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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
den 11 november 2019 
 
Ekonomi 

• Den ekonomiska avstämningen visar att vi följer planen på såväl kort som lång 
sikt och att förutsättningarna för en stabil ekonomi är mycket goda.  

• Riksidrottsstyrelsen (RS) har fattat ett preliminärt beslut om de olika 
ekonomiska stöd som fördelas för 2020 – 2021 samt fastställt ett regelverk för nytt 
ekonomiskt stödsystem. Att beslutet skulle fattas har varit känt sedan länge och 
de signaler som har givits är att många specialidrottsförbund kommer att få en 
rejäl minskning av idrottslyftsmedel etc. Detta har förbundskansliet tagit höjd för 
samtidigt som en kraftfull lobbingprocess har genomförts. Det besked som getts 
SIBF är att Svensk Innebandy får ett starkt stöd under den aktuella perioden. 

• I enlighet med förbundsstyrelsens uppdrag har förbundsrevisorerna tittat på en 
uppdaterad representationspolicy. En fortsatt diskussion gällande rutiner för hur 
policyn ska efterlevas kommer att föras tillsammans med revisorerna under 
förvaltningsrevisionen i december. 
 

Ordförandekonferens den 1 – 2 februari 2020  

• De två arbetsgrupper som beslutades vid förbundsmötet 2019, Kommunikation 
respektive Svensk Innebandy Vill, har genomfört sina första möten. Deras arbete 
kommer att vara en del av underlaget till ordförandekonferensen som genomförs i 
samband med Finnkampen som går av stapeln i Uppsala den 1 – 2 februari (vi 
återkommer med särskild kallelse). Förutom detta kommer vi att ha en 
gästföreläsare från Arbetsgivaralliansen och ett särskilt pass för valberedningen. 
Det kommer även att ges tid till grupparbeten och enskilda möten för distrikten i 
den omfattning som SIBF tillsammans med distriktens utsedda grupp (Helena 
Bruzelius, Henrik Wetterlund & Dan Back) för fortsatt planering av 
ordförandekonferensen. 
 

Digitaliseringsstrategi och app för Svensk Innebandy 

• Förbundsstyrelsen fick en statusrapport om arbetet med en 
digitaliseringsstrategi och de möten som SIBF deltagit i tillsammans med RF och 
andra idrotter. Förbundsstyrelsen beslutade att arbetet i enlighet med förslaget. 
En mer ingående rapport kommer inom kort. 
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• Inför säsongen 2018/19 lanserades en ny version av innebandy.se på en ny 
plattform (Umbraco). Det primära syftet med denna webbplattform är att 
presentera information om Svensk Innebandys verksamhet. Sedan lanseringen 
har uppföljningar och anpassningar gjorts av innebandy.se och dessa kommer 
fortsätta. Samtidigt har det planerats för nästa steg i utvecklingen av Svensk 
Innebandys digitala plattformar. Det handlar om hur Svensk Innebandy i 
framtiden kan utveckla sin kommunikation till spelarna och deras anhöriga, andra 
externa målgrupper samt öka engagemanget inom communityn. En app ska fylla 
en funktion som kompletterar den befintliga webbplattformen med andra 
funktioner. En kartläggning har gjorts av flera av de idrottsrelaterade appar som 
finns på marknaden idag. 
 

Samverkan FSSL 

• Samtalen med FSSL om avtal om upplåtelse av de kommersiella rättigheterna 
har fortsatt enligt plan. Förbundsstyrelsen kommer att arbeta vidare för att 
ingående diskutera det upplägg till avtal som är på gång.  

• Dialogen i det gemensamma marknadsrådet har varit fortsatt god och 
förbundsordföranden deltog i regionträff med SSL-lagen som nyligen 
genomfördes.  
                

Kansliets personal och organisation     

• Nuvarande GS ska gå i pension och rekryteringen av en ny har påbörjats. En 
kartläggning har gjorts och möten med rekryteringsfirman om det fortsatta 
arbetet pågår kontinuerligt. Rekryteringen går enligt planen och beräknas var 
slutförd under våren. 

• Arbetet med att färdigställa nya arbetsbeskrivningar för samtlig personal på 
förbundskansliet är påbörjat. Arbetet görs i samarbete med Arbetsgivaralliansen.    

