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Det här är Svensk Innebandy

Syfte: Svensk Innebandys syfte är att erbjuda en 
enkel, rolig sport som alla kan utöva hela livet. 

Vision: Svensk Innebandys vision är att bli Folk-
sporten. Med folksport så tänker vi på en sport som 

tilltalar många. Som är öppen för alla. Som är så 
enkel och rolig att många vill utöva den. Och som 

dessutom är underhållande att se på.

Värdegrund: Svensk Innebandys kärnvärden bygger 
vår värdegrund. Det här är kompassen som alltid 
visar oss i rätt riktning. Oavsett vad vi gör, vilka 

beslut vi fattar eller hur vi kommunicerar, så har det 
sin grund här.

 Foto: Per Wiklund, Calle Ström, Stefan Svensson, Idrottsfoto, Erik Landerdahl Segerberg Media

Inkludering Samverkan Nyskapande+ + =
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FÖRORD

Vår mest utmanande 
säsong på 40 år

Styrelsens sammansättning: 

• Märit Bergendahl, ordförande
• Martin Klabere, vice ordförande
• Andreas Carlson
• Ulf Holst
• Lena Larsson
• Carin Sjöberg
• Mats Romell
• Helén Wiklund Wårell
• Victoria Wikström

Valberedningens sammansättning: 

• Boel Carlsson, ordförande
• Malena Björnlund
• Daniel Holm
• Lars Svensson
• Eva Pethrus

Aldrig tidigare har svensk innebandy mött så många 
annorlunda utmaningar som säsongen 2020/21. Utma-
ningen stavas så klart Covid-19, vilket präglade hela 
säsongen på många olika sätt. Arenorna och hallarna 
saknade sin publik redan från start i september och 
under hösten stängde fler och fler distrikt och serier 
ner verksamheten. 

Svenska Innebandyförbundets styrelse och personal 
på sportkontoret har tacklat och hanterat situationer 
som aldrig tidigare har uppstått i svensk idrott. Vi har 
alltid innebandyns bästa i fokus när beslut har tagits 
under säsongen och det vi har gjort har blivit omtalat 
och väldiskuterat i innebandysverige. För oss är det 
alltid viktigt, som det centrala förbund vi är, att de 
beslut vi tar alltid ser till helheten för innebandyns 
bästa. 

Även om en stor del av säsongen ställdes in kunde vi, 
till slut, slutföra Svenska Superligan och SM-slutspelet. 
Inför säsongen tog vi fram omfattande dokument 
och riktlinjer som föreningarna följde föredömligt, 
vilket gjorde att det blev få avbrott som påverkade 
spelschemat. Många inom Svensk Innebandy har 
gjort ett beundransvärt arbete där många svåra 
beslut har varit tvungna att fattas under säsongen 
och ofta med kort framförhållning. Trots det kunde vi 
i år utse våra svenska mästare på planen, vilket vi inte 
kunde göra i fjol. Att vi faktiskt kunde genomföra det 
trots pandemin var viktigt för alla som på olika sätt är 
knutna till svensk innebandy.

Men vår verksamhet är så mycket mer än bara 
tävling. Svensk Innebandys kärnvärden är inkludering, 
samverkan och nyskapande – och även det arbetet har 
självklart präglat säsongen. Vårt omfattande arbete har 
uppmärksammats av partners som har imponerats av 

den helhet vi representerar och det arbete vi gör vid 
sidan av och på innebandyplanen. Det arbetet ledde 
till att flera nya partners knöts till oss under säsongen, 
bland annat vårt största partnersamarbete genom 
tiderna. Det är ett starkt kvitto på att Svensk Inne-
bandy bygger för framtiden – även i pandemitider. 

I årets verksamhetsberättelse berättar vi mer om 
partners och vårt inkluderingsarbete – men fokuserar 
självklart också på hur vi har klarat verksamhetsmålen. 
Det har varit en annorlunda säsong som har påverkat 
möjligheterna att nå verksamhetsmålen. Men de är 
inte inställda, i stället satsar vi ännu högre mot nästa 
säsong – som binds ihop med den vi nu har slutfört. 
Svensk Innebandy vill alltid försöka se till att de mål vi 
sätter upp blir verklighet, även om det krävs mer än 
en säsong för att åstadkomma det. 

Vår målsättning är att lyfta och utveckla Svensk 
Innebandy till nya nivåer, vilket är ett långsiktigt 
arbete. Trots pandemin har vi tagit ett stort steg i det 
arbetet där nyckelordet framöver är tillsammans.

