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FÖRORD

På förbundsmötet 2018 
beslutade vi att gemensamt 
arbeta efter Svensk 
Innebandy Vill, den vision 
och de övergripande mål 
som den innehåller. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING: 
• Tomas Engholm (ordförande) 
• Märit Bergendahl (vice ordförande) 
• Krister Azelius 
• Klas Hedlund 
• Martin Klabere 
• Helen Sundström Hetta 
• Victoria Wikström

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING: 
• Kristina Landgren Carestam (ordförande) 
• Boel Carlsson 
• Britt-Louise Ericsson 
• Daniel Holm
• Lars Svensson

Vi har haft flera fokusgrupper ihop med de 
förtroendevalda i distrikten som genom 
löpande möten, och med hjälp av en enkät, 

tagit fram konkreta förslag på hur vi tillsammans ska 
fortsätta att arbeta med bland annat organisations-, 
HR-, kommunikations- och värdegrundsfrågor.  

Arbetet är naturligtvis i sin linda men inriktningen 
som tagits känns helt rätt. Inom sporten finns redan 
många bra initiativ som ligger helt i linje med Svensk 
Innebandy Vill. 

Det finns mycket annat att vara stolt över också. 
Vi tänker på den nya lyckade TV-satsningen med 
Discovery, våra digitala satsningar, att föreningsut-
vecklingen fått ännu mer fart, våra satsningar på inte-

gration och jämställdhet, alla lyckade arrangemang 
samt de nya utbildningarna som vi tagit fram och 
lanserat. Bara för att ta fram ett axplock.

I styrelsen har vi haft 6 fysiska- och 4 telefon-
möten och för att du på ett enkelt sätt ska kunna 
följa Svenska Innebandyförbundets arbete under 
säsongen så har vi i den här verksamhetsberättelsen 
satt våra mål i centrum. Vi har dessutom kryddat upp 
dem med fakta, ekonomi, händelser och intervjuer 
som berättar om verksamhetsåret 2018/19.

Trevlig läsning!

Tomas Engholm, ordförande
Göran Harnesk, generalsekreterare
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Vår personal
Svenska Innebandyförbundet har lokaler på Sundby-
bergsvägen 7 i Solna men också personal och lokaler 
i Göteborg, Jönköping, Malmö, Nyköping och Umeå. 
Under ledning av generalsekretaren har resurserna 
fördelats på områden som administration, arrange-
mang, marknad, kommunikation, tävling, utveckling 
och landslag:

• Göran Harnesk, generalsekreterare 
• Thomas Andersson, projektledning IT  
• Robin Andersson, domarkonsulent (50%)
• Katrin Bellander, resebokare 
• Göran Berg, kundtjänst 
• Johanna Collin, ekonomiassistent 
• Lisa Eskils, mediaansvarig 
• Patrik Eklund, tävlingssamordnare (80%) 
• Kristoffer Fält, SSL-koordinator 
• Emil Hedestig, utvecklingskonsulent 
• Christer Johansson, seniorrådgivare 
• Anders Jonsson, utvecklingskonsulent 
• Åsa Karlsson, förbundskapten damlandslaget 
• Michael Leimer, tävlingskonsulent 
• Jan Lindberg, landslagskonsulent 
• Tobias Linderoth, projektledare SM-finalen               

(föräldraledig 2018-11 – 2019-04)
• Joakim Lindström, kansli- och landslagschef 
• Mattias Linell, projektledare/domarkoordinator     

(projektanställd från 2017-06-01) 
• Andreas Lundmark, assisterande förbundskapten 

herrlandslaget (60%)
• Mikael Hill, förbundskapten herrlandslaget 
• Jimmy Malmgren, projektsamordnare integration 

(projektanställd från 2018-08-13)
• Anders Mörk, kundtjänst 
• Erik Nilsson, produktionsledare arrangemang/   

marknad 
• Magnus Nilsson, tävlings- och arrangemangschef 
• Linda Noppa, förbundsjurist 
• Sebastian Nurmi, kommunikations- och                      

utvecklingschef 
• Jonas Olsson, systemutvecklare 
• Anton Rosenblad, kommunikatör 
• Hanna Sandberg, internkommunikation 
• Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig      

(anställd från 2019-01-09)
• Åsa Wigforss, ekonomiansvarig 

Slutat under säsongen
Jonas Ahlehjelm, domarsamordnare (slutade 2018-12-
20), Sara Gustafsson, projektsamordnare integration 
(projektanställd, 2018-07-31), Ulf Hallstensson, utveck-
lingskonsulent (projektanställd, 2019-03-20), Filip Lystad, 
utvecklingskonsulent (projektanställd, 2018-12-31), Emil 
Risberg, utvecklingschef (2018-08-31), Martin Zettervall, 
domarkonsulent (2018-07-12).

Juridiska nämnden 
Juridiska nämnden avgjorde 47 bestraffningsärenden 
och 8 tävlingsärenden i förbundsserierna. 
Ledamöter var: 

• Christian Almström (ordförande) 
• Roger Häggkvist (vice ordförande) 
• Sofia Ahlehjelm 
• Fredrik Borlie 
• Greger Sandell 

Nationella disciplingruppen 
Nationella disciplingruppen behandlade 164 bestraffn-
ingsärenden (199 ifjol) utanför förbundsserierna. 
Ledamöter var: 

• Daniel Böcker (ordförande) 
• Marcus Granelli (ordförande) 
• Anders Nilsson (ordförande) 
• Ann-Charlotte Frogner 
• Magnus Göransson 
• Björn Landin 
• Mikael Malmqvist 
• Carl Otterström 
• Anders Ståhlberg 
• Monika Tilander 

Inrätta en tjänst som kanslisamordnare/chef 
(inom befintliga resurser)
Målet uppnått
Uppdraget för kanslichefen har varit att göra kans-
liet mer effektivt så inriktningen på arbetet har varit 
att hitta en tydligare struktur kring måluppföljning, 
förbättrad arbetsmiljö och dagliga rutiner. 

Höja kunskapsnivån om 
jämställdhet internt
Målet delvis uppnått
I de övergripande målen i Svensk Innebandy Vill så 
syns det tydligt att jämställdhet är viktigt och prio-
riterat. Vi har under säsongen 2018/19 jobbat för att 
jämställdhet inte ska vara en fråga vid sidan av utan att 
det ska genomsyra vår dagliga verksamhet. Det har 
gjorts via samtal, information vid personalträffar och 
utbildning av vissa i personalstyrkan. Några exempel 
på hur jämställdhetsfrågan är på väg att integreras i 
den dagliga verksamheten är att den internationella 
regelboken skrevs om så att den blev könsneutral och 
att vi har en jämställd mix av texter och bilder i våra 
olika kanaler.

Skapa en samordning av projekt
Målet delvis uppnått
Arbetet har påbörjats genom att hitta strukturer på 
chefsnivå som gör att vi samordnar projekt på ett 
mer effektivt sätt.  

PERSONAL & ORGANISATION MÅL 2018/19
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SVENSK INNEBANDY MALIN 
HARTMAN
Malin Hartman satt på 90-talet i Svenska Innebandy-
förbundets styrelse och gick i bräschen för jämställd-
hetsarbetet inom innebandyn. Hennes arbete har 
betytt mycket för Svensk Innebandy genom åren.

Hur såg ditt arbete ut i styrelsen?
 – Det var alltid någonting på gång. Ibland var det 
motstånd, någon suckade och ville inte ha fokus på 
den här frågan. Men att belysa de här frågorna var vad 
jag stod för. Det skapades en jämställdhetsgrupp med 
ansvariga från distriktsförbunden, vi hade konferenser 
och medverkade på internationella riksidrottsförbunds-
dagar. Det var i många år som jag jobbade med det. Vi 
hade olika fokus varje år och jag hoppas att våra idéer 
har spridits.
  – Jag fick upp fokus för det här området. Man 
började prata om det och såg att kvinnor var en del av 
arbetet som skulle fortgå. Jag är jättestolt över att jag 
var med under den här epoken.

LENA 
SCHJÖLIN
Hon gjorde assist i den allra första landskampen 1993 – 
och i VM-finalen 1997. Lena Schjölin är känd som en av 
de bästa målvakterna genom tiderna på damsidan.

Hur kom det sig att du var så offensiv som målvakt?
 – Jag hade mycket nytta av att ha varit utespelare 
och spelat handboll. Med mina utkast kunde vi bygga 
uppspel. Man fick ju passa hem till målvakten på den 
tiden och laget utnyttjade det taktiskt. Det blev många 
assister.

Vad var det som gjorde Högdalen (fyra raka 
SM-guld) så bra?
 – Vi krävde mycket av varandra och hade samtidigt 
så kul. Vi var fyra femmor varje träning och vi hade 
matcher på våra träningar med högre tempo än när vi 
körde match i serien. Det är få förunnat. Andra lag jag 
har spelat i har inte varit i närheten av det på träning-
arna kvalitetsmässigt. Det var därför vi var så bra i 
Högdalen. Det var bara vinnarskallar.

MAGNUS 
AUGUSTSSON
Magnus ”Aga” Augustsson var med och tog Sveriges 
första VM-guld, och Pixbo Wallenstams första SM-guld. 
Många ser honom som en av de absolut bästa spelarna 
genom tiderna på herrsidan.
 – För mig är Hall of Fame något unikt. Det är väldigt 
stort för dem som blir invalda. Det är det största som 
man individuellt kan bli invald i och det är ett tecken på 
att jag presterade och gjorde avtryck som folk uppskat-
tade och gillade. Det känns fantastiskt roligt och stort.

Vad minns du från VM i Globen 1996?
 – Det är ett sjukt häftigt minne. Vi åkte runt och 
spelade i ribbstolshallar vanligtvis, vi var inte i närheten 
av dagens SSL-hallar. Från det till ett fullsatt Globen. 
Det var bara Bruce Springsteen och påven som hade 
haft mer folk i publiken…
 – Det var första gången vi blev någon form av idoler. 
Vi som spelade fattade nog inte riktigt att alla busslaster 
till Globen var för oss. Det var en fantastisk upplevelse.

EMELIE 
LINDSTRÖM
Emelie Lindströms individuella meritlista är bland de 
främsta som finns inom innebandyn. Att hon nu är 
invald i Svensk Innebandys Hall of Fame ser hon dock 
som kanske den största meriten av alla.
 – Det är prisernas pris, säger hon.

Vad ligger bakom dina framgångar?
 – Jag har blivit bra skolad i hela min karriär, redan från 
fotbollen som jag höll på med före innebandyn. Jag har 
alltid velat prata om olika delar i spelet. Jag lärde mig 
tidigt vad en djupledspassning var, till exempel. Det 
öppnade upp till att jag tänkte mycket när jag spelade.

Hur upplevde du ditt första SM-guld med Balrog 
2009?
 – Det var fantastiskt på alla sätt. Alla mina SM-guld 
värderar jag ungefär lika. Det var klart att det var speciellt 
med det första, det gjorde intryck på mig. Då ville jag 
ha mer och uppleva det igen.

Sedan 2016 finns Svensk Innebandy Hall of Fame för att hylla personer 
som gjort extraordinära insatser i den svenska innebandyhistorien. 

Hit kan spelare, ledare, domare och övriga funktionärer inom vår sport 
väljas in. Urvalet sker en gång om året. Här är de som valts in 2019!

hall 
of 

fame
8
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Påbörja ett utvecklingsarbete i tio 
kommuner inom projektet Idrott – en väg 
till bättre integration 
Målet delvis uppnått
De tio har blivit fyra. SIBF är ett av få idrottsförbund 
som har ett strukturerat och aktivt inkluderingsarbete. 
SIU-modellens tänk är applicerbart och grundläggande i 
integrationsarbetet.  

