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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  

den 24 april 2020 
 

 
 

Covid-19 

 

Svenska Innebandyförbundet följer fortsatt de rekommendationer som 

Folkhälsomyndigheten och RF ger. När de kommer med uppdateringar om covid-

19 informeras kansliets och distriktens personal samt distriktsordförande om detta. 

På innebandy.se finns här en artikel som också uppdateras löpande.  

Ordföranden Märit Bergendahl och generalsekreteraren Göran Harnesk deltar 
regelbundet vid RF:s olika möten i anledning av pandemin och de 

samordningsinsatser som krävs. Märit har också suttit med i den referensgrupp 

som bistått med synpunkter på de principer som ska gälla kring fördelningen av 
de 500 miljoner som regeringen gett RF i uppdrag att fördela till idrotten. Den 14 

april fattades det beslut om övergripande och avgränsande principer och RF har 

sagt att pengarna förväntas komma till midsommar.  
 

 

Budget- och målarbete 

 

Förbundsstyrelsen gick igenom budgetprognosen för 2019/20. Svenska 
Innebandyförbundets verksamhetsberättelse kommer, som de senaste åren, att 

göras i en pdf- och en videoversion och färdigställs under maj. En genomgång 

gjordes även av verksamhetsmål och budget för 2020/21.  
 

Förbundsstyrelsen konstaterar att stödsystemen har ändrats drastiskt 2020 och 
att RF ställer krav på annan typ av redovisning där en förbundsutvecklingsplan har 

införts. Mycket är baserat på utvecklingsresor och arbetsområden där Svenska 

Innebandyförbundet får stöd. Organisationsstödet kommer minska och 
verksamhetsstödet öka.  

 

 

https://innebandy.se/inlagg/lista/information-gallande-coronaviruset/
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Kansli/Personal 

• Det mesta av kansliets arbete sker sedan i mitten av mars hemifrån efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förbundsstyrelsen anser att 
det i dagsläget inte finns anledning för Svenska Innebandyförbundet att 
vidta permitteringsåtgärder. Det finns dock en handlingsplan som 
innehåller även sådana åtgärder om situationen förvärras och kräver det. 

• Svenska Innebandyförbundets kommunikationschef Sebastian Nurmi har 
erbjudits, och tackat ja till, en tjänst som generalsekreterare för Svenska 
Tyngdlyftningsförbundet. Han kommer att sluta sin tjänst på SIBF den 31 
maj. Anton Rosenblad blir tf kommunikationschef.  
 

• På kommunikationsenheten har Lisa Eskils tjänstledighet förlängts till och 
med 31 augusti vilket i sin tur innebär att Veronica Köhlers vikariat förlängts. 
 

 

Elitlicensen                                       

Licensnämnden sammanträdde den 16 april 2020. Av 156 lag som omfattas är 8 

fortsatt under handlingsplan. Förbundsstyrelsen anser att föreningarna haft god 

kännedom om elitlicensen under många år och att elitlicensen därmed ska fortgå 
som planerat. Den 3 juni sammanträder licensnämnden igen och kommer då att 

fatta beslut om kriterierna enligt reglementet uppfylls, samt om särskilda skäl 
föreligger i relation till större avvikelse mot tidigare inlämnad handlingsplan. 

Beslut meddelas senast den15 juni 2020.    
 

 

Förbundsmötet och ordförandekonferensen juni 2020 

Förbundsstyrelsen beslutade att förbundsmötet ska genomföras som planerat 

den 14 juni 2020 och att detta ska ske digitalt. Det förs en dialog med RF som 
ingått avtal med Easymeet som är en helt webbaserad tjänst att använda för 

årsmöten. Svenska Innebandyförbundet, men även distrikt, har möjligheten att 
nyttja Easeymeet inom ramen för RF:s avtal. RF står för kostnaden av 

grundlicensen medan användaren står för respektive möteskostnad, eventuell 

utbildning av egen personal och support under mötet.  
 

Det har inkommit en motion till förbundsmötet 2020 från Stockholms 

Innebandyförbund, Smålands Innebandyförbund, Upplands Innebandyförbund, 
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Värmlands Innebandyförbund, Västerbotten Innebandyförbund och 

Östergötlands Innebandyförbund. Den gäller gemensam strategi, konkretiserade 
delmål och extern uppföljning för strategi 2025 och Svensk Innebandy Vill.   
 

Mötesordförande för förbundsmötet 2020 blir Ishockeyförbundets ordförande 

Anders Larsson. 
 

Även ordförandekonferensen kommer att genomföras digitalt. Den grupp som 

har i uppdrag att planera ordförandekonferensen kommer att ta fram ett mer 

komprimerat upplägg. Mer information om dessa möten kommer inom ett par 

veckor.  

Idrottspolitik 

 

Under säsongen 2019/20 har Svenska Innebandyförbundet tagit fram fem 

debattartiklar som fått mycket uppmärksamhet, framförallt på lokal nivå. Kansliet 
har genom dialog med distrikten gjort en utvärdering av arbetet hittills och har 

bland annat konstaterat att: 
 

- Distrikten överlag är nöjda med samarbetet, innehållet och de lokala vinklarna.  
 

