieansvarig

Bodil Långberg, strategiansvarig

Ebba Wengström, projektledare för U19-VM 
2020 & VM 2021 (2019-10-07)

Erik Nilsson, produktionsledare

Göran Berg, kundtjänst

Hanna Sandberg, kommunikatör

Inez Rehn, inkluderingsansvarig (2019-09-
02)

Jan Lindberg, landslagskonsulent

Joakim Lindström, kansli- och landslags-
chef

Johanna Collin, ekonomiassistent

Jonas Olsson, systemutvecklare

Josefine Sinclair, föreningsutvecklings- 
ansvarig

Katrin Bellander, konferens- och rese-
ansvarig

Linda Noppa, förbundsjurist

Lisa Eskils, medieansvarig (tjänstledig)

Magnus Nilsson, arrangemangs- och 
tävlingschef

Mattias Linell, domarkoordinator

Michael Leimer, tävlingskonsulent

Mikael Hill, förbundskapten herrlandslaget

Niklas Nordén, spelarutvecklingsansvarig 
(2019-09-02)

Spridningen av 
covid-19 i samhället 
påverkade säsongen 
2019/20 på ett sätt 
som aldrig tidigare 
skådats. 

I början kom ryktet om covid-19 
smygande. Men det tog inte lång 
tid förrän viruset var över Sverige 
och det som alla pratade om. För 
Svensk Innebandy innebar det 
ett par kaosartade veckor fyllda 
av osäkerhet, mängder av frågor, 
inställda matcher och till slut en 
avlutad innebandysäsong.

– Svenska Innebandyförbundet 
är inte en kunskapsorganisation i 
detta område utan har hela tiden 
följt och hänvisat till de rekom-
mendationer som kommit från 
Folkhälsomyndigheten och andra 
myndigheter, säger generalsekrete-
raren Göran Harnesk.

För Svenska Innebandyförbundet 
innebar spridningen av covid-19 att 
en krisgrupp på förbundskansliet 

Svenska Innebandyförbundet har lokaler på Sundbybergsvägen 7 i Solna men också personal och lokaler i 
Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Munka-Ljungby, Nyköping och Umeå. Totalt hade Svenska Innebandy-
förbundet 33 personer anställda på olika basis. Under ledning av generalsekretaren har resurserna fördelats på 
områden som administration, arrangemang, marknad, kommunikation, tävling, utveckling och landslag: 

Svenska Innebandyförbundets
Personal och grupper

Patrik Eklund, tävlingssamordnare

Robin Andersson, domarkonsulent

Sebastian Nurmi, kommunikationschef

Thomas K: h Andersson, CTO/IT-ansvarig

Tobias Linderoth, projektledare

Veronica Köhler, kommunikatör (2019-08-
19)

Åsa Karlsson, förbundskapten damlands-
laget

Åsa Wigforss, ekonomichef

 

Personal som slutat under 
säsongen

Emil Hedestig, utbildningsansvarig (2019-
08-20)

Kristoffer Fält, SSL-koordinator (2019-09-30)  

Johanna Säll, integration och administra-
tion (projektanställd till 2019-12-06)

Jimmy Malmgren, projektsamordnare inte-
gration (projektanställd till 2019-06-30)

Christer Johansson, administrativ chef 
(2019-12-18)

Juridiska nämnden 

Juridiska nämnden avgjorde 47 st 
bestraffningsärenden och 8 tävlings- 
ärenden i förbundsserierna. Ledamöter var: 

• Christian Almström (ordförande) 

• Roger Häggkvist (vice ordförande) 

• Sofia Ahlehjelm 

• Fredrik Borlie 

• Greger Sandell 

Nationella disciplingruppen 

Nationella disciplingruppen behandlade 
164 bestraffningsärenden (199 ifjol) utanför 
förbundsserierna. Nationella disciplingrup-
pens ledamöter: 

• Daniel Böcker (ordförande) 

• Marcus Granelli (ordförande) 

• Anders Nilsson (ordförande) 

• Ann-Charlotte Frogner 

• Magnus Göransson 

• Björn Landin 

• Mikael Malmqvist 

• Carl Otterström 

• Anders Ståhlberg 

• Monika Tilander

Videogranskningsgruppen 

16 situationer i SSL rapporterades till 
videogranskningsgruppen (4 dam och 12 
herr). Gruppen valde i 11 av fallen att göra 
en anmälan till bestraffning, varav Juridiska 
Nämnden beslutade om ytterligare påföljd i 
7 av dessa fall.

inrättades som ledde arbetet att 
fatta beslut och kommunicera. 

– Vi var väldigt måna om att snabbt 
nå ut med information till personal 
och distrikt både när vi hade och 
inte hade nytt att komma med. 
Men vi behövde även nå oroliga 
föreningar, spelare, ledare och 
anhöriga. Vi upprättade direkt en 
artikel som toppade vår hemsida 
med rekommendationer och 
frågor/svar om situationen, den har 
vi uppdaterat löpande, berättar 
Göran Harnesk.

Gällande tävlingsdelen var grund- 
inställningen från början att 
försöka slutföra förbundsseriernas 
seriespel, detta lyckades inte hela 
vägen.  Svenska Innebandy- 
förbundets förbundsstyrelse hade 
under en intensiv vecka i mars flera 
extrainsatta styrelsemöten och tog 
den 20 mars beslutet att avsluta 
säsongen 2019/20

– Situationen med Coronavirusets 
spridning i Sverige gör att vi inte 
kan genomföra de många matcher 
som skulle ha spelats, sa Svenska 
Innebandyförbundets ordförande 
Märit Bergendahl då och fortsatte: 

– Målsättningen har varit att ha en 
konsekvent syn och röd tråd för 
förbundsserierna och att det ska 
vara applicerbart även i distrikten. 
Om inte kval kan genomföras ska 
seriesegrare flyttas upp, samtidigt 
som lag som har åkt ur en serie ska 
flyttas ner. 

Ytterligare en följd av covid-19 blev 
att Svenska Innebandyförbundet 
tvingades att ställa in Innebandy- 
festen och skjuta på damernas 
U19-VM i Uppsala från maj till 
september. 

– Dessutom har det fått konse-
kvenser för hur det dagliga arbetet 
på kansliet sköts. Från mitten av 
mars arbetar personalen hemifrån 
vilket naturligtvis ställt ännu högre 
krav på ledarskapet. En hel del 
konferenser, möten, inspelningar 
och evenemang har tvingats ställa 
in men mycket arbete har även 
fortsatt och flera utvecklingsin-
satser har pågått för fullt. Perso-
nalen har, i en mycket svår tid, 
gjort ett väldigt bra arbete, avslutar 
Göran Harnesk. 

Så påverkade 
covid-19 
säsongen
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Beslutet att avsluta säsongen 2019/20 
innebar följande för förbundsserierna:

Dam 

•  I SSL Dam var 24 av 26 omgångar färdigspe-
lade och lag 12 och 13 hade spelat lika många 
matcher. Förbundsstyrelsen beslutade att den 
tabellen var sluttabell för 2019/20.  

• Inget SM-slutspel genomfördes. Därav ställdes 
även SM-finalen i Ericsson Globe in.  

• Iksu, som ledde Svenska Superligan med två 
omgångar kvar, utsågs till svenska mästare. 
Serietvåan Pixbo Wallenstam IBK tilldelades 
SM-silver och serietrean KAIS Mora IF tilldelades 
SM-brons.  

• Två seriesegrare i allsvenskan flyttades upp. 
Seriesegrare saknades i allsvenskan norra och 
allsvenskan västra, då RIG Umeå IBF (1:a i norra) 
inte har rätt att kvalificera sig till SSL Dam och 
Rönnby Västerås IBK Ungdom (1:a i västra) per 
31 januari hade avböjt att medverka i kval (i 
enlighet med Tävlingsbestämmelserna).  

• Samtliga 20 SDF-platser från division 1 (distrikts-
serierna) flyttades upp till säsongen 2020/21.  

• Alla lag på nedflyttningsplats i Svenska Super-
ligan och allsvenskan degraderades till säsongen 
2020/21. 

Herr  

•  SSL Herr var färdigspelad. Förbundsstyrelsen 
beslutade att tabellen var sluttabell för 2019/20.  

• Inget SM-slutspel genomfördes. Därav ställdes 
även SM-finalen i Ericsson Globe in.  

• IBF Falun, som vann grundserien, utsågs till 
svenska mästare. Serietvåan Storvreta IBK tillde-
lades SM-silver och serietrean Pixbo Wallenstam 
IBK tilldelades SM-brons.  

• Samtliga seriesegrare i allsvenskan och division 1 
flyttades upp till säsongen 2020/21.  

• Samtliga 23 SDF-platser från division 2 (distrikts-
serierna) flyttades upp till säsongen 2020/21.  

• Alla lag på nedflyttningsplats i Svenska Super-
ligan, allsvenskan och division 1 degraderades till 
säsongen 2020/21.     
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Totalt antal föreningar 906 (904)   |  Totalt antal övergångar 8 109 (8 300)  |  Totalt antal aktiva unika lag 6 939 (7 110)

Så klarade vi 
verksamhets- 

målen 2019/20

LICENSIERADE SPELARE
Antalet spelare den 30/4 2020 

var 118 660 (116 071 i fjol).

83 256 
(81 661) 

35 404 
(34 013) 

KVINNOR

30 580 
(30 153) 

A-LICENS

32 767 
(31 919) 

B-LICENS 
GRÖN NIVÅ

30 604 
(30 463) 

21 942 
(21 473) 

2 767 
(2 063) 

MÄN

MOTIONS- 
LICENS

B-LICENS 
BLÅ NIVÅ

B-LICENS 
RÖD NIVÅ

Verksamhetsberättelse 2019/208



Tagit fram strukturen för nationellt certifierad förening

Målet delvis uppnått. 

Föreningsutvecklingsverktyget Vår Förening Vill har tagits 
fram under säsongen och lanseras sommaren 2020.  
Ytterligare arbete krävs 2020/21.

Implementera en gemensam verktygslåda för föreningar

Målet delvis uppnått. 

Verktyg för egenanalys inklusive förbättringsförslag för 
föreningar är under framtagande och färdigställs 2019/20. 
Organisationsledarutbildningen likaså.

Fastställa en utbildningsstruktur för organisationsledare

Målet uppnått.

Strukturen finns och är en grund för vidare arbete med 
föreningsutvecklingsverktyget Vår Förening Vill.

Förbättra förutsättningarna för att öka 
antalet tjejer och kvinnor i Svensk 
Innebandy.

Målet uppnått.

I dagsläget är 15% av tränarna inom Svensk 
Innebandy kvinnor och för att förändra 
det har det gjorts ett forskningsarbete. 
Forskaren Inger Eliasson har, med finan-
siering från Svenska Innebandyförbundet 
och Innebandyns Kompetenscentrum 
(IKC) i Umeå, slutfört en studie där hon har 
undersökt de bakomliggande faktorerna 
till varför få kvinnor är tränare. Studien 
baseras på både män och kvinnor som 
är tränare för föreningar inom barn- och 
ungdomsidrott, elitidrott och NIU-verk-
samhet. Studien visar att frågan är en 
angelägenhet för tränare av båda könen, 
samt att det är viktigt att både män och 
kvinnor (men också pojkar och flickor) invol-
veras i ett förändringsarbete.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2019/20

”Svenska Innebandyförbundet 
har byggt modeller och 
utvecklat koncept som ger 
distrikt och föreningar stöd 
i att få in och behålla nya 
målgrupper i verksamheten.1

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Under året har Svenska Innebandy-
förbundet dessutom genomfört olika 
satsningar för att öka kunskapen kring 
jämställdhet:

• Nätverket #IBkvinnorleder har genom-
förts i syfte att erbjuda dagens och 
morgondagens tjejer och kvinnor med 
tränar-/ledaruppdrag en ledarutbild-
ning och nätverksskapande. Detta för 
att på lång sikt stärka engagemang 
och viljan att behålla/anta ledarupp-
drag. Under 2019 hölls tre träffar 
där ämnen som jämställdhet inom 
idrotten, normmedvetenhet, ledarskap 
och retorik berörts. 

