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Rapport från SIBF:s styrelsemöte 23 april 
2021 
Riksidrottsmötet 28–30 maj  
Förbundsstyrelsen fick en dragning av de 30 motioner som har inkommit till Riksidrottsmötet (RIM). 
Sportkontoret har förberett en arbetsgång kring motionerna. Det är många och stora motioner som 
bland annat rör släktskapskriteriet i stadgarna, kriterier vid fördelning av medel, verksamhets- och 
organisationsstöd, regelverket för LOK-stöd samt idrottens värdegrund. Därtill ska beslut tas kring 
medlemsansökningar och personval till olika poster.  

Ekonomi  
Förbundsstyrelsen gick igenom prognosen för 2020/21 och budgetförslag för 2021/22. Många aktiviteter 
har fått skjutas fram till nästa år, vilket ger ett överskott i år och ett underskott nästa år.  
 
Verksamhetsplan 
Verksamhetsplanen för 21/22 har tagits fram parallellt med det arbete som har pågått i 
referensgruppen för Svensk Innebandy Vill. Sportkontoret kommer att ta den vidare för att säkerställa 
att de mål som har framkommit i arbetet med referensgruppen och Strategirådet kommer med.  

Tävling  
Förbundsstyrelsen beslutade under mötet att avsluta spelklasserna DJ17 och HJ18 för säsongen med 
anledning av att regeringen meddelade den 22 april 2021 att restriktionerna som begränsar 
möjligheten att genomföra matcher förlängs, detta till och med 17maj. När det gäller övriga klasser, 
DJ18 och P16, har de fortfarande en chans att kunna spela varvid inget beslut om dessa serier fattades.  

Förbundsstyrelsen beslutade om justeringar av domararvoden med anledning av beslut om 
förändrade åldersklasser i JSM/USM på tävlingskongressen. 

Förbundsstyrelsen beslutade att lämna licensindelningen/-kategorierna oförändrade säsongen 2021/22.  

Kommunikation  
Arbetet har fortsatt aktivt för att marknadsföra Fifty/Fifty. Vi har släppt material med våra tre manliga 
ambassadörer på hemsidan och i sociala medier. Vi har även gjort klart med ambassadörsföreningar, 
först ut är Sirius av totalt tre föreningar. Det är även klart med tre kvinnliga ambassadörer: Ida 
Sundberg (Pixbo), Cornelia Fjellstedt (Thorengruppen) och Klara Molin (Sirius) 

Varje tisdag i nio veckor släpps en ny fråga i våra sociala medier kopplat till Fifty/Fifty. Var tredje vecka 
kommer även frågorna upp som en text på hemsidan. Vi har även tagit fram grafik för att promota 
föreningar/SDF som gått utbildningen och ska uppmärksamma några av SDF:n framåt också. 
 
Utveckling 
Paraintegrationsarbetet fortsätter. Inför FS-mötet i maj kommer vi att se över den nya 
avsiktsförklaringen som SIBF och Parasport Sverige ska arbeta efter. Vi ser behov av att från RF få mer 
långsiktiga och större resurser för att kunna arbeta med frågan på ett sätt som ger rätt effekter.  

IKC-forskningsprojektet om skadeinferens, det s.k. Sidelineprojektet för RIG- och NIU-elever, som 
bedrivs av Umeå Universitet har erhållit stöd från Företagsforskarskolan. Projektet kommer att ingå i en 
doktorsavhandling.  

IFF 
Svenska Innebandyförbundet har skickat in utvärdering till IFF angående erfarenheterna från att 
ersätta 5 minutersutvisningen med en 2+2 minutersutvisning vilket testats i förbundsserierna den 
gångna säsongen. Arbetet med framtagandet inom Internationella Innebandyförbundet av 
Regelhandboken 2022 fortskrider, bland annat med nytt referensgruppsmöte under slutet av april.  
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Hall of Fame 
Förbundsstyrelsen beslutade att dela ut Hall of Fame under jubileumsfesten, dels för de som fick 
utmärkelsen 2020, samt för de nya som väljs inför 2021. 

 
 

 

 


