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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
25 maj 2021 
 
Personal och organisation 
Arbetet med paraintegrationsarbetet fortsätter enligt plan med såväl kontakter 
med Parasport Sverige och med olika SDF och föreningar för att stödja projekt och 
långsiktigt arbete med paraintegrationen. Efter förslag från Parasporten finns det 
anledning att under våren/sommaren teckna en ny avsiktsförklaring. 
 
Sofia Haglund har börjat sitt arbete på sportkontoret som HR-chef. Fokus just nu 
ligger på att börja bygga om och göra om medarbetarhandoken och då starta 
med vad som behöver uppdateras och finnas på plats enligt lag. Det som först och 
främst ska göras är att uppdatera och bygga upp arbetsmiljöprocessen. 
 
Sofie Andersson har börjat sitt arbete som elit- och landslagschef. Andersson 
kommer introduceras i arbetet genom (fd landslagschefen) Joakim Lindström 
under försommaren och ha fokus på världsmästerskapen i höst. 
 
Thomas Brottman har börjat sitt arbete som förbundskapten i herrlandslaget. 
Brottman hade sin första samling på lägret i Västerås 20-23 maj. 
 
Från och med 31/5-21 är Mikael Ahlerup tillbaka som generalsekreterare. Samtidigt 
avslutas Åsa Wigforss tid som tillförordnad generalsekreterare. 
 
Riksidrottsmötet 
Styrelsen gick igenom samtliga inkomna motioner, personval och ansökningar till 
RF från förbund. Det togs beslut om ställningstagande i varje enskild motion och 
övriga frågor. 
 
Inför Förbundsmötet 
Styrelsen gick igenom samtliga handlingar inför Förbundsmötet. 
Verksamhetsberättelse för 2020/21 inklusive årsredovisning, nyttjande av 
ändamålsbestämda medel, verksamhetsplanplan för 2021/22 inklusive budget 
samt motioner och styrelsens förlag till beslut fastställdes inför utskick fredag 28/5. 

 
Svensk Innebandy Vill 
Strategirådets Olof Wolf-Watz redogjorde för arbetet i anledning av den motion 
som Förbundsmötet beslutade våren 2020. Arbetet som skett i nära samarbete 
med en referensgrupp bestående av SDF-representanter har resulterat i förslag på 
åtgärder för att möjliggöra högre måluppfyllelse. Målet är en strategisk plan som 
beskriver hur SIU kan länkas till innebandyns strategiska mål. Planen ska 
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tydliggöra målens innebörd, hur de relaterar till en implementering av SIU och hur 
ansvaret fördelar sig mellan SIBF centralt, SDF och föreningar. 

 
Tävling 
Den nya regelhandboken gäller från och med 2022/23. IFF kommer, efter den 
genomgångna processen, att skicka ut ett förslag på remiss i mitten av maj. Sista 
svarsdag är 30 juni. Den nya regelhandboken kommer att fastställas av IFF:s 
styrelse i september 2021 och kommer att gälla från den 1 juli 2022. 

 
Marknad 
U19-VM i Uppsala 1-5 september planeras att spelas utan publik. Däremot inväntar 
Svenska Innebandyförbundet kommande riktlinjer, rekommendationer och 
restriktioner, och vill därför inte stänga dörren helt för att kunna välkomna publik 
under säkra former. 

 
Ekonomi 
FS fastställde direktiv för översyn av elitlicensreglementet och betonade att  
förslaget ska förankras innan det presenteras för FS under våren 2022. 
 

Kommunikation 
Arbetet med Svensk Innebandys jubileumspodcast är i full gång. De två första 
avsnitten är genomarbetade med manus och ska snart börja spelas in. 