Trevlig läsning, och tack för den här säsongen!

Märit Bergendahl 
Ordförande 
Svenska Innebandyförbundet

Mikael Ahlerup
Generalsekreterare 
Svenska Innebandyförbundet
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Personal

Mikael Ahlerup, generalsekreterare (2020-06-01)

Anders Jonsson, utvecklingschef

Andrea Hjelmåker, utbildningsansvarig

Anton Rosenblad, tf kommunikationschef

Ebba Wengström, projektledare för U19-VM 2021 & 
VM 2021

Erik Nilsson, produktionsledare

Göran Berg, kundtjänst

Hanna Sandberg, kommunikatör

Inez Rehn, inkluderingsansvarig

Jan Lindberg, landslagskonsulent

Joakim Lindström, administrativ chef

Johanna Collin, ekonomiassistent

Jonas Olsson, systemutvecklare

Josefine Sinclair, föreningsutvecklingsansvarig

Katrin Bellander, konferens- och reseansvarig

Linda Noppa, förbundsjurist

Lisa Eskils, kommunikatör

Magnus Nilsson, tävlingschef

Mattias Linell, domarkoordinator

Michael Leimer, tävlingskonsulent

Niklas Nordén, förbundskapten herrlandslaget

Patrik Eklund, tävlingssamordnare

Robin Andersson, domarkonsulent

Sofia Haglund, HR-chef (2021-04-26)

Stefan Jonasson, marknads- och arrangemangschef

Thomas K:h Andersson, CTO/IT-ansvarig

Tobias Linderoth, projektledare

Åsa Karlsson, förbundskapten damlandslaget

Åsa Wigforss, ekonomichef

 

Svenska Innebandyförbundet har lokaler på Sundbybergsvägen 7 i Solna, men också personal och lokaler i Göte-
borg, Jönköping, Linköping, Uppsala, Malmö, Munka-Ljungby, Nyköping och Umeå. Totalt hade Svenska Inneban-
dyförbundet 35 personer anställda på olika basis. Under ledning av generalsekretaren har resurserna fördelats på 
områden som administration, arrangemang, marknad, kommunikation, tävling, utveckling och landslag:

Svenska Innebandyförbundets
Personal och grupper

Personal som slutat under säsongen

Anders Mörk, kundtjänst (2021-04-16)

Göran Harnesk, generalsekreterare (2020-07-31)

Mikael Hill, förbundskapten herrlandslaget (2021-02-28)

Saga Bodlund, ekonomiassistent (2021-03-25)

Sebastian Nurmi, kommunikationschef (2020-05-31)

Veronica Köhler, kommunikatör (2020-09-30)

Juridiska nämnden 

Juridiska nämnden avgjorde 33 st 
bestraffningsärenden och 12 tävlings- 
ärenden i förbundsserierna. Ledamöter var: 

• Christian Almström (ordförande) 

• Roger Häggkvist (vice ordförande) 

• Sofia Ahlehjelm 

• Fredrik Borlie 

• Greger Sandell 

Nationella disciplingruppen 

Nationella disciplingruppen behandlade 39 bestraffn-
ingsärenden (164 ifjol) utanför förbundsserierna. Natio-
nella disciplingruppens ledamöter: 

• Daniel Böcker (ordförande) 

• Marcus Granelli (ordförande) 

• Anders Nilsson (ordförande) 

• Ann-Charlotte Frogner 

• Magnus Göransson 

• Björn Landin 

• Carl Otterström

• Anders Ståhlberg

• Monika Tilander

Videogransknings-
gruppen 

21 situationer i SSL rappor-
terades till videogransk-
ningsgruppen (8 dam och 
13 herr). Gruppen valde 
i 8 av fallen att göra en 
anmälan till bestraffning, 
varav Juridiska Nämnden 
beslutade om ytterligare 
påföljd i 6 av dessa fall.

Verksamhetsberättelse 2020/216



Uppskjutna interna-
tionella mästerskap, 
inställda serier och 
turneringar – men 
även ett dramatiskt 
SM-slutspel och 
välspelade SM-finaler. 

Covid-19 påverkade säsongen på 
alla möjliga sätt.
– Vi ställdes inför frågor som vi 
aldrig har behövt hantera tidigare, 
säger Svenska Innebandyförbun-
dets tävlingschef Magnus Nilsson.