6
Ge stöd och hjälp till distriktsförbund och 
föreningar i arbetet med inkludering av 
nyanlända 
Målet uppnått
Exempel på aktiviteter under året: 
• Nära dialog med de distrikt som har pågående inte-

grationsarbeten
• Arbetat för att inspirera fler distrikt att undersöka 

sina möjligheter att starta integrationsarbete
• Den 21 januari 2019 genomförde vi en workshop för 

distrikt och föreningar intresserade av integrations-
arbete

• Vi har initierat en ledarutbildning av målgruppen 
som kommer genomföras nästa verksamhetsår. Den 
ska ge ungdomarna ökad möjlighet till etablering 
och samtidigt hjälpa föreningarna till fler ledare

• Det har utbildats tre domare från målgruppen
• Vi har påbörjat att skriva en vägledning till hur vi får 

verklig integration där det kommer att ges tips på 
hur vi får in målgruppen i ordinarie verksamhet

Skapa en strategi för Svensk Innebandys 
arbete med motionsverksamheten 
Målet uppnått
Strategin går kortfattat ut på att vi under kommande 
verksamhetsår avsätter resurser för att kartlägga 
och dokumentera goda motionsexempel som redan 
finns inom Svensk Innebandy. Samt att vi startar 
pilotprojekt på motionsverksamhet som efterfrågas 
men idag inte existerar. De projekt som sedan anses 
kunna fungera paketeras och erbjuds med en tydlig 
vägledning hur modellen kan användas. Distrikt och 
föreningar väljer själva vilken eller vilka modeller som 
passar deras behov bäst. På det här sättet skapar vi en 
rad olika nya varianter av motionsinnebandy som kan 
attrahera olika typer av målgrupper och människor 
som nybörjare, anhöriga samt tidigare spelare eller de 
som funderar på att sluta. Tanken är att vi med hjälp 
av motionsinnebandyn ska nå nya målgrupper, få fler 
att spela längre och få spelare som slutat att börja 
igen. För att kunna engagera alla krävs det att vi ser 
möjligheter till annan typ av innebandy som komple-
ment till den vi bedriver idag.

Arbeta för att inkludera Parainnebandy 
utifrån framtagen avsiktsförklaring med 
Parasportförbundet 
Målet inte uppnått
Vi har inte hittat någon hållbar överenskommelse än, 
men har drivit på för att få vägledning från RF om hur 
idrotterna och Parasport Sverige ska samverka fram-
över. Det handlar bland annat om hur medicinska 
kort, klassificeringar och en hel del annat ska hanteras 
samt vilka resurser som ska tilldelas för att hantera 
verksamheten.

INKLUDERING MÅL 2018/19
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inte-gra-tions-inne-bandy
Svensk Innebandys satsning 
på integration fortsätter. 
I Charlottesborg har det gjorts 
flera insatser för att få flera att 
upptäcka innebandy.

I början av 2018 inledde Svensk Innebandy en sats-
ning med uppdraget att starta upp innebandy på 
en ort som just då inte erbjöd någon innebandy 
alls. Målet i Charlottesborg, en förort till Kristian-

stad, var att lyfta området genom att få barn och 
ungdomar in i idrottsverksamhet. 
 – Vi har en tanke på att de ska in i Willands IBK:s 
ordinarie verksamhet. Vi har haft träningar, före-
läsningar och umgåtts med spelarna även utanför 
innebandyn. Dessutom har vi sett till att flera har 

erbjudits praktikplatser och några har även utbildats 
till domare, säger Jimmy Malmgren som varit en av de 
ansvariga i projektet. 
 I projektets lokala styrgrupp sitter Svensk Inne-
bandy, Kristianstad kommuns fritidsförvaltning och 
socialtjänst, HSB, Willands IBK och Skåneidrotten. Två 
samordnare har anställts på 40 procent var. 
 – Charlottesborg är ett så kallat utsatt område med i 
princip ingen annan idrott. Men Kristianstad kommun 
satsar på ungdomar och det anses att det går att göra 
skillnad, säger Bodil Långberg, strategiansvarig i inte-
grationsfrågor på Svensk Innebandy. 
 Det finns två grupper som tränar i Charlottesborg, 
11-13-åringar och 16-24-åringar. 
 – Det är ett kanonbra sätt att jobba med integra-
tion och försöka ge spelarna en meningsfull fritid. De 
behöver hjälp på vägen in i samhället och idrotten. 
Det här är ett bra sätt, säger Jimmy Malmgren.I CHARLOTTESBORG

15
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Genomföra #IBkvinnorleder 
och Framtidens Ledarskap 
enligt gällande plan 
Målet uppnått
En av våra utmaningar är att 
få fler kvinnor att engagera sig 
inom innebandyn. Under året 
har vi därför genomfört två olika 
satsningar som vi bedömer ökat 
kunskapen kring jämställdhet. 

1. #IBkvinnorleder vars syfte är 
att erbjuda dagens och morgon-
dagens tjejer och kvinnor med 
tränar-/ledaruppdrag en ledarut-
bildning och nätverksskapande, 
för att på lång sikt stärka enga-
gemang och viljan att behålla/
anta ledaruppdrag. Under 2018 
hölls tre träffar där nio kvinnor 
från hela Sverige och i olika åldrar 

Genomföra projektet Valberedningslyftet 
enligt framtagen plan
Målet uppnått
Den 22-23 september genomfördes den första 
omgången av Valberedningslyftet där 11 av 21 distrikts 
valberedningar deltog. Träffen leddes av Svensk 
Innebandys valberedning och ämnen som valbe-
redningens och styrelsens uppdrag, arbetsåret och 
framgångsnycklar presenterades. Sofia B. Karlsson, 
Riksidrottsförbundet (RF), föreläste kring idrottens 
normer och hur de påverkar oss. 
 Syftet med Valberedningslyftet är att erbjuda distrik-
tens valberedningar en utbildning kring jämställdhet, 
rekrytering och nätverksskapande. Detta för att på 
lång sikt stärka kunskapsnivån kring jämställdhet och 
nå de uppsatta mål som finns.  

deltog. Vi arrangerade även en 
stor träff för alla kvinnor som varit 
med i nätverket sedan starten 
2016. Under våren 2019 arrange-
rades en träff för fjärde ”årskullen” 
av nätverket som består av nio 
kvinnor. Ämnen som berörts är 
bland annat jämställdhet inom 
idrotten, normmedvetenhet, ledar-
skap och retorik. 

2. Fyra distrikt (Jämtland/Härje-
dalen, Västernorrland, Hälsingland 
och Gästrikland) har genomfört 
Framtidens Ledarskap. Syftet är 
liknande som #IBkvinnorleder med 
skillnaden att vi här inkluderar även 
killar/män. Framtidens ledarskap 
har innehållit teman som struktur, 
kultur och föreningskunskap.

Runtom i landet görs det häftiga satsningar 
inom olika områden. Vi har plockat ut några 
som vi har uppmärksammat under säsongen.

Linnéa Thurfjells eldsjälsarbete
Linnéa Thurfjell är ledare för flera lag för personer med 
funktionsvariationer i FBC Kalmarsund, både spring-
ande och i rullstolsinnebandy. Hon lägger minst tio 
timmar i veckan på det som behöver fixas, helt ideellt, 
och är tränare för fyra lag som har fem träningar i 
veckan. Thurfjell har blivit nominerad och vunnit flera 
stora priser i Sverige på grund av sitt engagemang. 

Pensionärsinnebandy i hela Sverige
Det ger samvaro, motion och glädje. Svensk Inne-
bandys projekt för att få äldre att börja spela inne-

bandy har slagit väl ut. Just nu är sju föreningar med 
i projektet, som man hoppas ska växa sig större och 
inspirera flera att ta efter framöver. Av dem som har 
börjat spela är få tidigare innebandyspelare. Det visar 
på att innebandyn lockar, trots att man är lite äldre 
och inte har provat på sporten tidigare. Projektet är 
finansierat av Framåtfonden.

Fast Forward Girls
Östergötlands Innebandyförbund startade i mars ett 
stort projekt som syftar till att få flera flickor att spela 
innebandy. Rebecca Bagge, som arbetar på ÖIBF, har 
under säsongen besökt skolor och elever för att visa 
upp vad innebandy är. I nästa skede har föreningarna 
anordnat prova på-träningar dit skoleleverna har 
kommit. På så sätt skapas nya lag och flera spelare.

FLER AKTIVA TJEJER MÅL 2018/19

häftiga
satsningar
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Ge stöd och hjälp till distriktens utvecklings-
konsulenters arbete med föreningsutveckling 
Målet uppnått
Svenska Innebandyförbundet anställde en fören-
ingsutvecklingsansvarig i januari 2019 och har under 
säsongen bland annat:
• Tagit kontakt med samtliga distrikt för att skapa en 

relation 
• Gjort en kartläggning av distriktens utvecklingsarbete
• Besökt distrikt och deltagit på föreningsträffar
• Arrangerat en föreningsutvecklingskonferens
• Inkluderat föreningsutvecklarna för att fatta gemen-

samma beslut som gynnar dem i deras arbete
• Påbörjat arbete med att ta fram hjälpmedel (som 

mallar) för föreningar 
• Hjälpt till att formulera utvecklingsplaner
• Skapat delmål och strategier för att starta eller utöka 

utvecklingsarbetet
• Dialog med kontaktperson på SISU men även i 

enskilda distrikt.

SDF & FÖRENINGSUTVECKLING MÅL 2018/19

Ta fram och implementera 
ett verktyg för att mäta 
motivationsklimat på 
föreningsnivå 
Målet inte uppnått
Arbetet prioriterades inte under 
säsongen. 

Skapa och utveckla 
en ny utbildning 
för föreningsledare
Målet uppnått
Vi har färdigställt och lanserat en ny utbildning för 
föreningsledare som finns tillgänglig på Svensk Inne-
bandys Utbildningsportal. Vi har till detta arrangerat 
kursledarutbildningar med fokus på styrelsens ansvar, 
frågor/diskussionsfrågor, fördjupning av innehåll samt 
pedagogiska verktyg. Vi har varit i kontakt med SISU 
och jämfört vår utbildning med deras samt haft en 
minikonferens för att diskutera nästa steg på 
utbildningen.

Fortsätta arbeta med den planerade 
organisationsutvecklingen av distrikten 
Målet uppnått
Arbetet var ett prioriterat område under säsongen 
med en referensgrupp bestående av tjänstemän, 
FS-ledamöter och förtroendevalda från distrikten 
som redovisade sitt uppdrag under ordförande-
konferensen i mars 2019.
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Hässelby och Örnsköldsvik

Föreningsutvecklingen i landet 
fick en rejäl skjuts framåt 2018/19. 
Mycket har hänt som har fått 
föreningarna att stärkas.

Över 200 ungdomslag nomine-
rades av spelare, föräldrar och 
ledare till tävlingen Pantamera Fair 
Play som ska uppmärksamma lag 
som jobbar för ett schysst inne-
bandyklimat. 