• Genomfört Valberedningslyftet i syfte 
att erbjuda distriktens valberedningar 
en utbildning kring jämställdhet, rekry-
tering och nätverksskapande. Detta för 
att på lång sikt stärka kunskapsnivån 
kring jämställdhet och nå de uppsatta 
mål som finns. Ämnen som valbe-
redningens och styrelsens uppdrag, 
arbetsåret och framgångsnycklar 
presenterades samt vikten av att ha en 
könsblandad styrelse och valberedning. 

Målsvar del 1 Målsvar del 1
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• Varit med och finansierat jämställd-
hetsutbildningen Fifty/Fifty tillsam-
mans med RF/SISU Värmland, samt 
utbildat innebandydistrikt och RF/
SISU:s distrikt i verktyget. Fifty/Fifty är 
en helt digital utbildning som riktar sig 
till föreningsstyrelser. Den är fram-
tagen av Värmlands Innebandy- 
förbund tillsammans med RF/SISU 
Värmland.

Skapa en projektplan för nya utbildningar

Målet delvis uppnått. 

Projektplan för steg 1 klar, tidsplan för steg 2 
samt elittränarutbildningen är klar medan 
projektplan för produktionen görs våren 
2020 tillsammans med SISU Idrottsböcker.

Integration ska bli en naturlig del av den 
dagliga verksamheten

Målet delvis uppnått

En inkluderingsansvarig har anställts i 
syfte att uppfylla detta och liknande mål, 
exempelvis motionsdelarna. Målen under 
inkludering behöver brytas ned och konkre-
tiseras 2020/21, men kontakt med och stöd 
till distrikt och föreningar som bedriver den 
här typen av verksamhet har skett löpande. 

Motion ska bli en naturlig del av den 
dagliga verksamheten

Målet delvis uppnått

Operativt arbete har skett inom samtliga 
områden, till exempel #IBkvinnorleder, 
”Idrott en väg till bättre integration” samt 
riktat stöd till motionsaktiva föreningar 
och distrikt som vill starta ny verksamhet. 
Koncept som Floorball Fitness och Inne-
bandy Flex kan nämnas som lyckade sats-
ningar som kommer att vidareutvecklas. 

Öka barn och ungas möjlighet till in- 
flytande på förenings- och förbundsnivå

Målet delvis uppnått. 

Ett pilotprojekt för ungdomsinflytande har 
startats upp i en förening i Gästrikland men 
tvingades att pausas på grund av covid-19.

Utveckla modell i syfte att öka antalet 
tjejer/kvinnor i domaruppdrag på alla 
nivåer

Målet delvis uppnått.

Antalet kvinnliga förbundsdomare ökade 
2019/20 och i januari 2020 blev ett schwei-
ziskt domarpar, i syfte att skapa förebilder 
inför framtiden, första kvinnorna att döma 
en match i SSL herr. En nationell träff för 
damdomare planerades dessutom att 
genomföras under U19-VM i maj 2020 men 
turneringen tvingades att flyttas på grund 
av covid-19.

Antal tränare som utbildar sig ska under 
verksamhetsåret uppgå till 4 000

Målet uppnått

Antalet sålda utbildningskoder via SISU 
Idrottsböcker var cirka 4 500.

Utveckling av tränarutbildningarna ska 
genomföras i enlighet med projektplanen

Målet uppnått

En ny plan utarbetades i oktober 2019 till-
sammans med SISU Idrottsböcker. Planen 
följs och utbildningarna börjar att arrang-
eras i augusti 2020.

Kvalitetssäkra de nya tränarutbildningarna

Målet uppnått 

En utbildningsansvarig anställdes hösten 
2019 och kvalitetssäkring av det nya materi-
alet har skett löpande. Kvalitetssäkring av 
själva utbildningstillfällena sker när de rent 
praktiskt startat höstterminen 2020.

Målsvar del 1
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Svensk Innebandys övergripande 
mål för år 2030 är att innebandy 
ska vara en sport som alla ska 
kunna engagera sig i. Därför har 
Svenska Innebandyförbundet 
under säsongen anställt Inez Rehn 
som inkluderingsansvarig.

Rollen är ny och till för att sätta större fokus på 
målgrupper som är svagt representerade inom inne-
bandyn. I uppdraget som inkluderingsansvarig ingår 
exempelvis motion, jämställdhet och parainnebandy.

– Jag arbetar mycket med förändring för att vi ska 
bli en ännu mer inkluderande idrott. Det handlar om 
strukturer och regler men också olika och nya former 
av innebandy. Om vi vill attrahera nya målgrupper är 
det naivt att tro att vi kan fortsätta som vi alltid 
har gjort, det är vi som behöver förändra oss. 
Det är väldigt spännande men kräver också 
tålamod, säger Inez Rehn.

Hon har under säsongen fokuserat en hel del 
på motionsinnebandy. Bland annat genom 
att kartlägga och engagerat sig i aktiviteter 
som redan startats.

– Floorball Fitness drivs av Skånes Innebandy-
förbund och Innebandy Flex har tagits fram 
av Värmlands Innebandyförbund. Det är två 

varianter på innebandy som vi tror mycket 
på. Min roll är att stötta, samordna och 
dokumentera sådana satsningar samt att 
driva centrala projekt som innebandy+ som 
är vår satsning på motionsinnebandy för 
äldre där vi 2019/20 haft 11 föreningar som 
fått uppstarts- eller utvecklingsbi-
drag, berättar Inez Rehn och 
fortsätter:

– Tanken är sedan 
att skapa nationella 
modeller av de mest 
lyckade satsningarna 
och därefter erbjuda 
distrikt och föreningar 
varianter av motion 
som vi sett har nått 
framgång. 

Innebandyn vill 
bli ännu mer 
inkluderande

Gratisutbildningen Fifty/Fifty har varit populär sedan 
den lanserades hösten 2019. Utbildningens enkla 
utformning har inspirerat 60 föreningar och förbund att 
arbeta för en mer jämlik organisation och på längre sikt 
även Svensk Innebandys och Riksidrottsförbundets mål 
om en jämlik idrott.

Fifty/Fifty
Ett verktyg för 
jämställdhet

Målsvar del 1 Målsvar del 1

Fifty/Fifty, som tagits fram av 
Värmlands Innebandyförbund och 
RF-SISU Värmland med stöttning 
av Svenska Innebandyförbundet, är 
en helt digital utbildning som riktar 
sig till föreningsstyrelser.

– Svensk Innebandy har precis som 
resterande delar av idrottsrörelsen 
utmaningar med jämställdhets-
arbete. Fifty/Fifty är ett tydligt och 
enkelt verktyg till styrelser för att 
kunna arbeta med frågan. De som 
går utbildningen behöver inte 

göra något annat än att ta till sig 
av kunskapen, säger Inez Rehn, 

inkluderingsansvarig på Svenska 
Innebandyförbundet.

I nuläget är webbplattformen 
öppen och kostnadsfri för alla 
innebandyförbund och föreningar 
i Sverige och för idrottsförbund 
och föreningar i Värmland. Utbild-
ningen består av sex digitala 
lektioner (30-45 minuter), som 
genomförs i samband med lika 
många styrelsemöten. 

– Under den avslutande lektionen 
gör föreningen en åtgärdslista med 
insatser som de skulle behöva göra 
i syfte att bli än mer jämställda. 
Utbildningen hjälper till att skapa 
nya tankebanor som bidrar till nya 
sätt att arbeta. I framtiden hoppas 
vi kunna erbjuda ett koncept riktat 
till andra målgrupper inom inne-
bandyn också, säger Inez Rehn.

”Svensk 
Innebandy har 
precis som 
resterande 
delar av idrotts- 
rörelsen utma-
ningar med 
jämställdhets-
arbete. ”
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Till Floorball Fitness finns en 
enkel uppbyggd struktur 
av ett träningspass utifrån 

termerna Puls - Power - Play (uppvärm-
ning, styrka och spel) samt ett antal 
övningar att välja bland. Allt levererat 
genom ett snyggt och pedagogiskt 
material. 

– Förhoppningen som Skåne har 
haft, och som vi delar, är att vi 
genom Floorball Fitness kan få 

fler människor att vilja träna 
innebandy. Den enkla struk-
turen som konceptet utgörs 
av ska göra det smidigt 
att sätta ihop och leda ett 
träningspass. Närvaron blir 
dessutom mer på utöva-
rens villkor och kostnaderna 

Lansering av   
nytt 
tränings- 
koncept
Sedan i mitten av mars 
2020 finns motions- 
projektet Floorball 
Fitness tillgängligt inom 
Svensk Innebandy. Det är 
ett komplett och enkelt 
träningskoncept för alla 
som vill spela innebandy 
– men på ett delvis nytt 
sätt.

betydligt lägre än i den traditionella innebandyn, 
då Floorball Fitness inte innefattar någon tävling. Vi 
sänker helt enkelt trösklarna att engagera sig i inne-
bandy, säger Inez Rehn, inkluderingsansvarig Svenska 
Innebandyförbundet. 

Förutsättningarna att utöva idrott ändrades i och med 
covid-19. Det gjorde att många fick upp ögonen för 
Floorball Fitness som träningsalternativ då ett pass kan 
utföras i princip var som helst, exempelvis utomhus. 
Materialet gjordes tillgängligt digitalt och har i skrivande 
stund laddats ned av 41 innebandyföreningar. 

– Det är ett koncept som är enkelt att justera och 
anpassa och som varken är ålders-, köns- eller erfaren- 
hetsbundet. Vi har noga följt det fantastiska arbetet 
i fram- tagandet och lansering som Skåne har gjort 
noga och hoppas framöver kunna sprida det över hela 
inneban- dysverige med start säsongen 20/21, fort-
sätter Inez Rehn. 

”Förhoppningen som 
Skåne har haft, och som 

vi delar, är att vi genom 
Floorball Fitness kan få 
fler människor att vilja 

träna innebandy. ”

Skånes Innebandyförbund skapade 2019, tillsammans med Skånes 
Ishockey-, Handbollförbund samt RF-SISU Skåne, motionsprojektet 
Sport Fitness. Det är ett träningskoncept för idrottsföreningar som 

vill utveckla sitt träningsutbud och nå nya målgrupper. Floorball 
Fitness är innebandyns tappning av konceptet och i det erbjuds 

träning som går att anpassa till vem som helst, oavsett förkunskap. 

Målsvar del 1 Målsvar del 1

17 Verksamhetsberättelse 2019/20Verksamhetsberättelse 2019/2016



Utveckla strategi och modeller för att stödja utvecklingen 
av fler idrottsmiljöer

Målet uppnått.

Det har genomförts ett gemensamt projekt med flera andra 
specialidrottsförbund, och White arkitekter, i syfte att framta 
konceptet ”Den moderna idrottshallen”. Presentationen av 
projektet tvingades att flyttas till 2020/21 med anledning av 
spridningen av covid-19.

Implementera nationella spelformer på grön och blå nivå

Målet delvis uppnått.

Vid höstens regionala tävlingsträffar, samt vid Tävlingskon-
ferensen i december 2019, gjordes fördjupningar i det förslag 
på koncept som en arbetsgrupp med distriktsrepresentanter 
utarbetat angående nationella spelformer. En förenklad regel-
handbok har färdigställts och ligger till grund för den fortsatta 
implementeringen av spelformerna som fortsätter 2020/21.

Följa upp utvecklingen avseende antal spelare kopplat till 
åldersklasserna för de nationella ungdomstävlingarna

Målet uppnått.

Den positiva trenden med totalt fler antal licensierade spelare i 
de aktuella åldersklasserna fortsätter (16-18 år) och resultatet av 
uppföljningen har bland annat föranlett en debattartikel, samt 
information i Svensk Innebandys egna kanaler.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2019/20

”Förutsättningar (som 
exempelvis regler, riktlinjer, 
spelformer) är uppdaterade så 
att innebandyn är så enkel 
som möjligt att börja med, 
fortsätta och komma tillbaka 
till – för alla människor. 2

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 2

Fortsätta implementera och utveckla 
den SIU-anpassade och digitaliserade 
domarutbildningen

Målet uppnått.

Domarutbildningar på olika nivåer har 
utvecklats och implementerats på Svensk 
Innebandys Utbildningsportal 

Verka för en likvärdig spelarutvecklings-
verksamhet i hela landet

Målet delvis uppnått. 

