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Rapport från SIBF:s styrelsemöte den 18 

maj 2020 
 
Förbundsmöte och ordförandekonferens  

 
Den största delen av styrelsemötet handlade om förberedelser inför förbundsmöte och 

ordförandemöte. Styrelsen gick igenom och fastställde årsmöteshandlingarna såsom årsredovisning, 

verksamhetsberättelse, och verksamhetsplan. Ett testmöte/utbildning i Easymeet den 9 juni, klockan 
18:00 för de som är ombud under förbundsmötet.  

 

Formerna för ordförandekonferensen beslutades också. Även det kommer att genomföras digitalt 
(via Teams). Fokus blir erfarenhetsutbyte kring hur vi jobbar för att nå målen i Svenska Innebandy Vill 

och det blir också återkoppling från arbetsgrupperna Kommunikation samt Svensk Innebandy 
Vill/SDF-uppdraget. Mötet avslutas med förberedelser inför förbundsmötet. 

 

Coronarapport  
 

Svenska Innebandyförbundet har skickat in underlag för kompensationsstödet för kostnader och 

förlorade intäkter (12 mars till 30 juni) till RF. Enligt RF har 4064 idrottsföreningar och 49 
specialidrottsförbund sökt kompensationsstöd från regeringens krispaket. Flest ansökningar 

kommer från fotboll, ridsport och innebandy. Kommuner med flest antal föreningar som sökt stöd är 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

 

Styrelsen informerades om att kansliet hanterar stora mängder förfrågningar från arrangörer och 
föreningar om vad Svenska Innebandyförbundet anser gäller kring återbetalningar av 

deltagaravgifter i cuper etc. Eftersom varje arrangör har unika avtal går det inte att avge ett svar som 

gäller alla.  
 

Svenska Innebandyförbundet följer utvecklingen och har en handlingsplan med olika scenarier för 

seriespel, beroende på när säsongen kan komma igång. 
 

Spelare och föreningar 
 

Samtidigt som media och en del idrottsförbund ger signaler om att antalet utövare minska 

konstaterar styrelsen att antalet spelare inom innebandyn den 30 april 2020 var 118 660 mot 116 071 
ifjol. Det är en glädjande ökning. Även antalet föreningar har ökat även om det är en mer blygsam 

sådan – från 904 till 906. Så här ser fördelningen av spelarlicenserna ut (förra årets siffror inom 

parantes): 
 

• Kvinnor 35 404 (34 013) 
• Män 83 256 (81 661) 

• A-licens 30 580 (30 153) 
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• B-licens grön nivå 0-9 år 32 767 (31 919) 

• B-licens blå nivå 10-12 år 30 604 (30 463) 
• B-licens röd nivå 13-15 år 21 942 (21 473) 

• Motionslicens 2 767 (2 063) 

• Totalt antal föreningar 906 (904) 
• Totalt antal övergångar 8 109 (8 300) 

• Totalt antal aktiva unika lag 6 939 (7 110) 
 

Valberedningens rapport gällande arvoden 

 
Kristina Landgren Carestam föredrog arbetet med den motion som lämnades in till förbundsmötet 

2019 angående översyn av arvoden inom Svenska Innebandyförbundet. I rapporten redovisas resultat 

av insamlade jämförelser med andra specialidrottsförbund. Valberedningen har också tagit del av 
liknande rapporter från andra specialidrottsförbund. Styrelsen beslöt att vid förbundsmötet föreslå 

bifall till valberednings förslag att fortsätta arbetet kring arvode och ersättningsfrågan för 
förtroendevalda i Svenska Innebandyförbundet under nästa verksamhetsår. 

 

Rapport från referensgrupper  

Styrelseledamöterna som är med i några av RFs arbetsgrupper och råd rapporterade från de senaste 

möten som ägt rum under våren. I några av dem avhandlas viktiga frågor för innebandyn såsom 
framtida fördelning av bidrag till SF och anläggningsstöd. Styrelsen konstaterade än en gång att det 

är viktigt att Svenska Innebandyförbundet är representerat i RF:s olika organ även om det tar mycket 

tid.  
 

IFF Strategy 

 
IFF har tagit beslut om att skapa en ny strategi för 2020 – 2032. Helen Wiklund Wårell ingår i den 

arbetsgrupp som blivit tillsatt att ta fram ett förslag. Styrelsen informerades om att en strategienkät 

har gått ut till alla medlemsländer som ska besvaras inom kort.  Ett slutgiltigt besked kring strategin 
ska tas på stämman i december.  

 
 

 

 
 

 
 

 