Det blev ett tufft jobb för juryn att välja vinnarna 
bland alla de fantastiska motiveringar som 
skrivits. Vinnare blev: 

Hässelby SK IBK F06/07
Hässelby vill att alla ska få utvecklas utan fokus på 
resultat. De träffas tidigare inför sina fredagsträningar 
för att prata om värderingar och få inspiration av 
inbjudna gäster. De har tagit fram egna värderingar 

med fokus på 
föreningsutveckling

vinnarna
Under säsongen anställdes Josefine Sinclair som 
föreningsutvecklingsansvarig på Svenska Innebandy-
förbundet. Hennes uppdrag är att stötta och stärka 
föreningarna i deras arbete mot att bli bättre organisa-
tionsmässigt. Mycket har hänt runtom i landet.
 – Det finns många bra exempel, idag har vi bland 
annat föreningar som tänkt om när det gäller lagin-
delning och kör mixade lag och även blandar åldrar. 
Vi har i en del områden lyckats samverka med andra 
idrotter i närområdet så att barnen ska kunna vara 
med träningar och matcher även om de är aktiva i 
flera idrotter. Ytterligare satsningar görs med fokus 
på att bli jämställda i styrelserna, få in flera kvinnliga 
tränare och att skapa trevligare och tryggare tränings- 
och tävlingsmiljöer, säger Josefine Sinclair.
 Alla distrikt har under våren lämnat in utvecklings-
planer kopplat till Idrottslyftet och baserat på dessa 
har föreningarna goda förutsättningar att arbeta med 
föreningsutveckling. 
 – Den nya grundutbildningen för föreningsledare 
har satts i rullning och föreningarna som gått den 
upplever den som givande och användbar i deras 
utvecklingsarbete, fortsätter Sinclair.

fair play-
som de alltid kan gå tillbaka till för att stärka laget. 
Fredagarna ger tjejerna en helhetsbild av innebandyn. 
De har exempelvis pratat om hur motståndarna ska 
bemötas och genom att få en domares perspektiv har 
de fått prata och tänka på hur de ska bemöta domare i 
framtiden.

Örnsköldsvik Innebandy P06
Örnsköldsvik fokuserar på att ha kul oavsett resultat 
och delar sedan 2,5 år tillbaka ut ett eget Fair Play-pris 
till en spelare i motståndarlaget som visat upp schysst 
spel. Tanken är att lägga fokus på värdegrund och 
beteende, inte resultat. Bakgrunden var att de kände 
att klimatet runt innebandyn var för hårt med för 
mycket fokus på att vinna. Ledarna pratar därför också 
med spelarna om tre positiva grejer efter varje match, 
oavsett resultat, så att killarna går därifrån med en bra 
känsla.

ny
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Tränar- 
utbildning

14 
Slutföra uppdateringen 
av grundutbildningarna 
för tränare och sedan 
öppna utbildningarna  

16 
Skapa bättre förut-
sättningar för 
genomförandet av 
junior- och senior-
tränarutbildningarna 

15 
Genomföra om-
organisation av 
förbundsinstruktörer 
och nationella 
kursledare samt 
uppdatera utbildnings-
upplägget 

17 
Skapa en projektplan 
för stegutbildningarna 
och påbörja arbetet 
utifrån den  

18 
Försäljningen av 
utbildningsmaterial 
till Svensk Innebandys 
utbildningar ska nå 
samma budgeterad nivå 
som tidigare år
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Slutföra uppdateringen av 
grundutbildningarna för tränare och sedan 
öppna utbildningarna 
Målet uppnått
Svensk Innebandys Utbildningsportal öppnades i 
samarbete med SISU Idrottsböcker i augusti 2018 och 
innehöll en uppdaterad grundutbildning för tränare 
(SIU 2.0), grundutbildning för föreningsledare och tre 
olika domarutbildningar. I och med utbildningspor-
talen finns nu allt utbildningsmaterial inom Svensk 
Innebandy samlat på en portal.

TRÄNARUTBILDNING MÅL 2018/19

Försäljningen av utbildningsmaterial till 
Svensk Innebandys utbildningar ska nå 
samma budgeterad nivå som tidigare år
Målet delvis uppnått
Under året flyttade vi webbutiken från Holmbergs till 
SISU Idrottsböcker. Försäljningen nådde inte riktigt 
upp till (men ändå i närheten av) de siffror vi budgete-
rade med inför säsongen. 

 

Skapa en projektplan för stegutbildningarna 
och påbörja arbetet utifrån den 
Målet uppnått
Projektplan skapades med målet att till augusti 2019 
kunna erbjuda stegutbildningarna Grön 1, Blå 1 och 
Röd 1. Dessa utbildningar har arbetats fram 
med hjälp av ett antal experter med olika 
kompetenser. Materialet består av 
video, texter, webbinarier 
och övningar.  

Skapa bättre förutsättningar 
för genom-förandet av junior- 
och seniortränarutbildningarna 
Målet delvis uppnått
Inget från centralt håll men via dialog med distrikten 
har vi uppmuntrat till ledarkonvent som subventio-
nerats. De har bland annat genomförts i Gästrikland, 
Stockholm och Örebro/Västmanland.

Genomföra omorganisation av 
förbundsinstruktörer och nationella 
kursledare samt uppdatera 
utbildningsupplägget 
Målet uppnått
Förbundsinstruktörsrollen avskaffades då rollen inte 
levde upp till önskat resultat. Personerna som var 

förbundsinstruktörer övergick till att vara utbildare på 
kursledarutbildningen.  Distrikten fick inför säsongen 
valmöjligheten att själva administrera ”sina” kursledare. 
Detta var ett önskemål från ett antal distrikt som SIBF 
tillgodosedde.



Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla 
verksamheten så att barn och unga i åldern 
7–25 år väljer att idrotta i förening och stimu-

leras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Målet är att samtliga distrikt, utifrån sina unika behov, 
vid programperiodens slut har utvecklat sin verk-
samhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. Under 
2018 har Svenska Innebandyförbundet fördelat medel 
till föreningar för ledar- och domarutbildningar, 
föreningsutveckling och Framtidens Ledarskap. Av de 
omvandlade pengarna har vi satsat på utvecklande 
insatser inom föreningsmiljö, träning/tävling och 
tränare/ledare. Vi har bland annat satsat på att anställa 
utvecklingskonsulenter i distrikten, Sweden Floorball 
Youth Camp och Svensk Innebandys 
 Utbildningsportal.

idrottslyftet
under säsongen
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Spelar- 
utveckling

20 
Arbeta för en likriktad 
spelarutvecklings-
verksamhet i hela landet

19 
Genomföra Sweden 
Floorball Youth Camp 
nationellt och lokalt 
i samarbete med 
distrikten
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Genomföra Sweden 
Floorball Youth Camp 
nationellt och lokalt
 i samarbete med distrikten
Målet uppnått 
Sweden Floorball Youth Camp genomfördes nationellt 
i Uppsala för killar och tjejer födda 2003, 1-4 november 
2018. Totalt anmälde sig 330 ungdomar (fördelat på 180 
killar och 150 tjejer) till lägret. Lokalt arrangerades lägret 
i Gästrikland, Värmland, Västergötland och Östergötland 
1-4 november.

SPELARUTVECKLING MÅL 2018/19

Arbeta för en likriktad spelarutvecklings-
verksamhet i hela landet
Målet uppnått 
Efter en lång process har en arbetsgrupp med 
distriktsrepresentanter bildats som tillsammans med 
Svenska Innebandyförbundets utvecklings- och 
tävlingsenhet arbetar för att forma koncept, regelverk 
och riktlinjer kring hur spelformer för grön och blå nivå 
ska bedrivas nationellt.

Fortsatt 

116 000
licensierade spelare 

Antalet spelare 
den 30/4 2019 

var 116 071 
(116 736 ifjol).

Kvinnor
34 013 

(34 410)

Man
 81 661 

(82 723)

Totalt antal 
övergångar 

 8 300
(8 769)

Totalt antal 
föreningar 

 904
(909) 

A-licens
 30 153 
(30 762) 

 Röd licens 
13–15 år 
 21 473  
 (21 596)

Motionslicens 
 2 063 
(1 920)

Grön 
licens 0–9 år 

31 919 
(31 980) Blå licens 

10–12 år 
30 463
(30 478)

Fördelat på: 
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Forskning
21 
Genomföra projekt 
enligt den forsknings- 
och utvecklingsplan 
som finns
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Genomföra projekt enligt den forsknings- 
och utvecklingsplan som finns
Målet uppnått
Vi har arbetat efter forsknings- och utvecklingsplanen 
för Innebandyns kompetenscentrum (IKC) och har ett 
halvt dussin projekt igång just nu. Projekten sträcker 
sig oftast över verksamhetsårsgränserna men följer 
den flerårsplan vi har. Färdiga forskningsprojekt har 
redovisats på sedvanligt sätt inom akademin men 
vi har inte färdigställt något som bedömts ha riktigt 
nyhetsvärde ur ett innebandy.se-perspektiv. 

Innebandyns kompetenscentrum 
(IKC) är ett samarbete mellan 
Umeå universitet, Umeå kommun 
och Svenska Innebandyförbundet. 

– Innebandyns kompetenscentrum har utvecklats 
från ett lokalt kompetenscentrum till ett nationellt 
kompetenscentrum och vi samarbetar med forskare, 
studenter och allmänheten inom hela Sverige, säger 
Taru Tervo, forskningssamordnare på IKC.
 Samarbetsavtalet om IKC tecknades under våren 
2012 och verksamheten kom i gång under hösten 
samma år. Samarbetspartnerna hade då ett gemen-
samt mål: att skapa ett nationellt kompetenscentrum 
där man med hjälp av forsknings- och utvecklings- 
projekt skulle utveckla Svensk Innebandy inför fram-
tiden med fokus både på bredd-, motion- och elitverk-
samheten. 

FORSKNING MÅL 2018/19

 Arbetet inom IKC styrs av en styrgrupp med repre-
sentanter från de tre samarbetspartnerna. 
 – Vi har initierat och haft samarbete med en mängd 
olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom olika 
akademiska discipliner såsom fysioterapi, idrottsme-
dicin, idrottspedagogik, idrottsfysiologi, idrottsnutri-
tion och idrottspsykologi. De projekten är antingen 
utförda med hjälp av etablerade forskare eller av 
studenter.
IKC delar även ut två uppsatsstipendier årligen: 10 000 
kr för bästa magister/master- och 5000 kr för bästa 
kandidatuppsats.
 – IKC vill fortsätta utveckla Svensk Innebandy inför 
framtiden genom att idrotten och akademin samar-
betar ännu mer.

utvecklar Svensk Innebandy
IKC 
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Idrott & 
studier 23 

Fastställa och etablera 
Svensk Innebandys behov 
av samarbeten med 
högskola/universitet

22 
Tydliggöra gymnasiernas 
uppdrag inom Svensk 
Innebandy, utveckla det 
innebandyspecifika i 
ämnet specialidrott 
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IDROTT & STUDIER MÅL 2018/19

Fastställa och etablera Svensk 
Innebandys behov av samarbeten 
med högskola/universitet
Målet uppnått
Vi har ett etablerat samarbete med Umeå 
Universitet via Innebandyns kompetenscentrum 
(IKC) och de kontakter vi tar på området görs 
därför gemensamt med IKC. Antalet studenter på 
Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga 
lärosäten (EVL) har ökat kraftigt tack vare ökad 
kunskap om att det finns och som en följd av 
ändrade regler som gynnar lagbollsporterna.  

Tydliggöra gymnasiernas 
uppdrag inom Svensk Innebandy, 
utveckla det innebandyspecifika 
i ämnet specialidrott 
Målet uppnått
Medvetenheten hos RIG och framför allt NIU 
om syfte och roll bedöms ha ökat. Vi har också 
ökat eller bibehållit inblandningen av RIG men 
även NIU i angränsande områden, som Guld-
steget, landslagen och projektet ”Produkten 
innanför sargen.” Vi kan troligtvis fortfarande höja 
medvetenheten en nivå ytterligare samt öka den 
allmänna kunskapen om gymnasiernas roll hos 
gemene man och i föreningarna.  