• Andrea Hjelmåker har tillträtt som utbildningsansvarig. Hon har tidigare bland 
annat arbetat som utbildare på Bosön.   

• Inez Rehn har tillträtt som inkluderingsansvarig i linje med de långsiktiga 
utmaningar som kommer att finnas på integrations-, para-, jämställdhets- och 
hbtq-områdena.  

• Niklas Nordén har tillträtt som spelarutvecklingsansvarig med uppdrag att starta, 
leda och driva utvecklingssatsningar kopplat till spelets och spelarnas utveckling. 
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• Christer ”CJ” Johansson kommer att avsluta sin tjänst på SIBF. Han har under 
lång tid arbetat med stora övrigripande ansvarsfrågor såsom administrativ chef, tf 
GS och IT-ansvarig. CJ kommer att tackas av den 18:e december. 

• Samtal har förts med Arbetsgivaralliansen om den HR-resurs som ska tillsättas 
för att stödja såväl kansli som distrikt i det dagliga arbetet. Styrelsen gav GS i 
uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en kravprofil för att kunna genomföra 
rekryteringen så snart en ny GS är på plats. Parallellt kommer utbildning i HR-
frågorunder våren erbjudas SIBF:s organisationer i samarbete med 
Arbetsgivaralliansen. 
 
 
Utveckling 

• Arbetet med att utveckla strategi och modeller för att stödja utvecklingen av fler 
idrottsmiljöer pågår genom att SIBF medverkar i hallprojektet ”Den moderna 
idrottshallen för idrott och skola” där ett uppstartsmöte nyligen genomförts. Syftet 
med mötet var att identifiera fokusgrupper och samarbetspartners samt vilka 
målgrupper som slutprodukten riktar sig till.  

• En implementering av nationella spelformer på grön och blå nivå pågår. 

• SIBF fick under våren önskemål om att ta fram ett nationellt 
föreningsutvecklingsverktyg   som syftar till ett mer likvärdigt 
föreningsutvecklingsarbete inom Svensk Innebandy. En arbetsgrupp med 
distriktsrepresentanter har skapats i syfte att med deltagarnas kompetens och 
erfarenhet arbeta fram och färdigställa en kvalitetssäkrad nationell 
föreningsutvecklingsmodell. Ambitionen är att materialet ska lanseras sommaren 
2020. 
 
 
Registerutdrag 

• Förbundsstyrelsen diskuterade hur vi och våra föreningar ska arbeta med 
anledning av de krav som numera finns om inhämtande av registerutdrag. Frågan 
är komplex och riktlinjerna från RF inte tillräckliga. Förbundsstyrelsen beslutade 
att dels tillskriva RF i frågan om gemensamma riktlinjer för alla idrotter, dels ge 
kansliet i uppdrag att arbeta vidare med frågan om interna riktlinjer för 
innebandyn. 
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Riksidrottsförbundet och idrottspolitik 

• Svensk Innebandy har ett mycket gott renommé hos RF och det är något vi är 
stolta över. Framåt så ska SIBF givetvis fortsätta leva upp till de förväntningar som 
finns på innebandyn. 

• Svensk Innebandy representeras i ett stort antal råd och referensgrupper (i 
enlighet med vår strategi att delta inom så många områden som möjligt). Nedan 
redovisas ett axplock: 

RF/Anläggningsrådet   Helen Wiklund Wårell        
RF/Rådet Folkbildning   Märit Bergendahl           
Lokstödsnämnden   Mats Romell   
RF/Skiljemannaförteckning   Johan Kvart                          
RF/Röstlängd översyn – referensgrupp  Lena Larsson 
RF/Översyn Uppdrag/ Arbetssätt referensgrupp Helén Wiklund Wårell                   
RFs Säkerhetsgrupp   Erik Nilsson                          
Projektgrupp för Elitdomarutbildningen   Mattias Linell                         
över idrottsgränserna    
Projektgrupp ”Den moderna idrottshallen” Mattias Linell           
Nätverk för tävlingschefer inom lagbollsporterna Magnus Nilsson           
Nätverk för Lagbollsporterna  Märit Bergendahl, Göran Harnesk    
Nätverk för GS från de 14 största förbunden Göran Harnesk                      

• Under vår och tidig höst så har SIBF lämnat in två större utvecklingsplaner till 
RF. I våras skickades en elitutvecklingsplan in som senare i juni även 
presenterades muntligt för RF:s elitutvecklingsavdelning, SOK och 
Parasportsförbundet. RF har kommit med en återkoppling där 
förbundsutvecklingsplanen och elitutvecklingsplanen bedömdes som ”mycket 
bra” och att SIBF säkrat SF-bidragen utan behov av kompletteringar.  