- Distrikten vill ha fortsatt fokus på framför allt folkhälsan ur olika perspektiv samt 

samhällsengagemang, parainnebandy, hallar, jämställdhet. En övergripande 
årsplanering skickas ut. 
 

- Svenska Innebandyförbundet ska titta på att tillsätta en styrgrupp för det 

fortsätta idrottspolitiska arbetet.  

Den som är intresserad att medverka kontaktar anton.rosenblad@innebandy.se. 
 

 

Landslag  

En Sportgrupp har implementerats vars syfte är att driva den sportsliga 

utvecklingen framåt, i första hand och till en början inom landslagsverksamheten. 

Gruppen har identifierat en rad områden som kommer utgöra en grund för det 

långsiktiga arbetet. Just långsiktigheten en av de viktigaste grundstenarna som 
ska skilja gruppens arbete från den funktion/mål som förbundskaptenen har - 

som är att kortsiktigt vinna mästerskap.   

 

mailto:anton.rosenblad@innebandy.se
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Tävling 

• Totalt tre berörda föreningar av närmare 200 lag överklagade 
förbundsstyrelsens beslut till RIN avseende förbundsserierna 2019/20 (FBI 
Tullinge, Västra Mälarstaden IB och IBK Dalen). RIN har avgjort samtliga 
ärenden och ansett att förbundsstyrelsens beslut tillkommit i behörig 
ordning och inte på annat sätt strider mot gällande stadgar eller 
tävlingsbestämmelser, och därmed avslagit respektive överklagande.  
 

• IFF har ställt frågan till Sverige om att under säsongen 2020/21 testa att 5-
minutersutvisningen ersätts med en 2+2 minutersutvisning. Detta utifrån 
att Svenska Innebandyförbundet lagt detta som förslag om framtida 
regelförändring. Tävlingsutskottet bereder frågan vidare.. 
 

• Förbundsstyrelsen beslutade att inbjuda till och arrangera SM-tävlingar i 
åldersklasserna 35 respektive 45 år (damer och herrar) från och med 
säsongen 2020/21. Bakgrunden är att ett av målen i Svensk Innebandy Vill är 
att öka antalet motionärer. För att nå målet krävs ett antal aktiviteter, bland 
annat utveckla fler tävlingsformer, detta såväl lokalt som nationellt. En 
remiss har varit ute i distrikten med positivt gensvar. 
 
 

Internationellt  

• En avstämning med IFF kring möjligheterna att genomföra U19-VM i 
september är planerad att genomföras i slutet av maj/början av juni. 
 

• Svenska Innebandyförbundet har anmält sig till Tjeckiska 
Innebandyförbundets EU-projekt inom Erasmus+, rörande 
organisationsutveckling. Tanken är att nio länder ska delta men vilka utöver 
Tjeckien, Schweiz och Sverige det blir är ännu inte bestämt förutom att 
Tjeckien avser söka länder i sin närhet i första hand. Ansökning till EU görs 
av Tjeckien och besked om de erhåller medel för projektet ges i vinter. 
 
 

Kommunikation 

Arbetsgruppen kommunikation, bestående av förtroendevalda från distrikt och 
förbundsförbundsstyrelsen, har tagit fram ett förslag på en kommunikationspolicy 

för Svenska Innebandyförbundets och distriktens medarbetare och 
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förtroendevalda. Den ska nu ut på remiss. Meningen är att 

förbundsförbundsstyrelsen ska fastställa policyn på sitt konstituerande möte i juni 
2020.   
 

 

Utbildning 

• RIG-avtalet för 2020-2023 är undertecknad av såväl Svenska 
Innebandyförbundet som Umeå kommun. 
 

• Förbundsdomarutbildningen inför säsongen är planerad att genomföras i 
Uppsala den 29–30 augusti. 
 

• Det genomförs personliga återkopplingar till förbund/deltagare efter de 
Teams-utbildningar som genomfördes i början på mars. Flera insatser för 
att höja kompetensen och nyttjandegraden av Teams följer. 
 

• Flera materialproduktioner har fått skjutas på framtiden i och med att 
filminspelningar av tränings- och matchsituationer inte kunde göras på 
grund av covid-19. Svenska Innebandyförbundet kommer at lansera Steg 1-
utbildningar enligt plan med Kursledarutbildning (KLU) i juni. KLU:n 
kommer hållas på distans över Teams och delar av utbildningsmaterialet 
kommer att kompletteras när filmdagar kan återupptas.  
 

Övrigt 

• Förhandlingarna med FSSL om SM-finalen och landslagen pågår men har 
gått lite långsammare än beräknat på grund av covid-19.  
 

• Presentationen av projektet ”Den moderna idrottshallen för idrott och 
skola/Framtidens Idrottshall” som Svenska Innebandyförbundet medverkat 
i under det senaste året, har flyttats fram till 31/8-2/9, då 
mötesplatsen/mässan ”Träffpunkt Idrott” planeras att genomföras i 
Göteborg. 
 

• Fyra personer har ansökt om förbundsnålar i olika valörer och en förening 
har ansökt om diplom. Offentliggörande sker under sommaren 2020. 
 

• Nästa styrelsemöte genomförs måndagen den 18 maj 2020 via Teams.  
 
 