Elitutveckling 26 
Stödja spelare i karriär-
övergången mellan 
19-23 år i syfte att nå 
A-landslaget

30 
Träffa SSL-föreningar 
kring elit- och lands-
lagsverksamheten

27 
Uppdatera de fysiologiska 
riktlinjerna för elit- och 
landslagsverksamheten

25 
Ge spelare i gymnasie-
åldern ökad kunskap om 
landslagets kravbild 
och filosofi  

24 
Genomföra en analys 
av SSL dam och VM-
slutspelet 

29 
Utveckla samarbetet 
mellan SIBF och SSL-
föreningarna 

28 
Färdigställa det centrala 
innehållet i NIU-utbild-
ningen, samt utbilda 
NIU-instruktörerna  

4544



46 47

Genomföra en analys av SSL dam 
och VM-slutspelet
Målet uppnått
Båda analyserna är en del av omvärldsbevakningen 
som vi behöver för Svensk Innebandys elitutveckling 
i stort. 
• När det gäller SSL-analysen har vi träffat spelare, 

tränare, besökt föreningar och analyserat en 
mängd elitmatcher. 

• Insamlandet av VM-datan gjordes på plats i Prag 
och analysen har sedan presenterats för landslags-
ledningen samt offentliggjorts på innebandy.se. 

ELITUTVECKLING MÅL 2018/19

Stödja spelare i karriärövergången 
mellan 19-23 år i syfte att nå A-landslaget
Målet uppnått
Vi har, genom Guldsteget, genomfört två läger 
för de 16 killar och 16 tjejer som antagits till 
programmet. Spelarna har också fått tillgång till 
nutritionister, idrottspsykologer och fysiologiska 
tester kopplat till RF:s individuella elitstöd.

  

Uppdatera de fysiologiska riktlinjerna 
för elit- och landslagsverksamheten 
Målet delvis uppnått
Damlandslaget och alla SSL-lag på damsidan 
har fystestats. Det är en del av det längre 
projektet att uppdatera de fysiologiska riktlin-
jerna som beräknas vara klart 2020. 

Ge spelare i gymnasieåldern ökad kunskap 
om landslagets kravbild och filosofi 
Målet uppnått
Vi har genomfört fyra regionala utvecklingsläger på 
kill- och tjejsidan kopplat till Talang17 som är del av 
spelarutvecklingsplanen. U19-förbundskaptenerna har 
där presenterat vad som krävs för att vara aktuell för 
U19-landslaget.   
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Färdigställa det centrala innehållet i 
NIU-utbildningen, samt utbilda NIU-
instruktörerna
Målet delvis uppnått
Den första punkten är uppfylld. Råmaterialet är klart 
och förslaget på upplägg för handledningsmaterial 
finns. Det har hämtats från projektet ”Produkten 
innanför sargen” och ska nu vidareutvecklas tillsam-
mans med lärare från RIG och NIU. Att utbilda NIU- 
instruktörerna ska, enligt plan, göras med start hösten 
2019.

ELITUTVECKLING MÅL 2018/19

Träffa SSL-föreningar kring elit- och 
landslagsverksamheten 
Målet uppnått
Samverkan är ett långsiktigt strategiskt mål för elit-
verksamheten som ska gagna elitutvecklingen. 
Vi har träffat tränarna från både SSL dam- och herr-
föreningarna kopplat till projektet ”Produkten innanför 
sargen” och att ge uppdateringar kring respektive 
landslagsverksamhet.   

Utveckla samarbetet mellan 
SIBF och SSL-föreningarna 
Målet uppnått



Landslag

31 
Vinna VM för U19-dam 
i Schweiz

32 
Utbilda framtida 
elitspelare genom U19-
verksamheten

33 
Vinna VM för herrar 
i Tjeckien

34 
Bedriva en världsledande 
verksamhet 
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U19-damlandslaget inledde säsongen 2018/19 med 
att vinna VM-guld i St Gallen i Schweiz. Och laget som 
gjorde det var nästan utomjordiskt bra.
 Premiären i U19-VM satte skräck i motståndarna. 
Sverige, med stjärnor som Ellen Bäckstedt, Wilma 
Johansson, Moa Gustafsson, Lisa Carlsson och Vilde 
Rundfloen, vann med makalösa 29-0. Förbundskapten 
Camilla Granelid beskrev sina spelare som en av de 
absolut bästa årgångarna som har spelat ett U19-VM – 
om inte den bästa. Gruppfinalen mot Tjeckien slutade 
13-2 och semifinalen mot Polen 10-2. 

Vinna VM för U19-dam 
i Schweiz 
Målet uppnått

Utbilda framtida elitspelare genom 
U19-verksamheten
Målet uppnått 
Målet för U19-landslagen handlar om att vinna 
VM-guld men verksamheten bygger också på lång-
siktighet – att utbilda och stödja spelarna kring fysik, 
taktik och “innebandyspelaren” för en vidare elitkarriär.

Herrlandslaget nådde inte hela vägen fram i säsongens 
stora mål. I VM-finalen blev det förlust – men sedan 
började en ny resa.
 Förbundskapten Mikael Hill gjorde sitt första VM när 
herrlandslaget åkte till Prag i december 2018. Där tog 
sig Sverige till final i ett fullsatt O2 Arena. Väl där blev 
det förlust mot Finland med 6-3.
  – Vi hade en bra uppbyggnad fram till VM, men fick 
inte fullt stäm i de två sista matcherna i semin och 
finalen. Vi hade svårt att få in bollen i finalen, trots 
många chanser. Vi har tittat på vilka faktorer som 
spelade in varför vi inte gjorde flera mål. Det jobbade 

LANDSLAG MÅL 2018/19

Vinna VM för 
herrar i Tjeckien 
Målet inte uppnått

Säsongen inleddes med

VM-guld
  Sveriges fixstjärnor hade imponerat i landskamperna 
hela säsongen, och mot Finland i VM-finalen var det 
aldrig något snack. Ellen Bäckstedt och Frida Swahn 
gjorde två mål var i 7-2-segern, som var det definitiva 
beviset på den här årgångens storhet. 
 – Det är helt sjukt, det är det här vi har drömt om. Det 
är ofattbart, nästan eufori. Men det var lite väntat, vi har 
ett så jäkla bra gäng. Det är kul att göra det med dem, 
sa Vilde Rundfloen i guldjublet efter matchen.

vi vidare med i Finnkampen, där vi kompletterade vårt 
spel och såg över spelarbanken, säger Hill.
 Ja, i Finnkampen i februari visade Sverige återigen 
sin vinstaura när man slog Finland på deras hemma-
mark. I den matchen fick flera nya spelare chansen att 
visa upp sig. Och Hill började sin resa mot VM 2020.
 – Vi måste kunna spela vårt spel oavsett vad 
motståndarna hittar på. Vi behöver klara av att hålla 
vårt fokus på vårt spel och undvika att falla tillbaka till 
gamla beteenden. Vi måste jobba med att bli lite mer 
svårlästa och hitta flera växlar i både anfall och försvar.

för herrlandslaget i Prag
Silver
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Bedriva en världsledande verksamhet 
Målet delvis uppnått
På många plan är vi världsledande. Exempelvis 
går Svensk Innebandy i bräschen när det gäller 
jämställdhet med målet att ha 60/40 män/kvinnor 
i ledarstaberna, att dela 50/50 på resurserna mellan 
landslagen och ge landslagen rätt förutsättningar att 
vinna. De sportsliga resultaten på herrsidan innebär att 
vi inte kan säga att vi är världsledande i alla led.  

Damlandslaget nådde historiska 
resultat under den gångna 
säsongen – och lät flera debutanter 
glänsa.

Förbundskapten Åsa ”Kotten” Karlsson har fortsatt 
sitt arbete med att utveckla damlandslagets spelidé. 
Sverige har vunnit VM sex gånger i rad och är ständigt 
jagat. Då gäller det att ligga i framkant hela tiden. 

LANDSLAG MÅL 2018/19

 – Vi har jobbat med och utvecklat vår spelidé. Vi 
tycker att vi har fått bra träff på det, där vi har jobbat 
mycket med försvarsspelet, säger Åsa Karlsson.
Säsongens stora mål var VM-kvalet i polska Gdansk. 
Med flera unga debutanter i laget visade Sverige klass 
och tog en historiskt stor seger. Mot Frankrike blev det 
otroliga 61-0.
 – Det var roligt med ett sådant historiskt resultat, 
där vi såg nya spelare som levererade direkt. Vi höll 
koncentrationen uppe i alla VM-kvalmatcher. Vi drev 
matcherna på ett jättebra sätt. Jag är väldigt nöjd med 
det, säger Karlsson.

med historisk 61-0-seger
Damlandslaget

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

Damlandslaget
7 vinster – 0 förluster

Herrlandslaget
9 vinster – 1 förlust

Landslagen gick 

28-4 U19-damlandslaget
8 vinster – 2 förluster

U19-herrlandslaget
4 vinster – 1 förlust
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Arrangemang

35 
Ta fram en modell så att 
alla arrangemang och 
tävlingar sker i enlighet 
med Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell

36 
Stärka vår position som 
en attraktiv arrangör 
inom besöks- och 
evenemangsnäringen 

37 
Kartlägga förutsätt-
ningarna för ansökan 
till IFF om eventuella 
internationella evene-
mang/mästerskap i 
Sverige under perioden 
2020–2028
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Ta fram en modell så att alla arrangemang 
och tävlingar sker i enlighet med Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell 
Målet delvis uppnått
För att kvalitetssäkra arrangemang och tävlingar har 
ett gemensamt digitalt ansökningsförfarande kring 
cupsanktioner börjat utvecklas som kommer vara klart 
under 2019.  Även arbetet med nationella spelformer 
på grön och blå nivå har påbörjats där en arbetsgrupp 
med distriktsrepresentanter tillsatts för att under 2019 
presentera en modell. 

från arrangemang & tävlingar under 2018/19:

ARRANGEMANG MÅL 2018/19

Kartlägga förutsättningarna för ansökan 
till IFF om eventuella internationella 
evenemang/mästerskap i Sverige under 
perioden 2020-2028
Målet uppnått
Svensk Innebandy har ansökt och blivit tilldelade 
U19-VM 2020 och VM 2021 för damer. Vi har också, 

Stärka vår position som en attraktiv arrangör 
inom besöks- och evenemangsnäringen 
Målet uppnått
Förutsättningarna att få arrangemangsstöd från desti-
nationer har förbättrats jämfört med tidigare. Några av 
anledningarna är att:
• Svensk Innebandy medverkat vid ett antal träffar 

med besöksnäring och destinationer
• Alla destinationer bjudits in att ansöka om 

kommande nationella och internationella evene-
mang

• Vi tillsammans med Destination Uppsala arbetat 
fram ett gemensamt koncept, kopplat till fyra inter-
nationella mästerskap/turneringar under 2020-2021. 

tillsammans med Internationella Innebandyförbundet, 
tittat på vilka övriga arrangemang som är lämpliga för 
Sverige att söka under den senare perioden av 2020-
talet. För att lämna in formella ansökningar behövs 
djupare analyser/förstudier. 

SM-finalen
Arrangerades den 27 april 2019

i Ericsson Globe Arena med 13 448 
åskådare. Förutom finalmatcherna, 
som vanns av Täby och Storvreta, 

ramades eventet in av musikaliska 
uppträdanden, tävlingar och aktivi-

tetsområdet Funzone. Båda finalerna 
sändes i Kanal 5 och sågs av cirka 

125 000 TV-tittare.

Innebandyfesten 
Samtliga matcher i fyra hallar 
i Växjöområdet 19-21 april 2019 
sändes på InnebandyTV med 

25 863 unika tittare. Innebandyfesten 
användes också för att utveckla åtta 

domarpar. Svenska mästare blev: 
DJ18: RIG Umeå IBF
DJ17: IKSU Ungdom
HJ18: RIG Umeå IBF

P16: FBC Aspen

Champions Cup
Genomfördes parallellt med 

distriktslags-SM i Gävle 3-4 januari 
2019. Finalen IKSU-Vitkovice sågs av 

1 114 åskådare vilket är den näst högsta 
publiksiffran för en damfinal i 

Champions Cup. Gulden vanns av 
IKSU (dam) och finska 

Classic (herr).  