• SIBF har deltagit vid ett dialogmöte med RF. Frågor som diskuterades var 
allmän Information kring det nya ekonomiska fördelningssystemet, ett nytt 
elitidrottsprogram och trygg idrott. En särskild stor del lades vid utdrag ur 
belastningsregister och RF:s roll i förhållande till specialförbunden där mer 
information om förbundsstyrelsens syn på detta redovisas på Teamsmötet.    

• Som ett led i ambitionen att stärka Svensk Innebandys position som en attraktiv 
arrangör inom besöks- och evenemangsnäringen gör att SIBF medverkat på RF:s 
mötesplats Idrott och Destination och där presenterat kommande landskamper 
och VM-turneringar 2021 och 2022 för deltagande destinationer.  
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Internationellt 

• Sverige är väl representerat i olika organ inom IFF. För närvarande ser 
representationen ut som följer: 

IFF Central board   Tomas Eriksson (ordförande)               
IFF Central board   Martin Klabere                
Rules and Competition Committee (RCC) Martin Klabere (ordförande)              
Appeal Committee (AC)   Märit Bergendahl (ordförande)        
Strategic Task Force (STF)   Helén Wiklund Wårell           
Referee Committee   Ola Hamberg 
Disciplinary Committee   Linda Noppa             
Revisor    Mikael Brandstam       
Entourage Committee   Jonas Thomsson               
RACC Jury    Victoria Wikström          
Referee Observer   Nihada Cenanovic           
Referee Observer   Tony Holmer           
Referee Observer   Reine Sjödin                    
IFF Champions Cup Steering Group (CCSG) Magnus Nilsson                   
IFF Core Country Marketing Network Group  Magnus Nilsson                   
IFF Referee Playbook Steering Group (RPSG) Mattias Linell                   
EFT Organising Committe (OC)  Magnus Nilsson, Joakim Lindström 
Projektgrupp VM U19 dam 2020  Ebba Wengström, Magnus Nilsson    
och VM dam 2021 

• Helén Wiklund Wårell har deltagit vid ett första möte för IFF Task force. Det 
kommer att genomföras gruppmöten och workshop under Associations Meeting 
under VM för att diskutera den framtida internationella strategin.  

• I samband med VM i Neuchatel Schweiz deltar från förbundsstyrelsen Märit 
Bergendahl, Lena Larsson, Carin Sjöberg och Helén Wiklund Wårell.  Martin 
Klabere och Victoria Wikström har uppdrag för IFF och är på plats under hela 
perioden. Generalsekreteraren Göran Harnesk och kommunikationschefen 
Sebastian Nurmi närvarar. Närvarande partners är Svenska Spel, Returpack och 
Folksam. Ansvariga tjänstepersoner för dem är Tobias Linderoth och Erik Nilsson. 
Närvarande från VM i Uppsala 2020/21 är Destination Uppsala, IFU Arena och 
Upplands Innebandyförbund. Ansvariga tjänstepersoner för dem är Magnus 
Nilsson och Ebba Wengström. 

• Utifrån Svensk Innebandys internationella strategi fastställd av 
Förbundsstyrelsen den 5 mars 2019 har fokus lagts på följande områden: 

- Arbeta proaktivt med SIBF:s internationella arbete, exempelvis genom 
utvecklingen av Champions Cup och Euro Floorball Championships (EM). 
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- Skapa en bättre effektivitet för Svensk Innebandy genom att initiera ett nytt och 
bättre samarbete med de som redan finns på internationella positioner. 
  

- Få evenemang till Sverige - SIBF har för avsikt att kartlägga förutsättningarna för 
ansökan till IFF om eventuella internationella evenemang/mästerskap i Sverige 
under perioden 2022 – 2028. 

 