En spelarutvecklingsansvarig har anställts 
på förbundskansliet och samarbetar 
löpande med utbildningsansvarig för att 
skapa helhet i ledar- och spelarutvecklings-
arbetet. Kontakt med och stöd till distrikt 
och föreningar har skett löpande. Sweden 
Floorball Youth Camp-konceptet är under 
förändring och en återgång till flera orter 
sker troligtvis hösten 2020. Arbetet fort-
sätter 2020/21. 

Sätta en forskningsplan för 2020–2022

Målet delvis uppnått.

Arbetet har påbörjats men kommer att gå i 
mål under verksamhetsåret 2020/21. 

Etablera och utveckla samarbeten med 
lärosäten utifrån målområde

Målet uppnått.

Löpande kontakter med andra lärosäten 
än Umeå Universitet har skett vid behov.

Genomföra projekt enligt forsknings- 
och utvecklingsplanen

Målet uppnått. 

Forskningsplanen har följts och har bland 
annat innehållit följande, både avslutade 
och påbörjade, studier:

• Knäkontroll 

• Screeningverktyg

• Lika förutsättningar – Att vara kvinna 
och tränare i innebandy

• Elitaktiva innebandyspelares uppfatt-
ningar om och motivation till skadefö-
rebyggande åtgärder

• Analyser av målvakternas rörelse-
mönster

• Risker för innebandyskador/ Fysiska 
riktlinjer

• Återgång till idrott efter en korsbands-
skada

• Kartläggning verksamhet kring 
parainnebandy

• Innebandyns historia i Västerbotten

Tagit fram en plan för idrottslyftet som 
börjar gälla från och med 2020

Målet uppnått. 

Som en följd av RF:s nya riktlinjer för 
projektmedel för idrottsföreningar har 
Svenska Innebandyförbundet meddelat 
riktlinjer till distrikten

19 Verksamhetsberättelse 2019/2018 Verksamhetsberättelse 2019/20



Projektet drivs gemensamt med 
Svenska Basketboll-, Gymnastik-, 
Handboll- och Volleybollförbundet 
i samarbete med White arkitekter. 
Det är unikt att flera idrotter samar-
betar i frågor om anläggningar 
och projektet har därför väckt 
uppmärksamhet inom idrotts- 
rörelsen och i media.

– Syftet är att ta fram ett koncept 
för hur framtida idrottshallar för 
idrott och skola kan byggas för att 
utnyttjas maximalt och bidra till 
ökad rörelseglädje, säger Mattias 
Linell som är ansvarig för ”Framti-
dens Idrottshall” på Svenska Inne-
bandyförbundet och fortsätter:

– Fokus ligger på att hitta 
smarta lösningar för multi- 
funktionalitet och att 
utnyttja inte bara ytan utan 
hela volymen i en idrottshall 
på ett effektivt 
sätt.

Verktyget som ska 
utveckla föreningarna

Bristen på idrottshallar i Sverige är stor och det behövs 
hallar som är tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. 
Det är anledningen till att Svensk Innebandy engagerat 
sig i projektet ”Framtidens Idrottshall”.

Framtidens Idrottshall en viktig 
satsning för Svensk Innebandy

Under säsongen har Svenska Innebandy-
förbundet, tillsammans med distrikten, 
tagit fram det webbaserade förenings- 
utvecklingsverktyget ”Vår Förening Vill”.

Verktyget är utformat som 
ett program i sex steg där 
föreningens utvecklingsar-

bete skräddarsys så att det passar 
just den föreningens förutsätt-
ningar och ambitioner. Arbetet kan 
enkelt genomföras när som helst 
utan tidsbegränsning och har fyra 
olika teman: föreningsidé, organi-
sation, verksamhet och kommuni-
kation. 

– Det är ett efterfrågat verktyg som 
vi lagt mycket kraft på att ta fram. 
Det syftar till att ge föreningarna 
möjlighet att utvecklas utefter sina 
mål och förutsättningar. Genom 
stöd från en handledare tas det 
fram utvecklingsområden samt 

en tydlig handlingsplan. Allt för att 
föreningarna ska får det stöd som 
behövs för att nå den utveckling de 
eftersträvar, säger Josefine Sinclair 
som är föreningsutvecklings- 
ansvarig på Svenska Innebandy- 
förbundet.

I ”Vår Förening Vill” ingår två 
digitala analysenkäter, en orga-
nisationsledarutbildning, en träff 
för enkätanalys och en mall för 
handlingsplan. Dessutom får fören-
ingen tillgång till en verktygslåda 
fylld med workshops, utbildningar, 
mallar, inspirationsmaterial och 
koncept som går i linje med samt-
liga fyra teman. 

– Det läggs stort fokus på utveck-
ling och förändring i föreningens 
kärna, styrelsen. Deltagarna guidas 
steg för steg och det känns spän-
nande. Om föreningarna utvecklas 
blir förhoppningsvis effekterna att 
Svensk Innebandy tar kliv mot de 
gemensamma målen vi satt upp 
tillsammans i Svensk Innebandy 
Vill, säger Josefine Sinclair och 
fortsätter:

– Covid-19 ställde till det en del för 
oss i slutförandet av verktyget då vi 
fick ställa in inspelningar av utbild-
ningsmaterial. Men förhoppningen 
är att ”Vår Förening Vill” lanseras 
under början av verksamhetsåret 
2020/21. 

Målsvar del 2

Idrottshallar kommer i framtiden, 
ännu mer än idag, att vara sociala 
mötesplatser för de som nyttjar 
idrottshallen och det perspektivet 
finns därför också med i arbetet. 
Under projektets gång har barn 
och unga genom workshops 
och i enkäter fått möjligheten att 
tycka till om vad som är viktigt i en 
idrottshall för att den ska kännas 
välkomnande och stimulera till 
aktivitet, inte bara under den orga-
niserade idrotten.

Gensvaret från innebandy- 
rörelsen var otroligt stort med 1 000 
inskickade enkätsvar på två veckor.

– Slutmålet är att konceptpro-
grammet ska kunna användas 
av både kommunala och privata 
aktörer som mall och inspiration 
i byggandet av moderna idrotts-
hallar, säger Mattias Linell. 
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Distriktslags-SM
Tävlingen spelades 3-6 januari i 
Gävleområdet i fyra olika arenor 
med Gavlehovshallen som 
huvudarena. Stockholms tjejer 
och Smålands killar tog SM-guld. 
Alla matcher webbsändes på 
InnebandyTV med totalt 14 824 
unika tittare. I samband med SM 
lanserades Svensk Innebandys 
nya app som laddades ned av 
47 000 personer under evene-
manget.

Innebandyfesten & 
SM-finalen
Innebandyfesten i Växjö och 
SM-finalen i Ericsson Globe fick 
ställas in på grund av covid-19. En 
hel del förarbete hade självklart 
gjorts som biljettsläpp och mark-
nadsaktiviteter. 

Finnkampen 2019
Finnkampen för herrlandslag och 
U19-herrlandslag arrangerades 
6-7 september i Alingsås/Lerum. 
U19-herrarna invigde första 
dagen Lerums Arena genom att 
vinna med 10-3 inför 708 åskå-
dare. Dagen efter i Estrad Arena 
i Alingsås vann U19-herr igen 
med 8-6 innan herrlandslaget 
5-4-besegrade Finland inför 
jublande 2 054 åskådare. 

U19-VM i Uppsala
Det blev inget mästerskap i maj 
2020 utan U19-VM för damer i 
IFU Arena flyttades till följd av 
covid-19 till september 2020. Ebba 
Wengström anställdes under 
hösten 2019 som projektledare 
för samtliga fyra inplanerade 
evenemang i Uppsala och en hel 
del aktiviteter såsom VM-lottning, 
biljettsläpp samt marknadsaktivi-
teter har genomförts. 

Finnkampen 2020
Finnkampen för damlandslag 
och U19-damlandslag 31 januari-1 
februari var det första av fyra 
evenemang i IFU Arena de 
kommande två åren. De två 
U19-landskamperna slutade med 
en finsk (4-2) och en svensk (7-2) 
seger samt ett nytt publikrekord 
för U19-damer i Sverige – 1 054 
åskådare. Damlandslagets första 
match efter bärgat VM-guld 
i Schweiz landade i en klar 
7-1-seger.

ARRANGEMANG

Målsvar del 2 Målsvar del 2

IKC är sedan 2012 ett samarbete 
mellan Umeå universitet, Umeå 
kommun och Svenska Inneban-
dyförbundet. Målsättningen är 
att med hjälp av forsknings- och 
utvecklingsprojekt utveckla Svensk 
Innebandy inför framtiden med 
fokus på bredd-, motion- och elit-
verksamheten. 

IKC delade hösten 2019 ut två 
uppsatsstipendier utifrån följande 
kriterier:

• Uppsatsens intresse och 
relevans för Svensk Innebandy 

• Vetenskaplig kvalitet

Två forskningsstudier har under säsongen vunnit vetenskapliga 
pris och fått stipendier av Innebandyns kompetenscentrum (IKC). 
Båda studierna är relevanta för Svensk Innebandy framöver.

Stipendier utdelade av Innebandyns 
kompetenscentrum 

Bästa magisteruppsats 2019 
(stipendiet är på 10 000 kronor) 
tilldelades Mattias Lind och Mårten 
Storm, Gymnastik- och Idrottshög-
skolan (GIH). De har gjort en kvan-
titativ studie i icke-linjär pedagogik 
gällande spelvolymen i inneban-
dyns smålagsspel.

- Förhoppningsvis blir det här 
något att luta sig mot, framför allt 
på grön nivå inom innebandyn. Det 
kan bli viktigt i träningsplaneringen 
för ledare. Man kan få många 
aktioner per spelare med rätt sorts 
spel, säger Mårten Storm.

IKC:s vetenskapliga pris för bästa 
kandidatuppsats (stipendiet är 
på 5000 kronor) tilldelas Ida Elm 
och Anton Svensson, Linköpings 
universitet. Elm och Svensson har 
undersökt övningstrohet – föränd-
ringen över tid efter användning av 
det neuromuskulära träningspro-
grammet Knäkontroll. 
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– Det är det största individuella 
priset man kan få i Sverige, så det är 
fantastiskt roligt, säger hon.
 24-åriga Ellen Rasmussen har i 
match efter match imponerat den 
gångna säsongen. Hon har varit 
en härförare i sitt Malmö och var 
en stor del i att laget slutade på en 
historiskt stark femteplats i Svenska 
Superligan. 

Rasmussen slog sitt personliga 
poängrekord och slutade på delad 
tredjeplats i poängligan. På 25 
matcher blev det 66 (24+42) poäng.

– Jag har hållit en jämn nivå 
säsongen igenom. Det är inte så 
många matcher som jag är miss-
nöjd med, utan jag har haft en hög 
lägstanivå och presterat på topp 
ganska många matcher, säger hon. 
Rasmussen har alltid haft en dröm 
om att bli en av världens bästa 
innebandyspelare. När hon nu har 
blivit utnämnd till Årets spelare i 
Svensk Innebandy vet hon att det 
både är talang och hård träning 
som ligger bakom titeln. 

– Jag har en stark vilja att bli en av 
världens bästa spelare och det är 
det som driver mig och håller moti-
vationen uppe. Samtidigt tycker 
jag att det är enormt kul att spela 
innebandy, och speciellt i Malmö 
FC. Det gör att jag vill gå på alla 
träningar och alltid bli bättre, säger 
hon och fortsätter:  

– Det är väldigt kul och ett bevis på 
att jag fortsätter att hålla en hög 
och jämn nivå, säger han. 

27-årige Emil Johansson utnämns 
till Årets spelare för andra säsongen 
i rad. Med drivet att alltid utvecklas 
har han fortsatt att leverera impo-
nerande innebandy under ännu en 
säsong. Hans unika och offensiva 
spelstil har lett till att han gjort 65 
poäng under säsongen i Svenska 
Superligan. Han skapade dess-
utom tillsammans med Alexander 
Galante Carlström säsongens 
målfarligaste par, genom att ha 
assisterat honom 24 gånger. 

– Jag hade en bra säsong förra året 
och har i år haft en högre lägsta-
nivå. Jag har fortsatt på samma 
spår som jag hade då, säger Emil 
Johansson.

