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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
27 september 2020 
 
Ekonomi 
Generalsekreteraren presenterade en controller-rapport för perioden maj 2020-
augusti 2020. Det har skett vissa avvikelser till följd av inställda internationella 
evenemang, i övrigt följs budgeten för 2020/21. 

 
Personal och organisation 
Under våren 2021, preliminärt i mars beroende på hur Covid-19-situationen 
utvecklas, ska de gemensamma träffarna med distrikten återupptas. 
Tanken är att distriktets kanslichef och ytterligare en medarbetare bjuds in till en 
heldag tillsammans med medarbetare från varje avdelning på förbundskontoret. 
De distrikt som inte har personal i dagsläget kommer att få utse en representant 
till mötet.  
 
Den nytillsatta styrgruppen för idrottspolitik har inlett ett arbete för att utveckla 
det idrottspolitiska arbetet 2020/21. Tanken är att hitta nya vägar till 
beslutsfattarna, samt se över hur vi kan påverka med egna medel. 
 
Under rådande omständigheter kopplat till Covid-19 har Svenska 
Innebandyförbundet förstärkt sin kundtjänst. Det för att säkerställa snabba 
svarstider när allt seriespel är igång. Det ska tas fram en Q&A med de vanligaste 
frågorna och svaren gällande Covid-19. 
 
Tävling 
Det pågår löpande beredning och dialogmöten avseende ”protokollen” 
(rekommendationerna och riktlinjerna) för genomförande av 
tävlingsverksamheten under Covid-19. Bland annat pågår löpande 
vidareutveckling av tävlingsreglementet för förbundsserierna avseende 
hanteringen av publik och akuta behov av matchändringar på grund av 
konstaterade fall i spelartrupper. 
 
Marknad 
Nysatsningar har gjorts på Allsvenskan, både på dam- och herrsidan. Det har 
skrivits nya avtal med Staylive (plattformen för InnebandyTV) och Fromm 
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(huvudpartner för ”Veckans match” i damernas allsvenska). Syftet är att stärka 
varumärket, öka uppmärksamheteten för Allsvenskan och skapa möjligheter för 
föreningarna att själva tjäna pengar på pay per view-sändningar. 

 
 

Elitlicens 
Det råder osäkerhet framåt i tiden avseende utvecklingen av Covid-19 och därmed 
också gällande ekonomiska stödåtgärder, rekommendationer och allmänna råd 
från regering och Folkhälsomyndigheten. Därför är det inte i dagsläget möjligt att 
sia om de ekonomiska konsekvenserna av pandemin för föreningarna inför 2021 
års bedömning av elitlicensen. 

 
Nominering till Riksidrottsförbundets styrelse 
Riksidrottsförbundets styrelse ska framöver ta kontakt med samtliga SF-
ordföranden. Därmed avvaktar förbundsstyrelsen så länge gällande beslut med 
nomineringar. 