Euro Floorball Tour 
Fyrnationsturning för herr- och U19-

herrlandslaget arrangerades i IFU 
Arena i Uppsala 19-21 oktober 2018. Ett 

lyckat arrangemang där Sverige-Finland 
sågs av den högsta publiksiffran 

(2 436) på hemmaplan för 
herrlandslaget sedan VM 2014. 

Distriktslags-SM
Det blev en välbesökt turnering 

som spelades på fem planer i 
Gävleområdet 3-6 januari 2019 med 

nya fräscha Gävlehovshallen som 
huvudarena. Stockholms tjejer och 
Östergötlands killar tog SM-guld. 

Turneringen användes också för att 
utveckla tolv domarpar. Alla matcher 

webbsändes på InnebandyTV 
med totalt 9232 unika tittare.

Rapport
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Tävling

AKTIVITETER UNDER SÄSONGEN
• Utifrån projektet ”Produkten innanför sargen” så lanserades ett antal nya direktiv för         

förbundsseriedomarna med målet att skapa ett mer attraktivt spel.
• Videogranskning gick in på sin tredje säsong och antalet ärenden ökade. Särskilt under 

senare delen av säsongen och framförallt slutspelet – totalt 25 ärenden.
• I oktober 2018 genomfördes regionsträffar med distrikten där tävlingsfrågor diskuterades.
• Tävlingskongressen genomfördes den 2 december i Uppsala. 
• Vi har kommit överens med RF om ett nytt antidopingprogram.
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SSL-domarna utser nominerade och vinnare. Förutom 
äran får spelaren/ledaren 5 000 kronor som går till sin 
förenings ungdomsverksamhet. 

Kriterierna för att utse vinnarna är:
”Spelaren/ledaren ska genom sitt agerande vara ett 
föredöme för svensk innebandy. Det innebär att han/
hon på ett tydligt sätt medverkar till rent spel och ett 
positivt innebandyklimat före, under och efter match.”

Emelie Wibron blev Årets spelare 
i svensk innebandy på damsidan.
 – Är det något individuellt pris 
jag rankar i topp så är det Årets 
spelare. 

IKSU:s Emelie Wibron var – som 
så många tidigare säsonger – en 
av de mest dominanta spelarna 
i Svenska Superligan och lands-
laget. Hon förde sitt lag framåt 
och var en stor del i att IKSU vann 
grundserien och slog målrekord.
 Att hon blev utsedd till Årets 
spelare, som bästa svenska spelare 
2018/19, underströk hennes fantas-
tiska säsong. 
 – Det är jätteärofyllt. Är det något 
individuellt pris jag rankar i topp är 
det Årets spelare. Jag tror att det, 
framför allt när jag ska blicka till-
baka på karriären, kommer betyda 
väldigt mycket.
 27-åriga Wibron snittade 2,84 
poäng per match i grundserien 

SM-finalen i Ericsson Globe 
mot KAIS Mora, inför 10 394 
personer, bjöd på stor dramatik 
och slutade 7-4.
 
– Det är helt underbart. Vi förstår nog inte vad som 
har hänt, sa Ranja Varli efter matchen.
För första gången genom tiderna blev Täby FC IBK 
svenska mästare på damsidan. Jublet visste inga 
gränser när först Ranja Varli satte 7-4 i öppen kasse 
med sju sekunder kvar, och sedan slutsignalen gick.
 KAIS Mora tog ledningen och hade 1-0 inför mitt-
perioden. Men då vände det snabbt. Täby gjorde fyra 
mål inom elva minuter och gick till ledning med 4-2 
inför sista perioden.
Ranja Varli, som i samband med SM-finalens press-
träff dagen före finalen utlovade två mål i finalen, 
satte 5-2 i efter knappt åtta minuter i slutakten. KAIS 
Mora reducerade två gånger om, men i stället för en 
kvittering gjorde Anna Peterzén 6-4. 
KAIS Mora tog ut målvakten och pressade på för ännu 
en reducering. Då fick Ranja Varli bollen och satte 7-4 
med sju sekunder kvar. Hennes, som utlovat, andra 
mål för dagen.
 – Jag håller alltid det jag lovar, sa hon i lagets 
omklädningsrum efter finalen.

Fakta
• IKSU vann 26 matcher av 26 möjliga i grundserien. 

Bara två gånger hade ett annat lag lyckats ta det till 
förlängning – men där vann IKSU också.

• IKSU slog även poäng- och målrekord i grundse-
rien. En del av det kan man tacka nyförvärvet Veera 
Kauppi för – som gjorde makalösa 91 poäng. Flest 
mål och poäng genom tiderna på damsidan.

• Anna Wijk slog assistrekord genom tiderna med 
sina 60 målpassningar.  

• Nykomlingarna Örnsköldsvik IBK och IBK Göteborg 
fick en kort sejour i SSL. Lagen tog bara 14 respek-
tive 13 poäng och åkte ur serien för den här gången.

• Publiksnittet blev det bästa genom tiderna på 
damsidan med 373 åskådare i snitt i grundserien.

Emelie Wibron prisades
den här säsongen. Hon har varit 
nominerad till Årets spelare flera 
gånger förut, vilket är ett bevis på 
att hon är en toppspelare av rang 
som levererar varje säsong.

Emelie Wibron, IKSU
Född: 27 februari 1992.
Position: Forward.
Poäng i SSL: 71 (33+38).
Poäng i slutspelet: 16 (4+12).

Motivering: ”IKSU:s nya lagkapten 
för säsongen driver sitt lag med 
pondus, energi, hårt jobb, hjärta 
och hjärna. Hon är ett föredöme 
som tar ansvar i både klubb och 
landslaget både på och utanför 
planen. Tvåvägsspelaren Wibron 
har spelat på en hög nivå match 
efter match och levererat både 
mål och assister i mängder. Är 
alltid ambitiös i sitt idrottande och 
vill hela tiden bli ännu bättre.”

blev svenska mästare på damsidan 2018/19

Täby 
Fair Play-utmärkelsen till 

Wilhelmsson 
och Tjusberg

Årets Fair Play-
ledare dam

Per 
Tjusberg

Pixbo Wallenstam IBK

Årets Fair Play-
spelare dam

Sara 
Wilhelmsson

IBK Dalen

Publiksnitt SSL dam 
senaste fem säsongerna       
2014/15:            267
2015/16:           320
2016/17:            299
2017/18:            354
2018/19:            373
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Hedlund 
och Pålsson 
erhöll Fair Play-utmärkelsen

Uppsalalaget blev historiskt som det första herrlag att 
vinna sex SM-guld, efter vinsten med 5–3 mot Falun. 
 – Nu kan man ha en bra sommar, sa Storvretastjärnan 
Tobias Gustafsson efter matchen.

För andra året i rad, och sjätte gången genom tiderna, 
är Storvreta svenska mästare. Och det efter en super-
vändning mot Falun i ett fullsatt Ericsson Globe.
Falun tog ledningen med 2-0 i den första perioden, 
och i den andra satte Omar Aldeeb sitt andra mål upp 
till 3-0. Då var Storvreta i brygga. Men då hände också 
något.
 ”Mr Storvreta”, Jesper Berggren, sköt in 3-1 i den 
andra perioden och några minuter senare gjorde Alex-
ander Rudd 3-2 på straff.
 I den tredje perioden fick Storvreta powerplay, 
och då klev Tobias Gustafsson upp och pricksköt 
3-3 i nättaket. Vändningen fullbordades när Jimmie 
Pettersson fick bollen på mittplan med drygt sex 
minuter kvar. Han tog sats och satte 4-3. Med 25 
sekunder kvar satte Niklas Winroth 5-3 i öppen kasse. 
Guldet blev Storvretas i år igen.
 – Jag är hur glad som helst. Vilken jäkla vändning. 
Nu är det bara att njuta, sa Jimmie Pettersson framför 
en jublande klack.

Publiksnitt SSL herr (grundserie) 
senaste fem säsongerna       
2014/15:           1 009
 2015/16:           1 015
 2016/17:            916
 2017/18:            891
 2018/19:           865

Mer om SSL-säsongen:
• Storvreta vann Svenska Superligan på herrsidan och 

slog dessutom poängrekord med sina 80 poäng på 
32 matcher.

• Tvåan Falun slog alla tiders målrekord med sina 266 
fullträffar.

• Bottentippade Sirius överraskade många genom 
att knipa åttondeplatsen till SM-slutspelet, framför 
Jönköping och nykomlingen Kalmarsund.

• Den andra nykomlingen, Lindås Rasta, hade en 
tung säsong med bara 3 vinster på 32 matcher. De 
åkte ur serien tillsammans med Örebro.

• Glenn Boström dömde sin 467:e match i högsta 
serien för herrar då han dömde SM-finalen tillsam-
mans med Håkan Söderman, vilket är flest matcher 
genom tiderna.

Emil Johansson blev Årets spelare 
i svensk innebandy på herrsidan. 
 – Det är ett enormt kvitto på att 
jag gör något bra.
 Han gjorde sin poängbästa 
säsong i karriären i Svenska Super-
ligan den här säsongen. Faluns 
Emil Johansson visade en oerhört 
stark form i match efter match och 
slutade aldrig imponera. Utnäm-
ningen till Årets spelare var väldigt 
välförtjänt. 
 – Det är jäkligt kul. Det flöt bara 
på. Säsongen blir ganska enkel när 
man inte hamnar i motgångarna. 
Det blir enkelt att spela innebandy. 
En konstig, men härlig känsla när 
allt går bra. Det är bara att gå ut 
och ha kul och spela.
 Johansson noterades för 70 
(26+44) poäng i Svenska Super-
ligan den här säsongen – som 
back. Hans spel är ett tydligt 
bevis på att offensiva vapen inte 
behöver vara forwards. 

SSL-domarna utser nominerade och vinnare. Förutom 
äran får spelaren/ledaren 5 000 kronor som går till sin 
förenings ungdomsverksamhet. 

Kriterierna för att utse vinnarna är:
”Spelaren/ledaren ska genom sitt agerande vara ett 
föredöme för svensk innebandy. Det innebär att han/
hon på ett tydligt sätt medverkar till rent spel och ett 
positivt innebandyklimat före, under och efter match.”

 – Det finns så många duktiga 
innebandyspelare. Att bli den 
bästa över en hel säsong visar att 
jag har hållit en bra och hög nivå 
hela året. 

Emil Johansson, IBF Falun
Född: 14 augusti 1992.
Position: Back.
Poäng i SSL: 70 (26+44).
Poäng i slutspelet: 18 (7+11).

Motivering: ”Med sitt kompletta 
spel kan Faluns lagkapten Emil 
Johansson vinna matcher både 
genom att producera poäng och 
stänga igen bakåt. Han är ett 
ständigt hot framåt och är oerhört 
oberäknelig på planen. Johansson 
har färdigheter som väldigt få 
spelare bemästrar och hans blick 
för spelet är alltid njutbart. Backen 
är drivande i Falun och har haft sin 
bästa säsong i sin karriär hittills.”

