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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
2 december 2020 
 
Personal och organisation 
Pandemin ställer stora krav på Svensk Innebandy som behöver förbereda sig för 
flera olika tänkbara scenarier. Såväl ekonomi som organisation påverkas när 
tävlingar och evenemang ställs in och planerade utbildningar och 
utvecklingsinsatser skjuts upp. Mycket tid ägnas åt att hantera situationen nu 
samtidigt som vi behöver ha fokus framåt och det som väntar när vi är igenom 
pandemin. På nationell nivå är det viktigt att vi är lyhörda för behoven i 
föreningarna som dagligen ställs inför praktiska utmaningar som behöver 
hanteras.  
En viktig fråga är hur förbundet kan stötta distrikt och föreningar om hur man kan 
hålla igång en icke-normal verksamhet. Det är tydligt att det finns stora behov av 
samverkan. 
 
Herrlandslagets förbundskapten Mikael Hills kontrakt förlängs inte (det går ut 28/2 
2021). Landslagets sportgrupp arbetar för att få ihop ett nytt team som kan leda 
herrlandslaget de kommande åren. 
 
Processen att rekrytera en HR-ansvarig fortsätter. Närmast väntar intervjuer med 
utvalda kandidater. 

 
Tävlingskongressen 
En digital variant av Tävlingskongressen genomfördes 29 november. Där togs 
beslut om Svenska Cupen, samt att man ska titta vidare på framtidens utformning 
av herrallsvenskan. 
Nu inleds arbetet med att ytterligare specificera regelverket för Svenska Cupen. 
 
En extra Tävlingskongress planeras 20-21 eller 27-28 mars (kallelse/handlingar ska 
skickas 30 dagar före). 
 
Tävling 
Styrelsen beslutade enligt det förslag som var framtaget gällande olika 
uppstartsscenarier för förbundsserier. Tävlingschefen Magnus Nilsson föredrog 
rapporten som inkluderade temporära tävlingsbestämmelser, olika scenarier för 
uppstart av serier och Juridiska nämndens beslut kring en förlängning av 
säsongen. Det beslutet innebar att tävlingssäsongen kan fortsätta fram till 30/6 
2021. 
I nuläget gäller en förlängning av säsongen Allsvenskan dam, division 1 herr och 
Juniorallsvenskan (inklusive Innebandyfesten). Svenska Superligan och 
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Allsvenskan herr fortsätter enligt fastställt spelschema, men kan komma att 
påverkas längre fram, varför tidsaspekten till juni är av vikt. 
 
Utveckling 
Just nu är det begränsade möjligheter för SDF att hålla traditionella utbildningar, 
vilket har gjort att Svensk Innebandy redan tidigare erbjudit tips om 
distansvarianter och har påbörjat diskussioner med SDF-kanslierna om en 
rikstäckande utbildning för kursledarna i hur man bäst genomför 
distansutbildningar. 
 
Det är tillsvidare stopp för uttagningsdagar till Riksinnebandygymnasiet, där även 
många NIU står inför svårigheter med antagningsprocessen. Åldersgruppen har 
generellt sin verksamhet igång både inom skolan och i föreningarna, men 
samarbeten mellan NIU-skolorna och omformade uttagningar är nödvändiga för 
att över huvud taget kunna genomföras. Omsökningsperioden för gymnasiet 
ligger oftast i april och alla inblandade har trots de aktuella svårigheterna goda 
förhoppningar om att såväl RIG som NIU kommer att kunna anta rätt elever inför 
ht 2021, om än med en rejäl försening. 
 
Marknad 
Det pågår avtalsförhandlingar med just nu fyra olika företag om att bli partner till 
Svensk Innebandy. Utmaningen just nu ligger i att det är svårt att genomföra 
fysiska möten. 
 
Inför Svensk Innebandys jubileumsår 2021 (40 år) har det tillsatts en arbetsgrupp, 
där flera olika enheter inom sportkontoret är representerade. 

 
Internationellt 
Ansökan om att arrangera herr-VM i Malmö 2024 har lämnats in till Internationella 
Innebandyförbundet. Beslut väntas tas från IFF den 10 december. 
 
Champions Cups styrgrupp har haft nytt möte kopplat till framtagande av avtal 
mellan IFF och de andra fyra intressenterna (Sverige, Finland, Schweiz och 
Tjeckien) för det nya föreslagna utvecklade konceptet med hemma- och 
bortamatcher. 
Sverige är positiva till utvecklingen. 
 
Det finns ett förslag från IFF att utöka sin styrelse. Det skulle innebära nya 
representanter från andra världsdelar, vilket anses viktigt för den fortsatta 
utvecklingen och utbredningen. 
 
Ekonomi 
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Den lagda budgeten för 2020/21 förväntas hålla. Det har blivit besparingar inom 
landslagsverksamheten kopplat till uteblivna arrangemang, samtidigt som Svensk 
Innebandy har gått miste om intäkter kopplat till inställda arrangemang. 
 
Styrelsen beslutade att elitlicensreglementet ska ses över, för att undersöka vilka 
serier som ska omfattas, vilka kriterier som ska finnas med och hur reglementet 
kan förtydligas i olika avseenden. 


