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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  

26 augusti 2020 
 
Ekonomi 
Den referensgrupp som RF tillsatt för att behandla riktlinjer för fördelningen 

av stödpaketet till idrotten, kopplat till Covid-19, har fortsatt att sammankallas 

för att diskutera frågor kopplade till den pågående pandemin. I gruppen sitter 
ordförandena från tio SF, bland annat Svenska Innebandyförbundet 

ordförande Märit Bergendahl. Uppdraget kan förväntas fortsätta i och med det 

nya stödpaketet. 
 

Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare presenterade ett upplägg 
för hur han vill att Svensk Innebandys ekonomi ska växa de kommande åren, i 

syfte att skapa mer medel för förbundet att investera tillbaka i utvecklingen 

av Svensk Innebandy. En viktig del i det blir den nyanställde marknads- och 
arrangemangschefen, som har ett omfattande nätverk och i sin roll ska arbeta 

för att knyta till sig nya partners till innebandyn på olika nivåer, bygga nya 

nätverk runt främst våra landslag samt utveckla våra arrangemang. 
 

Personal och organisation 
Arbetet med att anställa en HR-resurs har fortsatt framåt. Under september är 

tanken att rekryteringen ska inledas, och generalsekreterarens målsättning är 

att det finns en kandidat att presentera före jul. 
 

Generalsekreteraren presenterade vad hans första tid på förbundet har 

innefattat. Han har haft individuella samtal med medarbetarna, besökt flera 
distrikt, haft omfattande dialoger med FSSL, träffat eventuella nya partners till 

innebandyn, bland mycket annat på kort tid.  
Ahlerup har långsiktiga tankar på hur utvecklingen ska gå från ett ”kansli”  till 

ett modernt ”sportkontor”  i Solna. Det kommer att innebära 

organisationsförändringar och ett antal nya positioner. 
 

Styrelsen beslutade att tillsätta en styrgrupp för Svensk Innebandys 

idrottspolitik 2020/21. Gruppen består av Märit Bergendahl, Andreas Carlson, 
Mikael Ahlerup och Camilla Olsson (Värmlands IBF). 
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Styrelsen ställde sig bakom de nomineringar gällande internationella domare 

och domarobservatörer som ska skickas till Internationella 
Innebandyförbundet. Det är fyra par på damsidan och fyra på herrsidan som är 

nominerade, utöver det även fyra observatörer. 

 
Styrelsen beslutade att nominera Tomas Eriksson, Märit Bergendahl och 

Martin Klabere till olika befattningar inom Internationella 
Innebandyförbundet. Årsmötet genomförs i december. 

 

Tävling 

Styrelsen diskuterade en rapport från Tävlingsutskottet angående seriestart 

för förbundsserierna samt FSSL:s förslag att förändra seriestarten i Svenska 

Superligan. Beslutet tas dock av Tävlingsutskottet. 
Åtgärder för att stärka de allsvenska serierna diskuterades.  Samtal har 

genomförts med företrädare för allsvenska föreningar, eventuella nya partners 
och sändande bolag i syfte att förbättra förutsättningar för de allsvenska 

klubbarna. 

 
Svensk Innebandy planerar att uppmärksamma förbundets 40-årsjubileum 7 

november 2021. Det finns framtagna idéer om hur det ska genomföras och hur 

distrikten och föreningar kan involveras på bästa sätt. 40-årsfirandet kommer 
att pågå med aktiviteter under hela 2021, inte bara i november.  

 
SSL-avtalet 

En fortsatt dialog pågår med FSSL gällande avtal för landslagsverksamheten 

och SM-finalen. Styrelsen beslutade att förbundets generalsekreterare Mikael 
Ahlerup ska ingå i förhandlingsgruppen  istället för Helén Wiklund Wårell 

eftersom de frågor som nu ska behandlas har en tydlig operativ karaktär.  

 
RF-SISU:s uppdrag 

Ett utredningsdirektiv för det regionala uppdraget som RF-SISU har är 

framtaget av den arbetsgrupp som Helén Wiklund Wårell ingått i.  Nu ska en 

extern utredare se över DF:s uppdrag och undersöka om stödet är likvärdigt 

över hela landet, vilken vikt man sätter vid olika uppdrag och hur de monetära 
strömmarna ser ut. Målet med utredningen är att få till ett effektivare stöd och 

identifiera olika instansers syn på medlemsnyttan. 
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Gällande RF-SISU:s nationella uppdrag så är ett material framtaget, baserat på 

en tidigare enkät. Nu är det Riksidrottsstyrelsen som ska kommentera 
underlaget, vilket också ska behandlas på Riksidrottsforum i november. Efter 

det går det remiss till specialidrottsförbunden. 

Förbundsstyrelsen beslutade att Helén Wiklund Wårell ska fortsätta i den 
tilltänkta referensgrupp som ska skapas. 

 
Utveckling 

Regeringen har utrett och föreslagit ändringar för idrottsgymnasierna. Om 

förslagen går igenom kan innebandyn riskera att förlora tusentals NIU-elever 

inför höstterminen 2024, samtidigt som de riksrekryterande platserna 

förväntas öka något. 

Svensk Innebandy ska besvara en remiss i ärendet och träffar inför det 
fotbollen, handbollen och ishockeyn redan i augusti, samt RF i augusti eller 

september. 
Styrelsen betonade att det är oerhört viktigt för vår idrott att NIU-

verksamheten fortsätter i den utsträckning som finns i dag.  
 