Redan i slutet av säsongen 2019/20 
ställde Covid-19 till det för inne-
bandyn. Seriespel avslutades, 
SM-slutspelet ställdes in och 
säsongen fick ett märkligt abrupt 
slut.

Till den här säsongen hoppades 
alla att verksamheten skulle kunna 
fungera någorlunda som vanligt (i 
alla fall på planen) och omfattande 
dokument och riktlinjer togs fram 
av Svenska Innebandyförbundet för 
distrikt, föreningar och lag. 

– Vi hade sommaren 2020 på oss 
att ta fram det som behövdes för 

att kunna starta upp säsongen, 
vilket också fungerade till en 
början. Men den tilltagande 
smittspridningen i Sverige under 
hösten gjorde det tyvärr omöj-
ligt att fortsätta någon längre tid. 
Svenska Innebandyförbundet har 
hela tiden utgått från de riktlinjer 
som Folkhälsomyndigheten och 
regeringen meddelat och det 
gjorde att vi var tvungna att pausa 
många förbundsserier. Även 
distrikten hade att förhålla sig till 
Folkhälsomyndighetens och reger-
ingens rekommendationer, vilket 
också tidigt påverkade den lokala 
tävlingsverksamheten. I detta 
försökte vi från Svenska Inneban-
dyförbundet ge stöd till distrikten 
och samordna och likrikta de 
många beslut som även distriktens 
tvingades till, men min uppfatt-
ning är att hela innebandysverige 
hade en unison bild om vad som 
var möjligt att åstadkomma, säger 
Magnus Nilsson.

Följden, i och med den höga 
smittspridningen under hösten, 
blev inställda landslagsläger och 
landskamper, uppskjutna interna-
tionella mästerskap och inhemska 
turneringar, samt ett seriespel 
som fick flera olika scenarier för att 
kunna genomföras.

– Vi ville verkligen ge föreningarna 
chansen att fortsätta spela på 
förbundsserienivå, därför tog vi 
fram olika scenarier för uppstarter 
under säsongen. Men ju längre 
säsongen led desto fler scenarier 
blev inaktuella och till slut var vi 
tvungna att, tillsammans med 
distrikten, ta beslutet att avsluta 
de flesta serierna. Myndigheternas 
förändrade rekommendationer 
kom ofta till idrotten utan någon 
förinformation och det har inte 
alltid varit lätt att tolka och appli-
cera det på en enskild idrott. Det 
gjorde det hela svårnavigerat, säger 
Nilsson.

De enda serier som fortsatte hela 
säsongen var Svenska Super-
ligan på dam- och herrsidan, 
samt herrarnas två allsvenskor. 
Det genomfördes ett play off i 
allsvenskan till SSL herr och ett 
dramatiskt SM-slutspel med två 
finaler i Gavlehovshallen i Gävle.

– Vi är väldigt glada att vi faktiskt 
kunde avgöra en del av säsongen 
på planen. Även om Covid-19 påver-
kade SM-slutspelets spelschema 
fick vi till slut fram finallag som fick 
spela om SM-guldet. Det är den 
positiva känsla jag tar med mig till 
nästa säsong.

Covid-19:s 
påverkan på 
säsongen

Fakta, flyttade matcher 
på grund av Covid-19

SSL dam
176 av 182 matcher genomfördes, 

varav 17 flyttades (9%).
 

SSL herr
182 av 182 matcher genomfördes, 

varav 22 flyttades (12%).
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Beslutet att avsluta säsongen 2020/21 för 
vissa serier innebar följande:

DAM

• Inga lag från Svenska 
Superligan degraderades.

• Inga lag från allsvenskan flyttades 
upp eller ner i seriesystemet.

• Inga lag från distriktsserienivå flyt-
tades upp till förbundsserienivå.
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HERR

• Inga lag från allsvenskan 
degraderades.

