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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  

27 oktober 2020 
 
Personal och organisation 
Som ett första steg i att återuppta de kanslichefsmöten som avslutades under 

2018/2019 har en variant av dessa möten återupptagits i en digital form under den 

första halvan av oktober. Syftet med mötena är att ytterligare stärka dialogen med 
och mellan distrikten samt att stötta, lära och lära av varandra i verksamheten.  

Förhoppningen är sedan att under våren 2021 kunna genomföra dessa möten 

fysiskt med särskilda fokusfrågor som ett led att stärka arbetet mot målen i Svensk 
Innebandy Vill och mellan SIBF och distrikten. Närvarande på dessa möten 

kommer ett par deltagare från varje distrikt att vara, samt representanter från 
varje enhet på SIBF. 

Återkopplingen från distrikten har så här långt varit mycket positiv. 

 
Tävlingskongressen 

Förbundsstyrelsen beslutade att anpassa Tävlingskongressen 2020, och samtidigt 

genomföra en extra Tävlingskongress under våren 2021. 
Förbundsstyrelsen ser Tävlingskongressen som ett viktigt forum med stor 

betydelse att sportens företrädare ges möjlighet att träffas fysiskt och diskutera 
och besluta om vägval för innebandyns framtida utveckling.  

Ett digitalt möte ger inte samma möjligheter. Därför har Förbundsstyrelsen 

beslutat att genomföra en extra Tävlingskongress under våren 2021, preliminärt i 
mars. Förhoppningen är att densamma ska gå att genomföra fysiskt och därför 

hänskjuts huvuddelen av de frågor som skulle hanterats på den ordinarie 

kongressen den 29 november dit. 
De två frågor som behandlas under kommande Tävlingskongress 29 november är: 

• Införande av ny tävling inom Svensk Innebandy från och med säsongen 2021/22 
• Motion angående utveckling av Allsvenskan herr 

Anledningen är att de två frågorna har med nästkommande säsong att göra, vilket 

de andra motionerna inte har på samma sätt. 
 

Tävling 

Generalsekreteraren berättade om nuläget gällande ansökan till VM 2024 i Malmö. 
Förslag lades fram till arbetet gällande de kommersiella rättigheterna och 

eventomkostnaderna kopplat till IFF. 
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Förslaget är även att hitta konkreta teman kopplade till mästerskapet, utöver den 

sportsliga delen. Det för att stärka Svensk Innebandy allmänt och medialt. 
 

Ett nytt reglemente för Svenska Innebandyförbundets skiljenämnd har tagits fram 

och godkänts. Förbundsstyrelsen beslutade samtidigt att förbundsjuristen årligen 
gör en uppföljning hur kostnaderna ser ut. 

 
Förslaget till Tävlingskongressen 29 november är att Svenska cupen införs i 

Svenska Innebandyförbundets regi 2021/22. Syftet är bland annat att höja statusen 

för distriktsmästerskapen och för samtliga deltagande föreningar som får något 

helt nytt att tävla om. Det ger även möjligheter till mer publik, vilket är en viktig 

aspekt för att lyfta innebandyn i hela Sverige. 

 
Utveckling 

Kontakterna med Parasport Sverige fortlöper. Parasporten har en femstegsmodell 
där den slutliga är ett totalt övertagagande av all verksamhet. Svenska 

Innebandyförbundet ska formulera en ny avsiktsförklaring och efter det i lämplig 

takt arbeta efter stegmodellen för en framtida integrering av all parainnebandy. 
 

Marknad 

Flera nya avtal har skrivits med partners de senaste två månaderna. I dagsläget 
finns flera offerter ute, med eventuella nya partners till Svensk Innebandy.  

 
Internationellt 

Svenska Innebandyförbundet har, tillsammans med flera andra förbund, erhållit 

EU-pengar för att starta upp ett Erasmus-projekt. Det är Tjeckiska 
Innebandyförbundet som har drivit frågan om projektet, vilket heter ”Floorball: Fit 

for Future”. Projektet syftar till att stärka nationella förbund och utveckla sporten 

internationellt. 