Under 2019 blev Emil Johansson 
även utsedd till Världens bästa 
spelare, som den första backen att 
bli tilldelad priset. Bakom sin otro-
liga säsong och utveckling menar 
han att det är mycket driv och vilja 
att bli bättre som är hemligheten. 

– Det är drivet att vilja vinna titlar 
med Falun som gör att jag behöver 
och vill utvecklas. Sedan har jag 
fantastiska personer runt mig; 
tränare och medspelare som låter 
mig spela ut. Så dem har jag att 

– Jag har gått från att ha ansetts 
vara en talang till att träna stenhårt. 
Jag kan inte leva på talang när jag 
är 24 år. Det kanske fungerade när 
jag var tolv år och spelade Gothia 
Cup, men när man är vuxen är det 
hård träning som ligger bakom en 
bra innebandyspelare. 

Även i landslaget har Rasmussen 
varit tongivande. Hon ingick i den 
svenska trupp som vann VM-guld 
i december i Schweiz och var en 
av de bästa spelarna i finalen mot 
hemmanationen. 

Rasmussen själv tror att hon har 
fått utmärkelsen till Årets spelare 
då hon hållit en jämn nivå hela 
säsongen och att hon har lyft sitt 
spel flera nivåer.  
– Jag har haft det där lilla extra den 
här säsongen som har bidragit till 
att jag har varit med och avgjort i 
många tajta matcher.

Motivering: 
”Ellen är en kulturbärare och 
lagkapten som i år har tagit ännu 
ett kliv i sin utveckling. Hon bär 
sitt Malmö på sina axlar med en 
självklarhet, pondus och auktoritet 
i match efter match. En komplett 
spelare och vinnarskalle som 
älskar att duellera, göra mål och 
assister, likväl som att jobba hårt 
över hela banan och att täcka 
skott. Ellen är en ovärderlig pjäs i 
sitt Malmö och i landslaget.”

FAKTA

Ellen Rasmussen 

Klubb: Malmö FBC 

Position: Center/forward
SSL-poäng 2019/20: 66 (24+42)

Varje säsong utses Årets spelare inom 
Svensk Innebandy. Fem spelare på dam- 
och herrsidan blir nominerade och av dessa 
väljs sedan en vinnare ut. Juryn som utser 
Årets spelare består av representanter från 
förbundsstyrelsen, landslagsstaber, media 
och Svenska Superligan.

De andra nominerade på damsidan i år var: 

Anna Wijk, Kais Mora IF
Emelie Wibron, Iksu
Johanna Hultgren, Kais Mora IF
Moa Gustavsson, Kais Mora IF

FAKTA

Emil Johansson 

Klubb: IBF Falun 

Position: Back
SSL-poäng 2019/20: 65 (26+39)

Varje säsong utses Årets spelare inom 
Svensk Innebandy. Fem spelare på dam- 
och herrsidan blir nominerade och av dessa 
väljs sedan en vinnare ut. Juryn som utser 
Årets spelare består av representanter från 
förbundsstyrelsen, landslagsstaber, media 
och Svenska Superligan.

De andra nominerade på herrsidan i år var:  

Kim Nilsson, FBC Kalmarsund
Alexander Galante Carlström, IBF Falun
Jonathan Edling, FC Helsingborg
Tobias Gustafsson, Storvreta IBK

Årets spelare dam Årets spelare herr

ELLEN 
RASMUSSEN

EMIL 
JOHANSSON

tacka, säger han och fortsätter:
– Men självklart är det enkla och 
uttjatade svaret att det är träning 
som ligger bakom allting. Den 
hårda träningen drivs av motiva-
tionen till att vilja vinna titlarna med 
laget. 

Även i landslaget har Emil 
Johansson imponerat spelmässigt 
under säsongen. Han har en fram-
stående och offensiv roll från sin 
backposition, precis som i klubb-
laget.

Den 4 till 12 december 2020 spelar 
herrlandslaget VM i Helsingfors, 
något som Emil Johansson ser 
fram emot. 

– Jag vill vara i toppform till dess, 
men även fortsätta att utvecklas 
och bli ännu bättre till kommande 
säsonger. 

Motivering: 
”Emil Johansson är en komplett 
tvåvägsspelare som behärskar 
alla positioner och gör det på allra 
högsta nivå. Han har gjort en av 
sina starkaste säsonger i Falun 
sedan han kom dit och utvecklas 
fortfarande. Med sitt oförutsäg-
bara spel är han en viktig spelare 
både i klubblaget Falun och i 
landslaget.”

Målsvar del 2
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Årets domare 

Dam 

Robert Nordin (5) & 
Ludwig Broadhall (6)

”Ludwig och Robert har under 
lång tid målmedvetet jobbat med 
att utveckla sitt domarskap och 
denna säsong har varit deras 
bästa. De har haft en jämn och 
hög prestationsnivå och deras 
förmåga att upprätthålla en god 
kommunikation med spelare och 
ledare skapar ett bra arbetsklimat 
på planen.”

Herr

Henric Nilsson (7) & 
David Geiser (8) 

”David och Henric har under flera 
säsonger utvecklats starkt. Egen-
skaper som beskriver dem är att 
det är skickliga kommunikativt, 
konsekventa och tydliga. Förutom 
den rutin och det förtroende som 
de skaffat i SSL gjorde de sig 
under 2019/20 även ett namn på 
den internationella scenen, under 
U19-VM i Halifax, Kanada.”

Fler pristagare inom  
Svensk Innebandy 2019/20 

Fair Play

Varje år uppmärksammar Panta-
mera de föreningar, spelare och 
ledare som uppträtt schysst. 

Här är årets vinnare av Pantameras 
Fair Play-utmärkelse:

Pantamera Fair Play:
Sköndals IK F04 och SK Vide P05

Årets Fair Play-spelare dam:
Ellen Rasmussen (9), Malmö FBC

Årets Fair Play-spelare herr:
Gustav Fritzell (10), Pixbo Wallen-
stam IBK

Årets Fair Play-ledare dam:
Fredrik Olsson (11), Nacka Wallen-
stam IBK

Årets Fair Play-ledare herr:
Thomas Andersson (12), Pixbo 
Wallenstam IBK

Svensk Innebandy 
Hall of Fame

Sara Kristoffersson (1), 
legendarisk forward

Sofia Pettersson (2), 
legendarisk målvakt

Jan-Erik Vaara (3), 
legendarisk spelare/tränare

Martin Olofsson (4), 
legendarisk forward

Målsvar del 2 Målsvar del 2

1

3

5

9

6

10

7

11

8

12

2

4

Svensk Innebandy har, förutom utmärkelser till Årets spelare, 
även premierat legendarerna inom sporten, de bästa 
domarna samt de schysstaste ledarna och spelarna.
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Implementera Svensk Innebandys nya internationella 
strategi

Målet uppnått.

Svensk Innebandy har under säsongen:

• Varit drivande i att utveckla de internationella evene-
mangen (som Champions Cup och ett eventuellt nytt EM).

•  Tagit ansvar i att stå som värdnation för kommande inter-
nationella evenemang, som U19-VM 2020 och VM 2021, 
samt framtida evenemang.

•  Nyttjat evenemangen som internationella mötesplatser 
för kompetenshöjande aktiviteter.

•  Medverkat i Internationella Innebandyförbundets arbete 
med framtagandet av ny strategisk plan för den interna-
tionella utvecklingen under perioden 2020-2032. 

Stärka vår position som en attraktiv arrangör inom besöks- 
och evenemangsnäringen

Målet uppnått.

Vi har under 2019/20 efterfrågat och utsett lokala arrangörer till 
distriktslags-SM 2021 och 2022 (Onyx IBS och Södermanlands 
Innebandyförbund ihop med Nyköpings respektive Oxelösunds 
kommun), Innebandyfesten 2021 och 2022 (IK Sirius IBK ihop 
med Uppsala kommun), Finnkampen 2021 och 2022 (Norrbot-
tens Innebandyförbund ihop med Luleå kommun) samt en 

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2019/20

”Svenska Innebandyförbundet 
tar ett ansvar för den 
internationella utvecklingen 
samtidigt som landslagen är 
världsledande både sportsligt 
och organisatoriskt.3

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 3 Målsvar del 3

kommande herrlandskamp mot Norge i 
september 2020 (Växjö IBK ihop med Växjö 
kommun). Samtliga evenemang har haft 
ett flertal intressenter/sökande. 

Kartlägga förutsättningarna för ansökan 
till IFF om eventuella internationella 
evenemang/mästerskap i Sverige under 
perioden 2022–2028

Målet delvis uppnått.

Kartläggningen, i form av en förstudie, har 
startats upp. Den kommer vara klar under 
inledningen av verksamhetsåret 2020/21. 

Säkerställa att gällande regelverk 
efterlevs

Målet uppnått.

Elitlicensen har implementerats fullt ut 
under 2019/20. I början av säsongen till-
sattes en extern Licensnämnd som består 
av två före detta revisorer samt en ekonom. 
Licensnämnden har till uppgift att analy-
sera förbundsserieföreningarnas bokslut 
och utifrån gällande regelverk bevilja eller 
neka elitlicens. 

Ett annat sätt att säkerställa gällande 
regelverk är att fler domare nu uppfyller 
kriterierna i regelverken och andelen 
godkända domare därför har ökat. 

Analysera spelets utveckling ur ett 
nationellt och internationellt perspektiv

Målet delvis uppnått. 

VM-analys i Schweiz i december 2019 är 
genomförd. Efterarbetet innefattar en 
digital dokumentation samt genomgång 
med damlandslagets stab. Den digitala 
versionen har blivit försenad på grund av 
att resurserna lagts på att prioritera tränar- 
utbildningarna. Kommer att färdigställas 
under början av verksamhetsåret 2020/21.

Stödja karriärövergångar mellan junior 
och senior från nationell & internationell 
elit

Målet uppnått. 

Målet har uppnåtts genom Talang 17 och 
Guldsteget.

• Talang 17, som är en del av Svensk 
Innebandys spelarutvecklingsplan, 
är ett endagsläger under ledning av 
förbundskaptenerna för U19-lands-
lagen. Lägren har genomförts på fyra 
olika orter i landet för dam och herr 
med sammanlagt 260 spelare (130 
herr- och 130 damspelare) i åldern 17 år.

• Guldsteget har genomförts som 
planerat. I projektet ingår 10 dam- 
respektive herrspelare i åldern 19-23 år 
som bedöms ha potential att nå inter-
nationell elit. Tränare i Guldsteget är 
förbundskaptenerna för A-landslagen. 
Året har innehållit två läger, varav 
det ena i anslutning till ett A-lands-
lagsläger för att stärka tråden mellan 
Guldsteget och A-lagsverksamheten. 
Utöver det, feedbacksamtal under 
säsongen samt individuellt stöd inom 
näringslära, idrottspsykologi och fysisk 
testverksamhet. 
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Uppdatera krav & kapacitetsprofil

Målet delvis uppnått. 

Svensk Innebandys krav & kapacitetprofil, 
“Fysiologiska riktlinjer”, beskriver de krav 
som ställs på vår idrott. Dokumentet är 
ursprungligen från 2012 och håller nu på att 
uppdateras. Bland annat har det tidigare 
genomförts LPS-mätningar på ett antal 
landskamper och SSL-matcher. LPS står 
för “local positioning system” och syftar till 
att mäta den fysiska belastningen under 
en match. Dessa resultat har sedan två 
forskare på Göteborgs universitet samman-
ställt en rapport på under året.  
Parallellt har det under två säsonger 
genomförts ett antal fystester på A-lands-
lagen och SSL-lagen för att mäta kapaci-
teten. Sammanställning av alla testresultat 
och färdigställande av dokumentet “Fysio-
logiska riktlinjer” görs under 2020/21. 

Implementera nytt handledningsmate-
rial för ämnet specialidrott på RIG & NIU

Målet delvis uppnått. 

Implementering av nytt material pågår och 
sträcker sig över verksamhetsårsgränsen 
mot sommaren och in under nästa läsår. 

Skapa modell för en enhetlig antagnings-
process inom NIU-verksamheten

Målet uppnått. 

Nyckelmoment och ansvar för dokumen-
tering fastställdes inför antagning hösten 
2020. 