Sveriges bästa spelare

Årets Fair Play-
spelare herr

Kasper 
Hedlund

Mullsjö AIS

Årets Fair Play-
ledare herr

Niklas 
Pålsson

FC Helsingborg
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Domare

DOMARCOACHER I LEDANDE ROLLER
Nihada Cenanovic, SSL-coach Dam
Tony Holmer, SSL-Coach Herr
Peter Poopuu, Regioncoach Norr
Metin Yildirim Regioncoach Öst
Daniel Johansson, Regioncoach Väst
Magnus Dandanell, Regioncoach Syd

38 
Utveckla uppföljningen 
av gällande regelverk 

40 
Implementera den 
SIU-anpassade 
och digitaliserade 
domarutbildningen 

39 
Utveckla stöd och 
uppföljning av framtida 
SSL-domare 

41 
Implementera den 
nya internationella 
regelboken för perioden 
2018-2022
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Utveckla uppföljningen av gällande regelverk 
Målet uppnått 
Under inledningen av säsongen genomfördes 
matchobservationer hos alla SSL-föreningar som följts 
upp av bevakning av matcharrangemang via SSLPlay.
se. 
 Ett arbete inleddes för att öka antalet förbundsdo-
mare som i alla delar uppfyller den önskade kravpro-
filen. Ett tätare samarbete med distrikten rörande 
domarutveckling och de nya regionala domarkur-
serna gjorde att fler distriktsdomare redan under 
innevarande säsong regelbundet kunde matchas på 
förbundsnivå med gott resultat. 
 Detta i kombination med en striktare uppföljning 
och mer konsekvent domartillsättning gjorde att 
antalet matcher som dömdes av domare som inte 
uppfyllde kravprofilen minskade drastiskt. 
 Antalet distriktsdomare som nominerats till 
förbundsnivå inför nästa säsong är också högre än tidi-
gare, vilket borgar för att den positiva utvecklingen ska 
fortsätta även under kommande säsonger.

Implementera den nya internationella 
regelboken för perioden 2018–2022
Målet delvis uppnått 
Den nya regelhandboken fick ett uppdaterat utseende 
där framförallt läsbarheten förbättrades. En digital 
regelbok togs också fram som är mer lättillgänglig på 
både dator och mobiltelefon. På domarkurserna låg ett 
stort fokus på regelkunskap.

Implementera den SIU-anpassade och 
digitaliserade domarutbildningen 
Målet uppnått 
Den absoluta merparten av distrikten använde de tre 
nya utbildningarna som togs i bruk inför säsongen. 
En framgångsfaktor var de regionala kursledarutbild-
ningarna, vilka gav möjligheten till mer regelbunden 
kompetensutveckling för distriktens instruktörer till en 
rimlig kostnad. Kursledarna har fungerat som ambas-
sadörer för att det nya digitala materialet ska användas 
genomgående. Responsen på en mer målgruppsan-
passad domarutbildning har varit övervägande positiv 
från både deltagare och instruktörer. 

Utveckla stöd och uppföljning av framtida 
SSL-domare 
Målet delvis uppnått 
Grunden för att få fram fler talanger med potential att 
ta sig till elitnivå ligger i den verksamhet som i första 
hand bedrivs på distriktsnivå. Genom ett fördjupat 
samarbete med distrikten kring domarutveckling 
(utbildning och coachning är viktiga delar) skapas 

möjligheter att identifiera talanger tidigare. Samt 
utveckla dessa genom rätt insatser på respektive nivå. 
Här använde vi våra nationella läger och turneringar 
som tillfällen att intensivt kunna arbeta med domarnas 
utveckling. Men även genom att vi tillsatte domar-
coacher på distriktsdomares matcher, både i förbunds-
serierna och på distriktsnivå. 

DOMARE MÅL 2018/19



Samarbete över 
domargränserna

Svensk Innebandy har under säsongen varit en del i ett domarsamarbete på 
elitnivå. Något som ska ge fördjupade kunskaper och stärkt kompetens. 

Elitdomarutbildningen, där Svenska Innebandyförbundet, Basketförbundet, 
Fotbollförbundet, Handbollförbundet och Amerikansk Fotbollförbundet ingår, 

har syftat till att ge domarna mer kunskap om dömandet i olika idrotter och 
där de aktuella domarna får utforma en plan för sin fortsatta satsning.

Huvudspåren i utbildningen har varit ledarskap, träningslära och idrottspsykologi. 
Från Svenska Innebandyförbundet har två par deltagit. Från SSL dam Ludwig 

Broadhall/Robert Nordin och från SSL herr Simon Broman/Martin Matti.

Årets 
domare 

dam
Jörgen Andersson 

& Daniel Dufvenberg
“Ett av Svensk Innebandys mest meriterade domarpar 

fortsätter att hålla sin topposition. Trots en skada i början 
av säsongen har de målmedvetet jobbat sig tillbaka. Det går inte att 
undgå Jörgens och Daniels skicklighet och professionella inställning. 

De är välrespekterade bland kollegor, spelare och ledare såväl 
på hemmaplan som internationellt. Sin skärpa, höga 
prestationsnivå och inställning till uppdragen gör att 

de är Årets domare 2018/19.”

Årets 
domare 
herr
Glenn Boström 

& Håkan Söderman
“Glenn och Håkan är domargruppens mest rutinerade 

par och har genom sin nationella och internationella karriär
 samlat på sig mängder av erfarenhet i sitt domarskap. 

Paret fick under säsongen hedersuppdraget att döma bronsmatchen 
på VM i Tjeckien. En av de främsta anledningarna till att de 
fortfarande håller absolut toppkvalitet är deras inställning

 att utvecklas och hela tiden bli bättre.“
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Internationell 
samverkan

42 
Ta en aktiv roll i 
utvecklingen av 
internationella utbyten
/tävlingar
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Ta en aktiv roll i utvecklingen av 
internationella utbyten/tävlingar
Målet uppnått
Det här är ett pågående arbete där Svensk Innebandy 
vill flytta fram positionerna internationellt. Det har 
under säsongen gjorts genom att vi:
• Varit aktiva i utvecklingen av framtida spelmodeller 

för Champions Cup där de europeiska topplagen 
ska mötas i hemma-/bortamöten fram till en final. 
Ambitionen är att modellen ska införas till säsongen 
2021/22. 

• Öppnat för förändring men samtidigt ställt krav 
på utvärdering gällande förändrad speltid. Interna-
tionella Innebandyförbundet presenterade under 
hösten 2018 idéer om att förkorta speltiden och 
minska antalet spelare/ledare i syfte att skapa en mer 
attraktiv produkt under namnet ”Future of Floorball”. 
Sverige har i internationella sammanhang påtalat att 
arbetet behöver utvärderas grundligt innan beslut 
tas. Tester kommer att påbörjas under 2019/20.

• Varit aktiva i utvecklingen av ett EM som IFF:s 
kongress i december 2018 ställde sig positiva till att 
starta upp från och med säsongen 2022/23. 

• Under hösten 2018, med stöd av RF, vidareutveck-
lade Svensk Innebandys internationella strategi. 
Strategin fastställdes av FS i mars 2019. 

• Nominerat Ola Hamberg till IFF:s Referee 
Committee, Nihada Cenanovic och Tony Holmer, att 
tillsammans med sedan tidigare Reine Sjödin, repre-
sentera Sverige som IFF Referee Observers, samt 
åtta domarpar som internationella domare för åren 
2019 och 2020.

 

Märit Bergendahl, Chairman Appeal Committee 
Tomas Eriksson, President

Martin Klabere, Board Member/Rules & Competition Committee Chairman
Mikael Brandstam, Auditor

Linda Noppa, Member Disciplinary Committee
Ola Hamberg, Member Referee Committee/Referee observer

Josefina Eiremo, Member Athleteś  Commission
Jonas Thomsson, Member Entourage Committee

Stefan Kratz, Competition Manager
Victoria Wikström, RACC Jury

Nihada Cenanovic, Referee observer
Tony Holmer, Referee observer
Reine Sjödin, Referee observer

INTERNATIONELL SAMVERKAN MÅL 2018/19

Våra internationella 
representanter:

Våra internationella 
domare 2019 & 2020:

Jörgen Andersson, Daniel Dufvenberg
Ludvig Broadhall, Robert Nordin
Patrik Cullander, Niklas Tollefors

Mona Franzon, Josefine Hedelind
Glenn Boström, Håkan Söderman

Thomas Andersson, Rickard Wissman
David Geiser, Henrik Nilsson
Simon Broman, Martin Matti
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43 
Öka det generella 
intresset för innebandy 
samt intresset att följa 
landslagen och SSL 

44 
Öka finansieringsgraden 
via vidareutveckling av 
samarbeten med befintliga 
partners och samarbeten 
med nya externa partners

Marknad
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2014
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Innebandy
Landslag Herrar
Landslag Damer

Superligan Herrar
Superligan Damer

Öka det generella intresset för innebandy 
samt intresset att följa landslagen och SSL 
Målet uppnått
När säsongen 2017/18 summerades i oktober 2018 
hade den generella intressegraden för landslag och 
Svenska Superligan (SSL) ökat. Upplevelseinstitutet gör 
mätningen löpande varje år genom 6 000 intervjuer 
med ett representativt urval av svenska befolkningen 
(+15 år) under tidsperioden augusti till juli.

Mätningen oktober 2018:
Intressegrad för innebandy 8% 
Intressegrad damlandslaget 16%
Intressegrad herrlandslaget 18%
Intressegrad Svenska Superligan dam 14%
Intressegrad Svenska Superligan herr 16%

Konflikt om SSL-rättigheterna

Öka finansieringsgraden via vidareutveckling 
av samarbeten med befintliga partners och 
samarbeten med nya externa partners
Målet delvis uppnått 
Som helhet genererat ökade intäkter till Svensk 
Innebandy genom att:
• Vi inför säsongen förlängde samarbetet med Retur-

pack/Pantamera i ytterligare två år.
• Nytt tvåårsavtal tecknades med Discovery/Euro-

sport gällande sändningar av minst 50 SSL-matcher/
säsong på deras plattformar. Samtidigt avtalades att 
alla VM-matcher under dessa säsonger livesändes i 
Kanal 5/Kanal 9.

• Samarbetet med Sportsground utvecklades till att 
samtliga matcher i SSL dam livesändes på SSLplay.se.

• Ett nytt samarbete påbörjades med StayLive som 
investerade resurser så att alla matcher i Allsvenskan 
för herrar livesändes på egen plattform säsongen 
2018/19 och ytterligare två år framåt. 

• StayLive också tog över plattformen för InnebandyTV 
där samtliga matcher från distriktslags-SM och Inne-
bandyfesten sändes. Sportbladet sände de sista play 
off-serierna till SSL på herrsidan. 

• Vi tillsammans med Pantamera tog fram första 
inspirationsdelen ”Schysst Innebandy” till föreningar i 
såväl tryckt som videoform.  

Under säsongen har det pågått en konflikt mellan 
Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och Föreningen 
Svenska Superligan (FSSL), elitföreningarnas intres-
seorganisation. Förenklat beskrivet handlar det om 
vem som ska ha rättigheterna till varumärket Svenska 
Superligan (SSL). 
 Styrelsens inställning har varit att upplåta SSL-rättig-
heterna när FSSL på ett trovärdigt sätt visat att de kan 
ta hand om dem. SIBF vill fortsätta att hålla samman 
hela innebandyrörelsen och har ett ansvar för Svensk 
Innebandy som helhet, vilket innebär att både elit och 
bredd får ta del av resurserna. 

 Under början av 2019 fanns diskussioner om att 
många av elitföreningarna skulle starta en egen liga 
och därmed inte anmäla sig till förbundsseriespel 
2019/20. Riksidrottsförbundet (RF) och SIBF samlade 
då föreningarna för att förklara vad det skulle inne-
bära. Genom att RF medlade nåddes den 8 mars 2019 
en överenskommelse som innebar att föreningarna 
anmälde sig till SSL och att förhandlingarna kring 
rättigheterna kunde återupptas.

