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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
15 februari 2021 
 
Personal och organisation 
Svenska Innebandyförbundets personal, styrelse och valberedning har genomfört 
en jämställdhetsutbildning. Arbetet kommer att fortsätta framöver för att 
implementera jämställdhetstänket ytterligare i hela organisationen. 
 
Arbetsgruppen för SDF-uppdraget har fått en presentation av Strategirådet som 
uppdragstagare för utvärdering och utveckling av arbetet med Svensk Innebandy 
Vill. Styrelsen beslutade att låta sportkontoret teckna avtal med Strategirådet. 
 
Svenska Innebandyförbundet har fem platser till Riksidrottsmötet, som genomförs 
28-30 maj. Märit Bergendahl, Mikael Ahlerup, Lena Larsson, Helen Wiklund Wårell 
och Ulf Holst medverkar. 
 
Verksamhetsplan och strategiska mål 
Styrelsen behandlade ett förslag till verksamhetsplan och strategiska mål för 
Svenska Innebandyförbundet säsongen 2021/22. Efter styrelsens synpunkter ska 
ett slutligt förslag läggas fram till styrelsemötet i maj för att sedan behandlas på 
förbundsmötet. 

 
Tävlingskongressen 
Tävlingskongressen flyttades till den 28 mars 2021 för att då förhoppningsvis 
kunna genomföra den fysiskt. För att öka möjligheterna för en fysisk kongress har 
styrelsen gett sportkontoret i uppdrag att undersöka hur mycket den går att 
senareläggas och att komma med ett nytt förslag på datum för genomförandet. 
Styrelsen behandlade också de förslag som serieutredningen lagt fram.  
 
Utveckling 
Svenska Innebandyförbundet är ett av de tio specialidrottsförbund (SF) som 
deltagit i en RF-rapport om arbetet med att förebygga sexuella övergrepp inom 
idrotten. SIBF har för avsikt att be RF att göra en kraftsamling på området och 
anser att det förutom beprövade metoder som föreslås av utredaren måste 
kompletteras med utbildningar riktade till barn och unga. 
 
Den utvecklingskonferens som planeras till våren ska genomföras helt digitalt. 
Fokus kommer att ligga på att öka kunskapen om, och framför allt användandet 
av, koncept inom jämställdhet, motion och föreningsutveckling som tidigare 
önskats av SDF och som sedan en tid är färdiga att användas. Även frågor om hur 
SDF-specifik spelarutveckling och våra utbildningar kommer att utvecklas 
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behöver diskuteras närmare med SDF så att de verksamhetsstöd för SDF och IF 
som är framtagna används i hela landet. 
 
Marknad 
En produktkatalog är framtagen för att kunna användas som material vid olika 
införsäljningar mot partners. Tanken är att även SDF ska kunna inspireras av 
innehållet och använda det. Uppdateringar kring genomförda och pågående 
förhandlingar med partners redovisades också för styrelsen.  
 

Styrelsen fick uppdateringar kring planeringen för genomförandet av U19-VM i 
Uppsala 5-9 maj där olika åtgärder för att Coronasäkra arrangemanget ligger i 
fokus. 

 
Internationellt 
Internationella Innebandyförbundet har fortfarande inte tagit beslut om VM 2024 
utifrån den svenska ansökningen. Beslut väntas fattas vid deras kommande 
styrelsemöte 19–20 februari. 
 
Champions Cups styrgrupp hade möte den 28 januari och gick igenom 
avtalsförslag för perioden från säsongen 2023/24 gällande upplägget med 
hemma- och bortamatcher.  
Nästa Champions Cup föreslås för närvarande att spelas mellan jul och nyår 2021. 
 
Ekonomi 
Styrelsen fick en uppdatering beträffande arbetet som pågår med att aktivera det 
aktiebolag som bildades för ett antal år sedan för att använda för marknadsföring 
och arrangemang men som varit vilande sedan dess. Avsikten är att skapa bättre 
förutsättningar för ökade vinstmarginaler i samband med arrangemang. 
 
De SDF (och även SIBF) som inte kunde söka kompensationsstöd senast hoppas 
på att det blir möjligt att få stöd inte bara för januari och februari, utan också för 
resten av våren eftersom de negativa ekonomiska effekterna av pandemin 
kommer att visa sig på allvar först i bokslutet den 30 april 2021. En del i 
problematiken är att mycket verksamhet har flyttats till säsongen 2021/22.  
  
Förbundsstyrelsen fastställde serieavgifterna till säsongen 2021/22, vilka är 
oförändrade från innevarande säsong. 
 

Styrelsen diskuterade frågor kring landslagsavtal och andra frågor som rör avtalet 
med FSSL. 
 

Kommunikation 
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Det har tagits fram ett onboarding-dokument för förtroendevalda i distrikten, i 
syfte att skapa en gemensam och fungerande rutin för vad som händer när en ny 
förtroendevald i distrikten ska integreras i verksamheten. 
Det kommer även under hösten 2021 att bjudas in till en introduktionsutbildning 
där man bland annat går igenom Svensk Innebandy Vill, Teams och andra viktiga 
delar i deras uppdrag. 