Analysera NIU-verksamhetens utformning 
inför höstterminen 2022

Målet delvis uppnått. 

Arbetet är påbörjat och ska slås samman 
med en gemensam utredning om RIG/
NIU-verksamheterna som förbunds- 
styrelsen har beställt från kansliet. 

Vinna världsmästerskapet i Kanada för 
U19-herr

Målet ej uppnått. 

VM-silver i Kanada för U19-herr. Ett delmål 
var att bryta Finlands svit om två raka guld 
på U19-sidan. Sverige vann semifinalen 
klart mot Finland men föll mot ett starkt 
Tjeckien i finalen som därmed vann sitt 
första VM-guld.  

Vinna världsmästerskapet i Schweiz för 
damlandslaget

Målet uppnått.

Sverige vann sitt sjunde raka VM-guld på 
damsidan efter stor dramatik. Finalhelgen 
blev den jämnaste som spelats då alla 
matcher mellan topp 4-nationerna slutade 
med uddamålsvinster.  

Utveckla organisationen och strukturen 
kring landslagsverksamheten

Målet delvis uppnått.

Under våren 2020 har det tagits fram en 
ny struktur för det operativa arbetet kring 
landslagsverksamheten. Landslagschefen 
kommer att ha det operativa ansvaret för 
en sportgrupp vars syfte är att säkerställa 
en långsiktig sportslig utveckling för lands-
lagsverksamheten. Även i fortsättningen 
fastställs tillsättningen av förbunds- 
kaptener av förbundsstyrelsen.

Ett U19-herrlandslag fullt med fixstjärnor 
åkte till kanadensiska Halifax i början av 
maj 2019 för att försöka vinna sitt första 
VM-guld sedan 2013. Men precis som i 
finalen 2017 blev det nu förlust igen – den 
här gången mot Tjeckien.

U19-herrarna matchade en stark genera-
tion med spelare som Malte Lundmark, 
Hampus Ahrén, Filip Eriksson och Emil 
Ruud. I premiären mötte Sverige Tjeckien 
i en tidig gruppfinal, och där blev det – 
överraskande för många – förlust med 5-1. 
Sverige hade inte förlorat en enda lands-
kamp säsongen innan, och förlusten mot 
Tjeckien blev ett uppvaknande. Man följde 
upp med två övertygande vinster och 
sedan en storseger mot Finland med 8-2 i 
semifinalen.

Väl framme i finalen var det återigen 
Tjeckien som stod för motståndet. Första 
perioden slutade 0-0, men i den andra 
gick Tjeckien upp till 3-0.
Sverige försökte komma ikapp i slutakten, 
men i stället gjorde Tjeckien fyra mål de 
sista tio minuterna och vann med 8-2.

- Vi gjorde en helt okej förstaperiod och 
förde spelet. Men de hade en målvakt 
som var omutlig, sa Sveriges lagkapten 
Albin Hedstål efter matchen.

Målsvar del 3 Målsvar del 3

Förbundskapten Mikael Hill och hans 
stab har under säsongen arbetat 
vidare för att göra herrlandslaget 
till det bästa till VM i Helsingfors i 
december 2020.

Säsongen inleddes med Finn-
kampen på hemmaplan i Alingsås, 
där det blev seger med 5-4 mot 
ärkerivalen.

I fyrnationsturneringen Euro Floor-
ball Tour i Finland blev det klara 
segrar mot Schweiz och Tjeckien, 
men sedan en uddamålsförlust mot 
hemmanationen.
Herrlandslaget har under säsongen 
gett flera debutanter chansen att 
visa upp sig. I VM-kvalet i danska 
Fredrikshamn i månadsskiftet 
januari-februari var det bland annat 
den unga A-landslagsdebutanten 
Hampus Ahrén som stärkte sina 
aktier inför framtiden, när han gjorde 
flera poäng i Sveriges fyra vinster. 

Våra internationella 
representanter:

Märit Bergendahl 
Chairman Appeal Committee

Tomas Eriksson 
President

Martin Klabere 
Board Member/Rules & Competition 
Committee Chairman

Linda Noppa 
Member Disciplinary Committee

Ola Hamberg 
Member Referee Committee/Referee 
observer

Josefina Eiremo 
Member Athleteś  Commission

Jonas Thomsson 
Member Entourage Committee

Victoria Wikström 
RACC Jury

Nihada Cenanovic 
Referee observer

Tony Holmer 
Referee observer

Reine Sjödin 
Referee observer

Helén Wiklund Wårell 
Strategy Task Force

Mattias Linell 
Rules Group/Referee Playbook Steering 
Group 

Magnus Nilsson 
Champions Cup Steering Group/Core 
Country Marketing Network Group

Våra internationella 
domare 2019 & 2020:

Jörgen Andersson & Daniel Dufvenberg

Ludwig Broadhall & Robert Nordin

Patrik Cullander & Niklas Tollefors

Mona Franzon & Josefine Hedelind

Glenn Boström & Håkan Söderman

Thomas Andersson & Rickard Wissman

David Geiser & Henric Nilsson

Simon Broman & Martin Matti

U19-herrlandslaget

VM-silver på andra 
sidan Atlanten

Herrlandslaget

Förberedande  
säsong
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Målsvar del 3 Målsvar del 3

Sjunde raka  VM-guldet 
efter drama

I en kokande arena i schweiziska 
Neuchatel tog Sverige sitt sjunde 
raka VM-guld – och precis som 
de senaste VM-finalerna blev det 
här också ett otroligt nervpiller.

Sverige hade nått final via ett gruppspel som 
innebar tre storsegrar och en kvartsfinal mot Tysk-
land som slutade hela 26-2.

Sedan väntade semifinal mot Finland, och den blev 
– som väntat – väldigt jämn. Lagen följdes åt upp till 
4-4, men med drygt sex minuter kvar av matchen 
tog Emelie Wibron fart och satte det avgörande 
5-4-målet.

Finalen mot hemmanationen Schweiz, inför 
en fullsatt arena, blev en mäktig upplevelse. 
Sverige hamnade omgående i ett 1-0-underläge, 
men VM-debutanten Moa Gustafsson vände på 
matchen upp till 2-1. Resultatet stod sig till åtta 
sekunder kvar av den tredje perioden, då Schweiz 
kvitterade till hemmapublikens jubel.

Sverige skulle dock, precis som i de sex senaste VM- 
finalerna, dra det längsta strået. Efter en minut i 
sudden death passade Anna Wijk bakom ryggen till 
Johanna Hultgren, som sköt in segermålet i nättaket.
- Jag hann knappt uppfatta något. Jag smällde till den 
och den gick in. Det är bland det häftigaste jag har 
upplevt hittills i min karriär. Det här kommer jag att 
minnas länge, sa Johanna Hultgren efter VM-finalen.

Fakta
Våra fyra landslag har 
imponerat spelmässigt 
under säsongen och 
vunnit de flesta lands-
kamper som spelats. Så 
här har det gått:

10 - 0
VINSTER FÖRLUSTER

DAMLANDSLAGET

7 - 1
VINSTER FÖRLUSTER

HERRLANDSLAGET

3 - 2
VINSTER FÖRLUSTER

U19-DAMLANDSLAGET

8 - 2
VINSTER FÖRLUSTER

U19-HERRLANDSLAGET
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Synliggöra Svensk Innebandys dagliga arbete

Målet uppnått

Har gjorts kontinuerligt. Dels genom vårt medie- och PR- 
arbete och dels genom att uppmärksamma Svensk Inne-
bandys satsningar och goda exempel i de egna kanalerna. 
Fokus under 2019/20 var inkluderingsarbete, motionssatsningar 
och jämställdhet.  

Öka engagemanget och antalet följare i samtliga egna 
kanaler

Målet delvis uppnått

Svensk Innebandy finns på Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube samt sedan mars 2020 också på LinkedIn. Antalet 
följare fortsätter att öka i samtliga kanaler. Instagram är i skri-
vande stund det konto med flest följare (54 000) och har haft 
minst ett fast inlägg per dag med en blandning av SSL-, lands-
lags- och inkluderingsbilder. Även Instagram Story har använts 
för att snabbt göra inslag från exempelvis landslagssamlingar 
samt för att öka engagemanget genom olika quiz och omröst-
ningar. Facebook, som uppdateras dagligen, har framförallt 
använts för att sprida medias artiklar, egna artiklar samt 
promota Svensk Innebandys olika projekt. Youtube har använts 
vid landslagssamlingar och reportage för att uppmärksamma 
olika projekt. Kanalen fungerar också för att visa upp kansliets 
arbete med större möten och medarbetarintervjuer. Under 
säsongen har Svensk Innebandy dessutom lanserat en ny app 
med fokus på att öka engagemanget kring sporten.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2019/20

”Allmänhetens kunskap om vad 
Svensk Innebandy är och står 
för har ökat. Det är häftigt, 
enkelt och stimulerande att 
följa förbundsserier, landslag 
samt övriga nationella 
arrangemang och tävlingar.4

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 4

Upprätthålla en säker drift med hög 
prestanda och tillgänglighet för de 
publika hemsidorna, iBIS, Office365 samt 
övrig IT 

Målet delvis uppnått

Office365/Teams har varit fullt tillgänglig 
med högsta möjliga prestanda fram till att 
spridningen av covid-19 tilltog i mars 2020. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderade 
att arbetet skulle skötas hemifrån och att 
fysiska möten och socialt umgänge skulle 
undvikas. Sammantagit gjorde det att 
belastningen på Office365/Teams ökade 
kraftigt till följd att prestanda försämrades. 
iBIS hade några mindre störningar och 
innebandy.se drabbades av två längre 
störningar (augusti-19/januari-20). Vid båda 
tillfällena var det buggar i Umbraco som 
orsakade följdeffekter på driftsservrarna så 
att tillgängligheten periodvis begränsades. 
En utomstående Umbracoexpert lämnade 
förslag på åtgärder som delvis implemen-
teras med gott resultat. Dessutom har ett 
antal nya rutiner införts. 

Innebandy.se ska upplevas som en 
användarattraktiv hemsida

Målet delvis uppnått

Utvärdering och uppdateringar av inne-
bandy.se görs löpande. Statistik från 
tidigare säsonger har digitaliserats för att 
erbjuda besökaren ett historiskt perspektiv. 
Det har gjorts åtgärder för att förbättra 
upplevelsen och för att göra det enklare att 
hitta, bland annat förbättrad sökfunktion. 
Flera designförbättringar har tagits fram 
och lanseras löpande.    

Landslagsverksamheten ska bidra till att 
öka intressegraden för innebandyn

Målet delvis uppnått

Genom öppenhet och tillgänglighet för 
såväl publik som media försöker lands-
lagsverksamheten ständigt medverka till 
att öka intressegraden. Ledare och spelare 
medverkar i sociala medier, på specifika 
medieträffar, i PR-aktiviteter, sponsorträffar, 
autografskrivningar samt föreläsningar.  
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Utöva idrottspolitisk påverkan för att öka 
kännedomen om Svensk Innebandy

Målet uppnått.

Arbetet med att påverka idrottspolitiskt har 
gjorts framgångsrikt. Bland annat genom 
fem debattartiklar som har haft över 300 
publiceringar och över 6 miljoner potentiella 
läsningar. 

Öka kännedomen om IKC

Målet uppnått. 

En kommunikationsplan för Innebandyns 
Kompetenscentrum (IKC) har fastställts och 
fått effekt genom att IKC och innebandy-
forskning har uppmärksammats mer än 
tidigare såväl i egna kanaler som i media.  

Intensifiera bearbetningen av nya poten-
tiella partners till Svensk Innebandy i 
syfte att öka intäkter från kommersiella 
samarbeten

Målet delvis uppnått.

Nya partners till Svenska Innebandyför-
bundet 2019/20 är PUMA, Lidl, Europcar, SJ, 
Klubbhuset, Sportswik. Även flera nya har 
kopplats till Uppsala 2020 & 2021: Eksjöhus, 
Gibon, Gimo Buss och TCT. Även om flera 
nya samarbeten har initierats under 
2019/20, så har arbetet inte kunnat intensi-
fierats på grund av den långa avtals- 
processen mellan Svenska Innebandy- 
förbundet och Föreningen Svenska 
Superligan.