Innebandy
Landslag Herrar
Landslag Damer
Superligan Herrar
Superligan Damer

Intresset för innebandysporten samt landslag och ligor
Utveckling de senaste 5 åren

MARKNAD MÅL 2018/19
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Implementera Svensk Innebandy som varumärke med 
medföljande nya visuella identiteter
Målet uppnått
Den visuella identiteten har levererats ut i organisationen i form av loggor, 
mallar och riktlinjer. Vi har tagit fram olika guider, profilmaterial och legat 
på olika delar av organisationen för själva genomförandet. Dessutom har 
det funnits resurser som hjälpt till att driva på genomförandet när behovet, 
från exempelvis distrikt, funnits. 

Arbeta med opinion – publicera 
en debattartikel i riksmedia och 
medverka i en morgonsoffa 
Målet inte uppnått
Arbetet har påbörjats genom en analys, planering, 
handlingsplan, research och framtagande av påverkan-
rapport tillsammans med PR-byrån Westander. Det 
pausades på grund av tidsaspekten under SSL-kon-
flikten men återupptogs igen i slutet av säsongen för 
att kunna gå i full kraft från hösten. 

 

Förbättra kommunikationsvägar och 
forum för Svenska Innebandyförbundets 
personal och mellan Svenska 
Innebandyförbundet och distrikt.
Målet delvis uppnått
Vi har under säsongen infört ett månadsbrev till distrik-
tens personal med syfte att öka transparensen och 
delaktigheten. Vi har även, i olika konstellationer, träffat 
distrikten och pratat om Svensk Innebandy Vill, ledarut-
bildningar, tävlings- och domarfrågor.  Även personal-
konferensen är ett forum där vi får möjlighet att prata 
med varandra och hitta vägar för att nå våra mål.   
Under säsongen har vi, bland annat genom en enkät 
med Svensk Innebandys personal och förtroendevalda, 
kartlagt våra digitala kommunikationskanaler. Vilka vi 
använder, hur de upplevs och svarar upp till behoven. 
Efter önskemålen har vi beslutat att arbeta med Micro-
softs teams och därmed förberett en plan för detta.

Se till att personal och förtroendevalda som arbetar för 
Svenska Innebandyförbundet och distrikt känner till Svensk 
Innebandys syfte, vision och kärnvärden samt arbetar efter 
Svensk Innebandy Vill 
Målet delvis uppnått
Vi har träffat alla distriktens anställda och i vissa fall förtroendevalda för att 
prata om hur vi allihop ska samarbeta så att Svensk Innebandy Vill till slut 
genomsyrar hela verksamheten. Träffarna med distrikten visar att det sker 
en massa aktiviteter för att nå de mål som är uppsatta i Svensk Innebandy 
Vill. Vi kan även se att distrikten behöver tid för att implementera det fullt 
ut sin dagliga verksamhet och har därför tålamod i arbetet. . 

Öka innebandyns närvaro i media (aug-april) 
i förhållande till vår tidigare högsta notering 
Målet delvis uppnått
Mätningen är inte klar utan baseras på jämförelsesiffror 
till och med januari. Det kan konstateras att de stora 
tidningarna har dragit ner på antal printsidor, minskat 
sina budgetar för frilansjournalister och förändrat 
bevakningen av idrott. Samt i än högre grad satsat på 
bevakning av de största publika sporterna. Detta har 
tillsammans påverkat bevakningen av innebandy i 
framförallt printmedia. När det gäller webbartiklar ser 
siffrorna ljusare ut.   

TV-inslag: 
(augusti 2018-januari 2019)
2017/18: 225
2018/19: 140
Antal artiklar print: 
(augusti 2018-januari 2019)
2017/18: 6 295
2018/19: 5 467

Totalt antal artiklar 
webben: 
(augusti 2018-januari 2019)
2017/18: 8 330
2018/19: 8 571 

KOMMUNIKATION MÅL 2018/19
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50-50 kvinnor/män totalt när det gäller 
innehåll i våra kanaler/produktioner 
Målet uppnått
Med råge uppnått i våra kanaler på innebandy.se, 
Instagram och Youtube. Däremot har de flesta 
inlägg på Facebook, där vi delar medialänkar, 
handlat om män, då det skrivs mer 
om män i media. Våra egen produ-
cerade inlägg (bilder, videor 
och texter) är även på 
Facebook 50/50.

Den 11 september 2018 lanserades nya innebandy.se 
med egna hemsidor för samtliga distrikt. 
 Nya innebandy.se skiljer sig på många sätt från 
den tidigare hemsidan. Den är, för att underlätta 
för besökaren, strukturerad efter målgrupper och 
informationen därför uppdelad efter om man är 
ledare, spelare, domare, supporter eller något annat. 
Innebandy.se är numera responsiv vilket innebär att 
allt som publiceras anpassas efter om besökaren 
använder en mobil, surfplatta eller dator. Funktion 
och design har sedan lanseringen uppdaterats 
löpande och kommer så fortsätta att göras. Framför 
allt har det handlat om att utveckla resultatsidan 
liksom att statistikfunktionen påbörjats att byggas 
ut.  

Bygga ut statistiken på nya innebandy.se 
Målet delvis uppnått
En plan har tagits fram och påbyggnaden har påbör-
jats men arbetet är bara i sin linda och kommer fort-
sätta 2019/20.    

Synliggöra Svensk Innebandys arbete 
dagligen genom att i våra kanaler och i 
media lyfta upp goda exempel på förbund, 
föreningar, lag och personer som gör bra 
saker som kan kopplas till ”mer än en sport” 
Målet uppnått
Vi har presenterat många exempel på hur olika aktörer 
jobbar enligt ”mer än en sport”. På innebandy.se har 
vi uppmärksammat med texter, medan vi i sociala 
medier kontinuerligt har producerat, länkat och delat 
de insatser som görs runtom i Sverige.

Exempel på publiceringar på innebandy.se:
• Gästriklands satsning på ett jämlikt samhälle
• Succé-turneringen Welcome cup
• Gullänget som visade upp innebandy i Kina
• Domarkarriären stärker integrationen
• Munka Ljungby samlade in en kvarts miljon kronor
• Kävlinge är föreningen där alla är välkomna
• Cupen som lyfter parainnebandyn i Uppland
• Onyx får stipendium för integrationsarbete
• Nätverken som lyfter Värmlands IBF
• Klubben jobbar mot psykisk ohälsa genom sponsring

Exempel i media:
• Tar ställning mot homofobi med målade fingernaglar 

(Aftonbladet)
• Innebandy blev brödernas räddning (Discovery/       

Aftonbladet)
• Sista VM-turneringen – hyllar familjen med nytt tröj-

nummer (Aftonbladet)

• InnebandyTV totalt 38 461 unika tittare
• Internationellt sände Nova Sport i Tjeckien/Slovakien 63 matcher från herrarnas SSL (inkl SM-finalen).

Lansering 
av ny 
hemsida

50 000 
följare på 
Instagram
Svensk Innebandys arbete i sociala medier har 
fortsatt offensivt under säsongen som gått. Vi har 
nått häftiga nivåer som visar på sportens intresse.
När säsongen summerades 30 april hade vi:

50 200 
följare på 
Instagram

30 349 
följare på 
Facebook

11 645 
följare på 

Twitter

6 875 
följare på 
Youtube
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska 
Innebandyförbundet får härmed avge årsredovis-
ning för räkenskapsåret 20180501–20190430.

 
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 värdegrund 

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 904 föreningar 116 071 
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: Svensk Innebandy har ansökt 
och blivit tilldelade U19-VM 2020 och VM 2021 för 
damer. Vi har också, tillsammans med Internationella 
Innebandyförbundet, tittat på vilka övriga arrange-
mang som är lämpliga för Sverige att söka under den 
senare perioden av 2020-talet.   
  
Vi har varit aktiva i utvecklingen av framtida spelmo-
deller för Champions Cup där de europeiska topplagen 
ska mötas i hemma-/bortamöten fram till en final. 
Ambitionen är att modellen ska införas till säsongen 
2021/22. 
 

Kommunikation: Nya hemsidan lanserades i 
september 2018. För att synliggöra innebandyn har 
vi fortsatt att arbeta aktivt med inspirerande redak-
tionellt innehåll till våra digitala kanaler och ständig 
bearbetning/samarbete med media. Under säsongen 
har vi sett över våra kommunikationskanaler, vilka vi 
använder och hur de upplevs.  
  
Landslag: Svenska Innebandyförbundet ska bedriva en 
världsledande verksamhet för våra landslag och detta 
har vi gjort genom att skapa rätt förutsättningar för att 
vinna, vara en aktiv aktör i den internationella utveck-
lingen, att förknippas med en positiv innebandy samt 
att aktivt arbeta med jämställdhet.   
  
Tävling/Domare: Svensk Innebandy har under 
säsongen varit en del i ett stort domarsamarbete 
på elitnivå. Något som ska ge fördjupade kunskaper 
och stärkt kompetens. Elitdomarutbildningen, där 
Svenska Innebandyförbundet, Basketbollförbundet, 
Fotbollförbundet, Handbollförbundet och Amerikansk 
Fotbollförbundet ingår, har syftat till att ge domarna 
mer kunskap om dömandet i olika idrotter och där de 
aktuella domarna får utforma en plan för sin fortsatta 
satsning. Huvudspåren i utbildningen har varit ledar-
skap, träningslära och idrottspsykologi.  
  
Utveckling: Arbetet med Svensk Innebandys Utveck-
lingsmodell har fortsatt vilket påverkar allt från 
spelarutveckling till tränarutbildning. 32 spelare i 
gymnasieåldern har fått ökad kunskap om lands-
lagets kravbild samt stöttning i karriärövergången 
mellan 19-23 år i syfte att nå A-landslaget. Spelarna 
har även fått tillgång till nutritionister, idrottspsyko-
loger och fysiologiska tester kopplat till RF:s individu-
ella elitstöd. Arbetet tillsammans med Innebandyns 
kompetenscentrum (IKC) utifrån forsknings- och 
utvecklingsplanen pågår och vi har ett halvt dussin 
projekt igång just nu.     

Förbundet har sitt säte i Solna.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret  
I maj 2018 inledde U19-damlandslaget säsongen med 
att vinna VM-guld i St Gallen i Schweiz. VM-finalen 
vanns med 7-2 mot Finland.  

Nytt avtal tecknades med Discovery/Eurosport 
gällande sändningar av minst 50 SSL-matcher på deras 
plattformar de kommande två säsongerna. Samti-
digt säkerställdes att alla VM-matcher under dessa 
säsonger livesändes. 
 
Elitlicensens införande går vidare och under 2018/19 har 
Licensnämnden, i syfte att stötta berörda föreningar, 
skrivit ut elitlicensbeslut som om elitlicensen hade gällt. 
Syftet med detta var att tydliggöra vad som krävs för att 
samtliga föreningar ska uppfylla elitlicensen i maj 2019.   
  
EFT - Fyrnationsturning för herr- och U19-herrlands-
laget arrangerades i IFU Arena i Uppsala 19 till 21 
oktober 2018. Ett lyckat arrangemang där Sveri-
ge-Finland sågs av högsta publiksiffran (2 436) på 
hemmaplan för herrlandslaget sedan VM 2014.  
 
Inom projektet Idrott - en väg till bättre inte-
gration har det påbörjats ett utvecklingsarbete 
i fyra kommuner. Svenska Innebandyförbundet är ett 
av få idrottsförbund som har ett strukturerat och aktivt 
inkluderingsarbete. SIU-modellens tänk är applicerbart 
och grundläggande i integrationsarbetet. 
  
Svensk Innebandys projekt via Framåtfonden för att få 
äldre att börja spela innebandy har slagit väl ut. Just nu 
är sju föreningar med i projektet, som man hoppas ska 
växa sig större och inspirera flera att ta efter framöver. 
Av dem som har börjat spela är få tidigare inneban-
dyspelare. Det visar på att innebandyn lockar, trots att 
man är lite äldre och inte har provat på sporten tidigare.   
  