Öka finansieringsgraden via vidare- 
utveckling av samarbeten med befintliga 
partners

Målet uppnått.

Avtalet med Sportsground angående 
produktion/sändningar för SSLplay.se 
förlängdes inför 2019/20. Försäljningen av 
abonnemang och PPV har ökat under 
säsongen. Tillsammans med StayLive 
lanserades i december 2019 en ny sänd-
ningsplattform, under vilken alla sänd-
ningar från SSL, Allsvenskan och  
InnebandyTV samlades. 

Målsvar del 4
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Öka det generella intresset för innebandy samt intresset att 
följa landslagen och SSL

Målet delvis uppnått

De senaste årens positiva trend kring en ökning av intresset 
fortgår. 

Svenska Innebandyförbundet har under säsongen bland annat 
tagit fram och spridit en mediaguide, arrangerat upptakts-
träffen med fokus på SSL, profilerat lag och profiler, löpande 
bearbetat sportmedia, lanserat ny statistik/historik för högsta 
serierna, spridit klipp och bilder i sociala medier, lanserat en ny 
app, tipsat media om nyheter samt utvecklat SSLplay.se och 
InnebandyTV. 

Öka antalet sportrelaterade publiceringar om innebandy i 
media

Målet delvis uppnått.

Svenska Innebandyförbundet har daglig mediekontakt med 
både riks- och lokalredaktioner för att bland annat tipsa om 
uppslag till nyheter. Framför allt har publiceringar i webb- 
tidningar ökat. Under perioden september 2019 till och med 
april 2020 var antalet tidningspubliceringar, enligt Upplevelse- 
institutets mätningar, 18 820 (17 940 under samma period 
2018/19) och den totala räckvidden 948 161 000 (2018/19 var den 
644 016 000).

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2019/20

”Svenska Superligan 
(SSL) är världens bästa 
innebandyliga och intresset 
för SSL är större än någonsin.5

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 5

I december 2019 tecknades ett licensavtal mellan Svenska 
Innebandyförbundet (SIBF) och Svenska Superligan AB (SSL 

AB). Avtalet innebär att SSL AB får använda varumärket 
Svenska Superligan (SSL) i marknadsföring och försäljning.

Avtal klart om 
kommersiella rättigheter 

för Svenska Superligan

Från den 1 juli 2020 och fem år 
framåt upplåter Svenska Inneban-
dyförbundet i och med avtalet 
en exklusiv licens avseende de 
kommersiella rättigheterna för sitt 
varumärke Svenska Superligan 
(SSL) till SSL AB. Det nybildade 
bolaget ägs av Föreningen Svenska 
Superligan (FSSL), som i sin tur 
består av föreningarna i Svenska 
Superligan.

– Det är med stor glädje som vi 
äntligen har enats om ett mycket 
värdefullt avtal som innebär att 
föreningarna får möjlighet att ta 
ansvar för att utveckla varumärket 
Svenska Superligan. Självklart 
kommer det att göras i samarbete 
med förbundet och övriga inne-
bandysverige, säger Krister Kalte 

som är ordförande för Föreningen 
Svenska Superligan.

– Vi på Svenska Innebandyför-
bundet har lyssnat på elitfören-
ingarnas önskan om att ta ansvar 
för de kommersiella rättigheterna 
avseende Svenska Superligan. Det 
finns ett stort engagemang för 
att stärka marknadsvärdet och vi 
har nu hittat en avtalsform som 
möjliggör detta. Att elitförening-
arna är starka och att Svenska 
Superligan är världens bästa liga 
är av stort värde för Svensk Inne-
bandy, säger Svenska Inneban-
dyförbundets ordförande Märit 
Bergendahl.

Svenska Innebandyförbundets 
övriga kommersiella rättigheter 

berörs inte av avtalet och inte 
heller övriga frågor som gäller 
Svenska Superligan. Ett gemen- 
samt marknadsråd kommer att 
hantera marknadsfrågor, samti-
digt som parterna även på andra 
sätt kommer att samarbeta och 
tillsammans verka för utvecklingen 
av Svensk Innebandy. 

– Det är vår gemensamma 
uppfattning att Svensk Inne-
bandy har stor potential och 
målsättningen är att vi tillsam-
mans ska stärka vår position. Ett 
aktivt samarbete är avgörande 
för Svensk Innebandys framtida 
utveckling, säger Märit Bergendahl.
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Huvudsponsorer:

Officiella Partners:

Officiella Leverantörer:

Statistiken har tidigare legat i olika 
databaser och därför inte gått att 
sammanfoga och jämföra. Nu har 
matchdata från säsongen 1989/90 
importerats, bearbetats och struk-
turerats så att det på innebandy.se, 
från 1988/89 till och med 2019/20, 
går att hitta statistik bland annat på 
poäng-/målvaktsliga, målfarliga par, 
tabeller och publiksiffror. 

Besökaren kan exempelvis jämföra 
vilka spelare under den här peri-
oden som gjort flest assister i 
högsta serien för damer, såväl 
sammanlagt och om man jämför 
säsong för säsong. Men också hur 
det ser ut på lagnivå när det gäller 
olika former av tabeller. 

Målsvar del 5 Målsvar del 5

– Det har varit ett arbete som 
tagit tid men som vi också tror vi 
kommer ha nytta av på både kort 
och lång sikt för att bygga vår stolta 
historia och skapa engagemang. 
Arbetet kommer att fortsätta nästa 
verksamhetsår, säger Svenska 
Innebandyförbundets IT-ansvariga 
Thomas K:h Andersson. 

Under säsongen har 
Svenska Innebandy-
förbundets personal 
utvecklat och lanserat 
en publik möjlighet 
för alla besökare att 
sortera och filtrera på 
gammal match- och 
spelarstatistik direkt 
på hemsidorna.

Statistiken i centrum 
för hemsidan
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Så har det sett ut i 
våra kanaler
 
Svensk Innebandys 
arbete i sociala 
medier har fortsatt 
med en offensiv sats-
ning under säsongen. 

När säsongen 
summerades 30 april 
hade Svensk Inne-
bandy:

När det gäller TV så sände 
Discovery totalt 32 matcher från 
grundserien i SSL (14 dam- och 
18 herrmatcher) där två plane-
rade TV-sändningar från näst 
sista och sista omgången av 
SSL dam ställdes in. Discovery 
sände Sveriges samtliga matcher 
från damernas VM i Schweiz där 
VM-finalen hade ett snitt om 203 
000 tittare, med topp om 356 000 
tittare.

Trots att slutspelet ställdes in, 
ökade antalet tecknade abon-
nemang på SSLplay.se med 13 % 

Svensk Innebandy har fortsatt sin digitala sats-
ning och har hörts, synts samt producerat live-
matcher i många olika kanaler. 

En lyckad 
TV-satsning

jämfört med föregående säsong 
(huvuddelen, nära 60 % kopplade 
till SSL dam). Som väntat, mycket 
på grund av covid-19, ökade tappet 
kring PPV. Det innebar att det 
totalt 2019/20 såldes 12 000 färre 
PPV-koder (-36 % jämfört med före-
gående säsong).

Dessutom har Svensk Innebandy 
fortsatt sin satsning på Inneban-
dyTV som samlat alla Svenska Inne-
bandyförbundets olika sändningar 
som SSL, landskamper, allsvenskan 
och distriktslags-SM.

54 000
följare på Instagram

11 982
följare på Twitter

30 846
följare på Facebook

7 580
följare på Youtube
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Personal, förtroendevalda och representanter för Svensk 
Innebandy ska arbeta utifrån Svensk Innebandy Vill

Målet delvis uppnått.

En arbetsgrupp med förtroendevalda från distrikten och 
förbundsstyrelsen har satts ihop för att arbeta med Svensk 
Innebandy Vill/SDF-uppdraget. En delrapport presenterades 
på ordförandekonferensen i februari 2020 med förslag på att 
se över vad ett distrikt ska arbeta med genom att fastställa ett 
basuppdrag. Basuppdraget ska följa Svensk Innebandy Vill och 
det tas vidare nästa verksamhetsår. På förbundskansliet har 
dokument såsom arbetsbeskrivningar, lönekriterier och medar-
betarsamtal utvecklats så att de ligger i linje med Svensk Inne-
bandy Vill samt att workshops med såväl personal på Svenska 
Innebandyförbundet samt distrikten genomförts för att prata 
och diskutera hur Svensk Innebandy Vill ska följas. För att skapa 
en röd tråd och igenkänning har distrikten erbjudits att trycka 
upp Svensk Innebandy Vill med tillhörande verksamhetsplan 
och nyanställd personal har bjudits in från distrikten till kansliet 
för en genomgång av Svensk Innebandy Vill. 

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2019/20

”Personal och förtroendevalda 
känner till och arbetar 
efter Svensk Innebandys 
syfte, vision, kärnvärden 
och Svensk Innebandy Vill. 
Samt använder sig av ”mer 
än en sport” i sitt uppdrag till 
vardags.

6
Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Kommunikation ska verka för delak-
tighet och samverkan inom Svensk 
Innebandy

Målet delvis uppnått.

Microsoft Teams har införts som huvud-
saklig kommunikationsplattform för 
Svenska Innebandyförbundets personal, 
distriktens personal samt förtroendevalda. 
Syftet är att förbättra, förenkla och utveckla 
kommunikationen genom ett gemensamt 
system. Det har genomförts utbildningar 
och gjorts en utvärdering för att följa upp 
med nya utbildningsinsatser 2020/21. Med 
hjälp av Teams har kommunikationen ökat. 
Bland annat har olika nyhetsbrev införts 
med syfte att öka transparensen och delak-
tigheten. En arbetsgrupp med förtroende-
valda från distrikten och förbundsstyrelsen 
har satts ihop för att arbeta med kommu-
nikation. Dels har kommunikationen efter 
förbundsstyrelsens möten ökat (nyhetsbrev 
samt teamsmöte) och dels har det tagits 
fram ett förslag på en policy för den interna 
kommunikationen som ska börja gälla från 
sommaren 2020.  

Utveckla Svensk Innebandys IT-stöd 
(plattformar, program och tjänster)

Målet uppnått.

Utvecklingen bedrivs på bred front med 
bra fart inom alla områden. Önskemålen 
från användarna (förbund, föreningar, 
domare och media) är många. Framför 
allt har lanseringen av Teams gått bra. Fler 
distrikt har blivit mer intresserade och vill 
lära sig ytterligare funktioner och se hur 
de kan använda Teams i sin verksamhet. 
Andra tjänster som lanserats är: Nominera 
(program för valberedningen), Decision 
(handlingar/beslut i Teams), Svensk Inne-
bandys app, utveckling av avancerad 
statistik samt nya önskade funktioner i 
Umbraco och iBIS.
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Nu kan alla matcher 
få en härlig bevakning

Nya appen från 
Svensk innebandy

Efter bara några veckors 
användning hade 
appen drygt 85 000 

användare och när säsongen 
summeras är den totala siffran 100 
000 användare. 

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. 
Det visar vilket fantastiskt enga-
gemang det finns i Svensk Inne-
bandy på alla nivåer. Vi har haft 
75 000 användare varje vecka vilket 
är enormt roligt, säger Sebastian 
Nurmi, kommunikationschef 
på Svenska Innebandyförbundet.
Appen, som tagits fram i samar-

Den 2 januari 2020 släppte Svensk Innebandy en ny 
app som gav möjlighet för användarna att följa samt-
liga serier och matcher, oavsett nivå, och samtidigt 
interagera med egna kommentarer, bilder och videor. 

Succé för Svensk 
Innebandys nya app

bete med Sportswik, har som syfte 
att öka engagemanget kring inne-
bandyn. Här kan användarna följa 
sina lags matcher live oavsett vilken 
nivå lagen spelar på. Det finns 
livescore, spelprogram, resultat och 
tabeller (där detta tillåts) och alla 
som är på plats på en match kan 
bidra till rapporteringen genom att 
fota, filma, livesända, skicka hejarop 
och kommentarer.

Appen har avancerade funktioner 
för styrning av personlig inte-
gritet, och kan användas tryggt 
och säkert med beaktande av 

dataskydd, integritet och Svensk 
Innebandys värderingar. 

– Det var ett intensivt arbete inför 
och under lanseringen, det här 
var en stor grej för oss den här 
säsongen. Men vi stannar inte av 
utan vill framåt och därför tar vi 
hela tiden emot feedback och 
önskemål om förbättringspunkter 
som vi tar ställning till. Vi utvecklar 
appen löpande, säger Sebastian 
Nurmi.

Svensk Innebandy har under säsongen tagit ytterligare 
kliv för att bli en del i samhällsdebatten. Med publicerade 
debattartiklar i medier över hela landet har ämnen som 
folkhälsa, jämställdhet och integration diskuterats.

Svensk Innebandy
i debatten

– Genomslaget har synts i samtliga 
distrikt, vilket är oerhört viktigt för 
oss, säger Svenska Innebandy- 
förbundets medieansvarige Anton 
Rosenblad. 

Idrottspolitiken blir ett allt viktigare 
inslag för specialidrottsförbunden 
i Sverige. Innebandyn vill vara med 
och sätta agendan och påverka 
beslut, och därför har Svenska 
Innebandyförbundets kansli den 
här säsongen satsat på att få ut 
debattartiklar i medierna. Med 
hjälp av PR-byrån Westander har 
det tagits fram fem starka debatt-
artiklar i olika ämnen.

– Vi har utgått från det som just nu 
är relevant i innebandysverige och 
för idrotten i stort. Hallfrågan, folk-
hälsa, jämställdhet och integration. 
För att få lokal anknytning har vi 
varje gång frågat varje distriktsord-
förande om de vill vara medunder-
tecknare tillsammans med Märit 
Bergendahl. På så sätt har chansen 
till publicering lokalt ökat, säger 
Anton Rosenblad.

Texterna har skickat till medier i 
hela landet och fått bra spridning. 
Under säsongen har debattartik-
larna lett till 300 publiceringar.
– Vi har verkligen förstått att det 
här kan vara ett nytt verktyg för 
oss att nå ut till den stora massan. 
Nu hamnar inte bara innebandyn 
på sportsidorna, utan även i den 
allmänna debatten om viktiga 
samhällsfrågor, säger Anton  
Rosenblad.
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Med ambitionen att göra innebandyn till en idrott för alla, stärka varu-
märket och attrahera en större publik har Svenska Innebandyförbundet 
under säsongen rekryterat Mikael Ahlerup som ny generalsekreterare.

Mikael Ahlerup 
rekryterad att 
bli ny general- 
sekreterare

”Möjligheterna till 
utveckling och de 

utmaningar innebandyn 
står inför lockar mycket, 

och är något jag har 
erfarenhet av från 
tidigare uppdrag.”

– Möjligheterna till utveckling och 
de utmaningar innebandyn står 
inför lockar mycket, och är något 
jag har erfarenhet av från tidigare 
uppdrag, säger Mikael Ahlerup.

57-årige Mikael Ahlerup har många 
års välmeriterad erfarenhet av 
chefsroller, bland annat som vd för 
AIK Fotboll och Astrid Lindgrens 
värld, och utsågs år 2011 till Årets 
chef i Sverige. I juni 2020 tar han 
över rollen som generalsekreterare 
för Svenska Innebandyförbundet 
efter en gedigen rekryteringspro-
cess som varit en stor del av styrel-
sens säsong 2019/20. 

– Jag är oerhört stolt och glad att få 
möjligheten att tillsammans med 
styrelsen, medarbetarna på 
förbundet, de 21 distrikten ute i 
landet och Föreningen Svenska 
Superligan leda Svensk Innebandys 
framtida utveckling, säger Mikael 
Ahlerup och fortsätter:

– Möjligheterna till utveckling 
och de utmaningar innebandyn 
står inför lockar mycket, och är 
något jag har erfarenhet av från 
tidigare uppdrag. Min bakgrund 
och erfarenhet som ledare inom 
idrotten och upplevelsenäringen 
blir viktig. Samtidigt hoppas jag att 
min förmåga att få människor att 
känna att alla är en del av upple-
velsen ska spela in, säger han.

Mikael Ahlerup ersätter Göran 
Harnesk som går i pension. 

– Göran har sedan han började 
2011 utvecklat oss till en ännu mer 
professionell organisation och 
hans ledarskap har betytt oerhört 
mycket för innebandyn. Med 
Mikael får vi en ny stark ledare med 
en bra kombination av erfarenhet 
från idrott, idrottsorganisation och 
företagande, säger Märit Bergen-
dahl, ordförande i Svenska Inne-
bandyförbundet och fortsätter:

– Mikael kommer att leda kansliets 
arbete på ett modernt och profes-
sionellt sätt. Han är en förtroende-
ingivande person som kommer 
att kunna bygga viktiga relationer, 
både inom innebandyrörelsen och 
i förhållande till samarbetspartners 
och andra intressenter.

Meritlista, Mikael Ahlerup: 

 ▶ Koncernchef Lund Gruppen 
Holding AS (juli 2018 -)

 ▶ VD AIK Fotboll (augusti 2015 - 
december 2017)

 ▶ Koncernledningen TUI Nordic 
(januari 2014 - april 2015)

 ▶ VD Astrid Lindgrens Värld AB 
(2003-2013)

 ▶ VD Orsa Grönklitt AB (1998-
2003)
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Inne-
bandyförbundet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 20190501 - 20200430.

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Allmänt om verksamheten 
Svenska Innebandyförbundet är ett specialidrottsför-
bund vars medlemmar utgörs av idrottsföreningar 
med innebandyverksamhet.  
 
Förbundsmötet är högsta beslutande organ och väljer 
förbundsstyrelsen. Styrelsen är ytterst ansvariga 
för förbundets verksamhet. För att utföra det som 
förbundsmötet beslutar har förbundsstyrelsen en 
organisation till sitt förfogande bestående av ett 
nationellt kansli samt ett antal olika arbetsgrupper och 
nämnder. Svenska Innebandyförbundet organiserar 
även 21 distriktsförbund med egna kanslier, de är egna 
juridiska personer.  
 
Syftet för alla delar av organisationen är att ge 
medlemsföreningarna stöd, service och utveckling 
utifrån de riktlinjer som förbundsmötet beslutar 
varje år och som uttrycks i Svensk Innebandy Vill och 
Svenska Innebandyförbundets verksamhetsplan. 
 
Svensk Innebandy – Folksporten 
Svenska Innebandyförbundet har till uppgift att 
utveckla, främja och administrera innebandyidrotten 
i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstäm-
melse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 
värdegrund samt att företräda denna idrott i utlandet. 
Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende 
allmännyttig ideell organisation som tar avstånd 
från rasism och varje annan form av diskriminering. 
Förbundet ska även aktivt arbeta mot matchfixing, 
osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri 
innebandyidrott.  
 
Svenska Innebandyförbundet och dess föreningar vill i 
enlighet med Svensk Innebandy Vill att:  
 

 ▶ Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam 
grund och delar samma syfte, vision och värde-
grund 

ÅRSREDOVISNING

 ▶ Svensk Innebandy har en effektiv organisation som 
är ledande i idrottssverige och innebandyvärlden

 ▶ Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysve-
rige och ”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår 
verksamhet 

 ▶ Innebandy ska vara en sport som är en enkel att 
börja med, stimulerande att utvecklas i, lättillgänglig 
att följa och -välkomnande att komma tillbaka till 

 ▶ Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med 
erbjudandet ”mer än en sport” 

Medlemmar 
Tillsammans samlar förbundets 906 föreningar 118 660 
licensierade spelare.  
 
Svenska Innebandyförbundet, dess regionala kontor 
samt medlemsföreningar ska verka för att styrelser, 
valberedningar, kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, män 
och ungdomar samt kulturell mångfald uppnås.  
 
Främjande av förbundets ändamål 
Verksamhetsplanen omfattar arbetet som bedrivs 
inom det nationella kansliets avdelningar: 
 
Administration: En av huvuduppgifterna är att stödja 
den löpande verksamheten för Innebandyförbun-
dets medlemmar. Det nationella kansliet ansvarar för 
löpande stöd och service främst inom områden som 
utbildning, tävling, barn/ungdom samt föreningsju-
ridik.

Arrangemang/Marknad: Ansvarar för Svenska Inne-
bandyförbundets arrangemang (exempelvis SM-fi-
nalen, Innebandyfesten, Finnkampen, distriktslags-SM, 
VM-turneringar etc) samt partneravtal av olika storlekar 
– både när det gäller att vårda befintliga och att hitta 
nya samarbeten.  
 
Kommunikation: Kommunikation är ett verktyg för 
nå Svenska Innebandyförbundets mål och kommu-
nikationsenheten ansvarar och utvecklar kommu-
nikationen internt tillsammans med kansliets och 
distriktens personal, kommunikationen externt mot 
olika målgrupper samt förbundets varumärken. 

Landslag: Svenska Innebandyförbundet ska bedriva 
en världsledande verksamhet för våra landslag och det 
görs genom att skapa rätt förutsättningar för att vinna, 
vara en aktiv aktör i den internationella utvecklingen, 
att förknippas med en positiv innebandy samt att 
aktivt arbeta med jämställdhet.

Tävling/Domare: Tävlingsenheten förvaltar och 
utvecklar Svenska Innebandyförbundets tävlings- och 
domarverksamhet samt det regelverk och de projekt/
satsningar som hör till.  

Utveckling: För att Svensk Innebandy ska nå sina lång-
siktiga mål behöver Svenska Innebandyförbundet göra 
utvecklingsinsatser och det görs genom satsning och 
utbildning inom inkludering, jämställdhet, integration, 
forskning, föreningsverksamhet, spelar- och ledarut-
veckling.   

Förbundet har sitt säte i Solna.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I maj 2019 inledde U19-herrlandslaget säsongen med 
att vinna VM-silver i Halifax, Kanada. VM-finalen förlo-
rades med 8-2 mot Tjeckien.
 
Elitlicensen har haft sin första skarpa säsong. En 
Licensnämnd med tre ledamöter tillsattes i början av 
året och har administrerat beslut för 156 föreningar. 
Under året har åtta föreningar varit under handlings-
plan på grund av negativt eget kapital. 

I december tecknades ett licensavtal mellan Svenska 
Innebandyförbundet och elitföreningarnas intres-
seorganisation FSSL som ger FFSL rätt att använda 
varumärket Svenska Superligan (SSL) i marknadsföring 
och försäljning från och med 1 juli 2020 och fem år 
framöver.  
 
I december vann damlandslaget sitt sjunde raka 
VM-guld i schweiziska Neuchatel. Guldet säkrades en 
minut in i sudden death efter en mycket jämn match 
mot hemmanationen Schweiz.  
 
I januari släpptes Svensk Innebandys nya app som 
direkt blev en succé, i slutet på säsongen hade 100 000 
användare registrerat sig. Appens syfte är främst att 
öka engagemanget kring innebandyn.  

Projektet Idrott - en väg till bättre integration som 
Svenska Innebandyförbundet har haft tillsammans 
med Postkodlotteriets Idrottsstiftelse under flera år har 
avslutats. Arbetet har resulterat i uppstartad verk-
samhet i flera kommuner, en metodbok har tagits fram 
och grunden för det kommande integrationsarbetet 
har lagts. I september anställde Svenska Innebandy-
förbundet en person som kommer att ta detta arbete, 
samt övriga inkluderingsfrågor, vidare. 
 
I mars slog covid-19-pandemin mot Sverige och 
förbundsstyrelsen fattade beslut att avbryta all 
tävlingsverksamhet utifrån de rekommendationer som 
kom från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsför-
bundet. Detta innebar att allt kval- och slutspel ställdes 
in och att det inte arrangerades någon SM-final den 25 
april i Ericsson Globe Arena. IKSU och IBF Falun som 
ledde sina respektive serier beslutades bli seriesegrare 
och tilldelades SM-guldet.   
 
Effekterna av pandemin är fortfarande svåra att 
förutspå och en del av det som Svenska Innebandyför-
bundet förlorade ekonomiskt i slutet av året kommer 
förbundet eventuellt att få tillbaka via de statliga medel 
som Riksidrottsförbundet har fått tilldelat sig.  
 
Under hösten startades rekryteringen av ny generalse-
kreterare efter Göran Harnesk som går i pension under 
2020. Under våren var rekryteringen klar och Mikael 
Ahlerup tar över som generalsekreterare den 1 juni 
2020. 