SM-finalen arrangerades den 27 april 2019 i 
Ericsson Globe Arena och sågs av 13 448 åskådare. 
Förutom finalmatcherna, som vanns av Täby och 
Storvreta, ramades eventet in av musikaliska uppträ-
danden, tävlingar och aktivitetsområdet Funzone. 
Båda finalerna sändes i Kanal 5 och sågs av ca 125 000 
TV-tittare. 
 
Säsongen har präglats av en pågående konflikt mellan 
Svenska Innebandyförbundet och elitföreningarnas 
intresseorganisation FSSL. Detta har tagit mycket tid 
och resurser i anspråk från övrig verksamhet.  
  

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET ORG.NR 813200-3487
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Förbundsstyrelsen beslutade i augusti 2018 om en ekonomisk plan fram till 2020/21. Det innebär att det fria egna 
kapitalet successivt ska öka till 15 000 000 kr.  
 
Resultat och ställning
Svenska Innebandyförbundet visar upp ett resultat på 2 862 386 SEK. Resultatet har belastats av kostnader för 
SDF-utveckling om 3 miljoner kronor, för vilka ändamålsbestämda medel har nyttjats. Förbundsstyrelsen föreslår 
att 2 267 595 SEK avsätts för framtida verksamhet. Detta betyder att vårt egna kapital ökar till 16 609 703 SEK. Det 
egna kapitalet täcker kostnader för personalen i sex månader, semester- och pensionsskulder samt viss adminis-
tration enligt RF:s rekommendation om riktlinje för det egna kapitalet. 

 Flerårsöversikt 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Antal medlemsföreningar 904 909 894 940 971

Antalet licensierade spelare 116 071 116 722 118 416 126 443 123 481

Verksamhetens intäkter 91 765 93 672 94 760 86 331 90 477

Årets resultat 2 862 2 682 3 357 3 100 -2 493

Balansomslutning 44 146 42 027 35 769 28 127 18 238

Eget kapital (tkr) 16 610 13 747 11 065 7 708 4 608

 

 Förändring av eget kapital Ändamålsbest. medel Balanserat kapital Summa kapital

Belopp vid årets ingång 3 236 522 10 510 795 13 747 317

Nyttjande av ändamålsbestämda medel -3 000 000 3 000 000 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 2 267 595 -2 267 595 0

Årets resultat  2 862 386 2 862 386

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

    

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

RESULTATRÄKNING NOT
2018-05-01 

–2019-04-30
2017-05-01 

–2018-04-30

Verksamhetens intäkter    

Bidrag 2 33 080 434 32 151 080

Nettoomsättning 3 56 759 253 59 649 578

Medlemsavgifter  843 000 890 000

Övriga verksamhetsintäkter  1 082 406 981 193

  91 765 093 93 671 851

    

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 4 -62 966 159 -65 269 186

Personalkostnader 5 -26 028 993 -25 545 912

Avskrivningar och nedskrivningar  0 -260 934

  -88 995 152 -91 076 032

    

Verksamhetsresultat  2 769 941 2 595 819

    

Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter  98 985 95 882

Räntekostnader  -6 539 -9 387

  92 446 86 495

Resultat efter finansiella poster  2 862 387 2 682 314

    

Årets resultat  2 862 386 2 682 313

Förändring av ändamålsbestämda medel   

Årets resultat enligt resultaträkningen 2 862 386 2 682 313

Nyttjande av ändamålsbestämda medel 3 000 000 1 550 000

Reservering av ändamålsbestämda medel -2 267 595 -2 103 730

Kvarstående belopp för året 3 594 791 2 128 583
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BALANSRÄKNING NOT
2018-05-01 

–2019-04-30
2017-05-01 

–2018-04-30

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 125 000 125 000

  125 000 125 000

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i dotterbolag 7, 8 50 000 50 000

  50 000 50 000

Summa anläggningstillgångar  175 000 175 000

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  6 727 045 4 936 493

Övriga fordringar  301 715 343 712

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 2 737 077 2 268 667

  9 765 837 7 548 872

    

Kassa och bank  34 204 814 34 302 762

Summa omsättningstillgångar  43 970 651 41 851 634

    

SUMMA TILLGÅNGAR  44 145 651 42 026 634

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  2 504 117 3 236 522

Balanserat kapital  11 243 200 7 828 482

Årets resultat  2 862 386 2 682 313

Summa eget kapital  16 609 703 13 747 317

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 879 837 5 513 891

Skuld ej nyttjade bidrag 10 9 784 536 8 126 203

Övriga skulder  1 711 643 1 439 623

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 11 159 932 13 199 600

Summa kortfristiga skulder  27 535 948 28 279 317

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44 145 651 42 026 634

    

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.  
Villkorade bidrag intäktsredovisas i samma period som den kostnad bidraget är avsett att täcka, hit hör t ex bidrag för integration. Uppdrags-
ersättningar och tjänster intäktsredovisas efter utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med faktureraing enligt 
avtal. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Innebandyförbundet. Nettoomsättning består av försäljnings- 
intäkter, 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. 
 
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 i koncernen 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 något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen 
inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget 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 balansdagen.
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NOT 3  Nettoomsättning
2018-05-01

–2019-04-30
2017-05-01

–2018-04-30

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   

Tävlingsintäkter 11 089 996 10 202 704

Kursintäkter 1 098 650 1 239 847

Sponsring, reklam, annonser 12 665 434 12 270 980

Licenser och övergångar 21 768 562 22 066 335

Försäljning 559 016 2 253 668

Deltagaravgifter 993 460 1 506 000

Subventionering SFYC via Idrottslyftet 750 000 993 450

Arrangemangsintäkter SM-final 1 028 068 1 140 340

SM-final biljetter m.m. 4 325 119 4 525 391

Övriga intäkter 2 480 948 3 450 863

 56 759 253 59 649 578

 

NOT 4  Externa kostnader
2018-05-01

–2019-04-30
2017-05-01

–2018-04-30

Kansli och kontorskostnader 5 698 583 6 208 910

Styrelse och VU kostnader 1 385 946 1 266 605

Revisorsarvode 195 683 221 110

Tävling 1 706 372 1 348 933

Landslag 6 832 903 7 527 451

Domare 4 783 371 3 032 561

Utveckling 4 703 275 8 693 829

Media och information 3 690 593 3 121 887

Demokratikostnader 3 536 217 3 297 828

Marknad 13 786 436 12 870 466

iBIS-kostnader 2 326 076 2 522 411

Administrativa kostnader 3 888 012 3 635 096

Arrangemang 7 300 852 8 522 100

Integration 844 340 0

SDF-utveckling 2 287 500 3 000 000

 62 966 159 65 269 187

   

 

 NOT 2  Bidrag
2018-05-01

–2019-04-30
2017-05-01

–2018-04-30

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   

RF-bidrag 16 125 000 15 949 667

Elitidrottsstöd 1 050 000 1 243 333

Idrottslyftet 0 5 792 000

Omvandlade idrottslyftsmedel 11 676 000 6 378 000

Stimulansbidrag 1 155 000 315 000

Etableringsstöd 1 295 000 1 000 000

Postkodlotteriets Idrottsstiftelse 230 000 0

Övriga bidrag 1 549 434 1 473 080

Summa 33 080 434 32 151 080

   

NOT 5  Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018-05-01

–2019-04-30
2017-05-01

–2018-04-30

Medelantalet anställda   

Kvinnor 8 7

Män 24 27

 32 34

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare (GS) 1 104 000 1 074 000

Övriga tjänstemän 13 267 637 13 254 703

Landslagsledning 1 464 065 1 081 833

Styrelsearvoden 364 000 358 400

Ersättningar övriga 2 040 208 2 362 138

 18 239 910 18 131 074

Sociala kostnader   

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 928 598 5 792 457

 5 928 598 5 792 457

Pensionskostnader   

Pensionskostnader personal 1 571 202 1 347 506

Pensionskostnader GS 289 283 274 874

 1 860 485 1 622 380

   

 

NOT 6 Inventarier 2019-04-30 2018-04-30

Ingående anskaffningsvärden 2 858 535 2 858 535

Inköp 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 858 535 2 858 535

   

Netto anskaffningsvärde 2 858 535 2 858 535

   

Ingående avskrivningar -2 733 535 -2 472 601

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar 0 -260 934

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 733 535 -2 733 535

   

Utgående redovisat värde 125 000 125 000

   
Redovisat värde utgörs av ej avskrivningsbara inventarier.
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar 2019-04-30 2018-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Förändringar under året 0 0

Summa 50 000 50 000

   

Utgående värde 50 000 50 000

NOT 8 Andelar i dotterbolag

Namn Kapitalandel % Rösträttsandel % Redovisat värde

Svensk Innebandy Försäljnings AB 100 100 50 000

   50 000

 Org.nr Säte

Svensk Innebandy Försäljnings AB 556937-4324 Solna

 NOT 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019-04-30 2018-04-30

Förutbetald hyra förbundskansliet 139 048 128 954

Förutbetald licensförsäkring 315 000 312 500

Förutbetald kostnad U19-VM 388 089 238 167

Förutbetald kostnad VM Herrar 0 23 174

Förutbetald kostnad RIG-resan 0 84 394

Upplupna ränteintäkter 32 640 36 189

Upplupen intäkt försäljning webshop 637 292 018

Upplupen intäkt LiveArena 0 265 000

Upplupna intäkter SM-finalen 1 142 549 789 269

Övriga poster 719 114 99 002

 2 737 077 2 268 667

 

NOT 10 Skuld ej nyttjade bidrag 2019-04-30 2018-04-30

Idrottslyftet stimulans 513 000 775 000

Landslag projekt 575 000 575 000

Landslagsstöd 525 000 0

Framåtfonden 268 500 440 000

Projektmedel Idrottsstiftelsen 1 270 000 0

Utvecklingsmedel Idrottslyftet 6 133 036 5 316 203

RF Etableringsstöd 500 000 1 020 000

 9 784 536 8 126 203

 

Solna den 16 maj 2019

Tomas Engholm Märit Bergendahl  Martin  Klabere   Victoria Wikström
Förbundsordförande Vice ordförande  Ledamot    Ledamot

Klas Hedlund Krister Azelius  Helen Sundström Hetta  Göran Harnesk
Ledamot Ledamot  Ledamot    Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 maj 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad Revisor

NOT 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-04-30 2018-04-30

Upplupna sociala avgifter 461 185 615 050

Semesterlöner 2 277 949 2 389 071

Upplupna sociala avgifter semesterlöneskuld 715 732 750 646

Upplupen löneskatt 680 754 597 174

Förutbetalt RF-bidrag 2 687 500 3 652 833

Förutbetalt Elit- och landslagsstöd 0 175 000

Förutbetalda intäkter från samarbetspartners 0 2 158 333

Förutbetalda årsavgifter 0 884 000

Förutbetalda serieavgifter 2 040 000 0

Upplupna kostnader webb 0 550 000

Upplupna kostnader SM-final 202 640 30 000

Upplupna kostnader EFT + VM-läger 0 618 744

Upplupna kostnader SSL 1 983 928 0

Övriga upplupna kostnader 110 244 778 749

 11 159 932 13 199 600
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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 2018-05-01– 
2019-04-30. 
 Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets 
finansiella ställning per den 30 april 2019 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 verksamhets-
berättelse 2018/19 (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 identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genom-
gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
 Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga 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 förbundets 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 gene-
ralsekreteraren avser att likvidera förbundet, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alter-
nativ 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 revi-
sionssed 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 informa-
tion 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 redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och gene-
ralsekreterarens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
generalsekreteraren använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revi-
sionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, 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, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
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 revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser 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 
2018-05-01--2019-04-30. 
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 23 maj 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ULRIKA GRANHOLM DAHL
Auktoriserad revisor
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