Förbundsstyrelsen beslutade i augusti 2018 om en 
ekonomisk plan fram till 2020/21. Det innebär att det 
fria egna kapitalet exklusive ändamålsbestämda medel 
succesivt ska öka till 15 000 000 SEK.
 
Resultat och ställning
Svenska Innebandyförbundet visar upp ett resultat på 
-890 169 SEK. Resultatet har belastats av kostnader för 
SDF-utveckling om 2,5 miljoner SEK, för vilka ända-
målsbestämda medel har nyttjats. Förbundsstyrelsen 
föreslår att 2 704 825 SEK avsätts för framtida verk-
samhet. Årets underskott innebär att vårt egna kapital 
minskar till 15 719 534 SEK. Det egna kapitalet täcker 
kostnader för personalen i sex månader, semester- och 
pensionsskulder samt viss administration enligt RF:s 
rekommendation om riktlinje för det egna kapitalet. 

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET ORG.NR 813200-3487
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 Flerårsöversikt 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16

Antal medlemsföreningar 906 904 909 894 940

Antalet licensierade spelare 118 660 116 071 116 722 118 416 126 443

Verksamhetens intäkter 84 705 91 765 93 672 94 760 86 331

Årets resultat -890 2 862 2 682 3 357 3 100

Balansomslutning 37 260 44 146 42 027 35 769 28 127

Eget kapital (tkr) 15 720 16 610 13 747 11 065 7 708

 

 Förändring av eget kapital Ändamålsbest. medel Balanserat kapital Summa kapital

Belopp vid årets ingång 2 504  117 14 105 586 16 609 703

Nyttjande av ändamålsbestämda medel -2 500 000 2 500 000 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 2 704 825 -2 704 825 0

Årets resultat  -890 169 -890 169

Belopp vid årets utgång 2 708 942 13 010 592 15 719 534

    

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

RESULTATRÄKNING NOT
2019-05-01

-2020-04-30
2018-05-01

-2019-04-30

Verksamhetens intäkter    

Bidrag 2 33 667 098 33 080 434

Nettoomsättning 3 49 144 924 56 759 253

Medlemsavgifter  873 075 843 000

Övriga verksamhetsintäkter  1 019 648 1 082 406

  84 704 745 91 765 093

    

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 4 -58 563 582 -62 966 159

Personalkostnader 5 -27 108 473 -26 028 993

 -85 672 055 -88 995 152

  

Verksamhetsresultat  -967 310 2 769 941

    

Resultat från finansiella investeringar  

Ränteintäkter  88 871 98 985

Räntekostnader  -11 730 -6 539

  77 141 92 446

Resultat efter finansiella poster  -890 169 2 862 387

    

Årets resultat  -890 169 2 862 386

Förändring av ändamålsbestämda medel   

Årets resultat enligt resultaträkningen -890 169 2 862 386

Nyttjande av ändamålsbestämda medel 2 500 000 3 000 000

Reservering av ändamålsbestämda medel -2 704 825 -2 267 595

Kvarstående belopp för året  -1 094 994  3 594 791
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BALANSRÄKNING NOT
2019-05-01

-2020-04-30
2018-05-01

-2019-04-30

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 177 529 125 000

  177 529 125 000

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier i dotterföretag 7, 8 50 000 50 000

Andra långfristiga fordringar 9 243 665 0

  293 665 50 000

Summa anläggningstillgångar  471 194 175 000

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 005 190 6 727 045

Övriga fordringar  375 417 301 715

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 004 747 2 737 077

  3 385 354 9 765 837

    

Kassa och bank  33 402 987 34 204 814

Summa omsättningstillgångar  36 788 341 43 970 651

    

SUMMA TILLGÅNGAR  37 259 535 44 145 651

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  2 708 942 2 504 117

Balanserat kapital  13 900 761 11 243 200

Årets resultat  -890 169 2 862 386

Summa eget kapital  15 719 534 16 609 703

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  3 172 837 4 879 837

Skuld ej nyttjade bidrag 11 10 069 500 9 784 536

Övriga skulder  539 883 1 711 643

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 7 757 781 11 159 932

Summa kortfristiga skulder  21 540 001 27 535 948

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  37 259 535 44 145 651

    

NOTER
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Verksamhetens intäkter

Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser, hit hör det ordinarie SF-stödet, landslagsstöd, Idrottslyft och stimulansbidrag. Vill-
korade bidrag intäktsredovisas i samma period som den kostnad bidraget är avsett att täcka, hit hör t ex bidrag för integration. Uppdragser-
sättningar och tjänster intäktsredovisas efter utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med fakturering enligt avtal. 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Innebandyförbundet. Nettoomsättning består av försäljningsintäkter, 
tävlingsintäkter, licenser och övergångar samt intäkter rörande SM-finalen. 
 
Finansiella instrument

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och 
denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs 
systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas 
hit. 
Förbundet innehar inventarier i form av en SM-pokal där värdet är bestående och därför görs ingen avskrivning på denna. 
 
Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
Eget kapital

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital, Årets resultat och Ändamålsbestämda medel. I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för 
åtaganden som ska infrias i framtiden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning 
sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
 
Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägning utgår då förbundet beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphö-
rande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger förbundet 
någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när förbundet har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan 
ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balans-
dagen.
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NOT 3  Nettoomsättning
2019-05-01

-2020-04-30
2018-05-01

-2019-04-30

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   

Tävlingsintäkter 10 649 258 11 089 996

Kursintäkter 743 335 1 098 650

Sponsring, reklam, annonser 11 228 865 12 665 434

Licenser och övergångar 22 014 264 21 768 562

Försäljning 774 334 559 016

Deltagaravgifter 867 850 993 460

Subventionering SFYC via Idrottslyftet 851 495 750 000

Arrangemangsintäkter SM-final 0 1 028 068

SM-final biljetter m.m. 22 327 4 325 119

Övriga intäkter 1 993 196 2 480 948

 49 144 924 56 759 253

 

NOT 4  Externa kostnader
2019-05-01

-2020-04-30
2018-05-01

-2019-04-30

Kansli och kontorskostnader 5 871 504 5 698 583

Styrelse och VU kostnader 1 373 137 1 385 946

Revisorsarvode 203 260 195 683

Tävling 1 545 598 1 706 372

Landslag 7 585 583 6 832 903

Domare 4 086 845 4 783 371

Utveckling 4 460 576 4 413 129

Media och information 2 913 571 3 690 593

Demokratikostnader 3 510 441 3 536 217

Marknad 13 756 592 13 786 436

iBIS-kostnader 2 673 412 2 326 076

Administrativa kostnader 4 004 019 3 888 012

Arrangemang 3 398 079 7 300 852

Integration 2 005 965 1 134 486

SDF-utveckling 1 175 000 2 287 500

 58 563 582 62 966 159

   

 

 NOT 2  Bidrag
2019-05-01

-2020-04-30
2018-05-01

-2019-04-30

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   

RF-bidrag 15 588 000 16 125 000

Elitidrottsstöd 1 050 000 1 050 000

Omvandlade idrottslyftsmedel 11 970 036 11 676 000

Stimulansbidrag 1 026 000 1 155 000

Etableringsstöd 800 000 1 295 000

Postkodlotteriets Idrottsstiftelse 1 558 000 230 000

Övriga bidrag 1 675 062 1 549 434

Summa 33 667 098 33 080 434

   

NOT 5  Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019-05-01

-2020-04-30
2018-05-01

-2019-04-30

Medelantalet anställda   

Kvinnor 11 8

Män 22 24

 33 32

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare (GS) 1 116 000 1 104 000

Övriga tjänstemän 13 353 419 13 267 637

Landslagsledning 1 557 829 1 464 065

Styrelsearvoden 465 000 364 000

Ersättningar övriga 3 236 406 2 040 208

 19 728 654 18 239 910

Sociala kostnader   

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 608 634 5 928 598

 5 608 634 5 928 598

Pensionskostnader   

Pensionskostnader personal 1 492 925 1 571 202

Pensionskostnader GS 278 260 289 283

 1 771 185 1 860 485

   

 

NOT 6 Inventarier 2020-04-30 2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden 2 858 535 2 858 535

Inköp 52 529 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 911 064 2 858 535

   

Netto anskaffningsvärde 2 911 064 2 858 535

   

Ingående avskrivningar -2 733 535 -2 733 535

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 733 535 -2 733 535

   

Utgående redovisat värde 177 529 125 000

   
Redovisat värde utgörs av ej avskrivningsbara inventarier.
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NOT 7 Aktier i dotterföretag 2020-04-30 2019-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Förändringar under året 0 0

Summa 50 000 50 000

   

Utgående värde 50 000 50 000

NOT 8 Aktier i dotterföretag

Namn Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal  andelar Redovisat värde

Svensk Innebandy Försäljnings AB 100 100 500 50 000

    50 000

 Org.nr Säte

Svensk Innebandy Försäljnings AB 556937-4324 Solna

NOT 9 Långfristiga fordringar 2020-04-30 2019-04-30

Ingående värde 0 0

Lån till IFF 243 665 0

Utgående värde 243 665 0

 NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-04-30 2019-04-30

Förutbetald hyra förbundskansliet 135 677 139 048

Förutbetald licensförsäkring 315 000 315 000

Förutbetald kostnad U19-VM 361 186 388 089

Förutbetald kostnad VM Damer 200 264 0

Förutbetald kostnad RIG-resan 75 018 0

Upplupna ränteintäkter 29 594 32 640

Upplupen intäkt försäljning webshop 53 495 637

Upplupna intäkter SM-finalen 0 1 142 549

Övriga poster 834 513 719 114

 2 004 747 2 737 077

 

NOT 11 Skuld ej nyttjade bidrag 2020-04-30 2019-04-30

Projektstöd RF 292 500 513 000

Landslag projekt 400 000 575 000

Landslagsstöd 745 000 525 000

Framåtfonden 370 000 268 500

Projektmedel Idrottsstiftelsen 1 187 000 1 270 000

Verksamhetsstöd Barn & Ungdom 6 540 000 6 133 036

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 160 000 500 000

Verksamhetsstöd Paraidrott 375 000 0

 10 069 500 9 784 536

 

Solna den 18 maj 2020

Märit Bergendahl Martin Klabere  Helen Sundström Hetta  Victoria Wikström
Förbundsordförande Vice ordförande  Ledamot    Ledamot

Carin Sjöberg Mats Romell  Helén Wiklund Wårell  Lena Larsson
Ledamot Ledamot  Ledamot    Generalsekreterare

Andreas Carlson Göran Harnesk 
Ledamot Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 maj 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad Revisor

NOT 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-04-30 2019-04-30

Upplupna sociala avgifter 390 540 461 185

Semesterlöner 2 461 645 2 277 949

Upplupna sociala avgifter semesterlöneskuld 773 449 715 732

Upplupen löneskatt 739 927 680 754

Förutbetalt RF-bidrag 2 419 000 2 687 500

Förutbetalda serieavgifter 0 2 040 000

Förutbetalda arrangörsersättningar Uppsala 210 000 0

Upplupna kostnader SM-final 0 202 640

Upplupna personalkostnader 712 971 0

Upplupna kostnader SSL 0 1 983 928

Övriga upplupna kostnader 50 250 110 244

 7 757 782 11 159 932

 

2 858 535
0
0
2 858 535
 
2 858 535
 
-2 733 535
0
0
-2 733 535
 
125 000
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL FÖRBUNDSMÖTET I SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET, ORG.NR 813200-3487

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Innebandyförbundet för räkenskapsåret 2019-05-01--
2020-04-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
finansiella ställning per den 30 april 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra infor-
mationen består av Svensk Innebandys verksamhetsbe-
rättelse 2019/20 (men innefattar inte årsredovisningen 
och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felak-
tigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyl-
diga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den 
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och generalsekreteraren för bedömningen av förbun-
dets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalse-
kreteraren avser att likvidera förbundet, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revi-
sionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 

i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
och generalsekreterarens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en ideell förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 
2019-05-01--2020-04-30.

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens leda-
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för förbundets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 20 maj 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ULRIKA GRANHOLM DAHL
Auktoriserad revisor
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