• Inga lag från distriktsnivå flyttades 
upp till förbundsserienivå.    
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Totalt antal föreningar 854 (906)   |  Totalt antal övergångar 6 710 (8 109)  |  Totalt antal aktiva unika lag 6 722 (6 939)

LICENSIERADE SPELARE
Antalet licensierade spelare den 30/4 2021 

var 106 687 (118 660 i fjol)

73 464 
(83 256) 

33 223 
(35 404) 

KVINNOR

28 368 
(30 580) 

A-LICENS

26 543 
(32 767) 

B-LICENS 
GRÖN NIVÅ

28 389 
(30 604) 

2 616 
(2 767) 

MÄN

MOTIONS- 
LICENS

B-LICENS 
BLÅ NIVÅ

20 771 
(21 942) 

B-LICENS 
RÖD NIVÅ

Verksamhetsberättelse 2020/2110
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verksamhets- 

målen 2020/21



Fastställa forskningsplan för 2020-2022

Målet uppnått

Ett nytt samarbetsavtal med Innebandyns kompe-
tenscentrum (IKC) tecknades för 2021-2023. Vi påbörjade 
deltagandet i ett forskningsprojekt om skadeinferens och 
välbefinnande där doktorandmedel om cirka tre miljoner 
kronor erhölls från Företagsforskarskolan.

Skapa modell för ökat ungdomsinflytande

Målet delvis uppnått 

Målet påbörjades och är ännu i inledningsfasen på grund av 
restriktioner. Det pågår hela kalenderåret 2021.

Skapa spelarutvecklingsmaterial på samtliga nivåer inom 
SIU

Målet delvis uppnått

Fokus låg på nya tränarutbildningar och ett nytt koncept för 
SDF-spelarutveckling. Det fortsätter även under säsongen 
2021/22.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Svenska Innebandyförbundet 
har byggt modeller och 
utvecklat koncept som ger 
distrikt och föreningar stöd 
i att få in och behålla nya 
målgrupper i verksamheten.1

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 1
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Skapa ramverket ”SIU i praktiken”

Målet uppnått

Ramverket togs fram.

Implementera Vår Förening Vill

Målet uppnått

Verktyget gick igång och alla SDF blev 
utbildade på det. Alla föreningar kan gå 
grundutbildningen för organisationsledare 
och arbeta med Vår Förening Vill med hjälp 
av stöd från sitt SDF och/eller DF.

Starta forskningsstudie om förutsätt-
ningar för paraverksamhet inom SIBF 

Målet uppnått

Vi påbörjade arbetet med att revidera 
nuvarande avsiktsförklaring med Svenska 
Parasportförbundet.

Kunskapshöjande insatser för föreningar 
och distrikt med paraverksamhet gjordes. 
Sju SDF närvarade på en konferens vid 
World Cup Volt Hockey 2020.

En ny forskningsstudie kommer startas till 
nästa säsong då den nuvarande avslutats..

Ta fram stödfunktion för utveckling av nya 
och befintliga idrottsmiljöer för barn och 
unga

Målet uppnått

Projektet kring ”Framtidens idrottshall” 
presenterades under hösten 2020 och 
syftar till att utveckla nya och befintliga 
idrottsmiljöer.

Målsvar del 1

13 Verksamhetsberättelse 2020/21



Under den kommande avtalsperioden med Inne-
bandyns kompetenscentrum (IKC) tog Svenska 
Innebandyförbundet nya steg inom utveckling 
och satsade på en unik doktorandtjänst.

Doktoranden 
kommer att ha 
sin tjänst på 
institutionen för 
psykologi vid 
Umeå Univer-
sitet och denne 
är även kopplad 
till Umeå 
universitetens 
företagsforskar-
skola som är den 
största finansi-
ären för tjänsten.

– Det har hänt 
otroligt mycket inom forskningsområdet hos Svensk 
Innebandy de senaste tio åren. Samarbetet med IKC 
och forskning inom innebandy är två viktiga delar för vi 
ska kunna utvecklas från den position vi har idag. Vi är 
tacksamma att Företagsforskarskolan ger forsknings-
projektet det här stödet som verkligen leder oss in i en 
ny fas, säger Svenska Innebandyförbundets utveck-
lingschef Anders Jonsson.

Samarbetspartner till projektet är forskare vid Umeå 
universitet, Innebandyns kompetenscentrum, Före-
tagsforskarskolan vid Umeå universitet, forskare vid 
Högskolan i Halmstads och Linköpings universitet 
samt Sideline Sports.

Svensk Innebandy
fick unik doktorandtjänst

Målsvar del 1

”Samarbetet med IKC 
och forskning inom inne-
bandy är två viktiga delar 
för vi ska kunna utvecklas 
från den position vi har 
idag”

– Anders Jonsson, utvecklingschef

”Det här är något som 
Umeå kommun, Umeå 
universitet och Svensk 
Innebandy haft som 
en förhoppning sedan 
starten av IKC, att vi en 
dag skulle ha en forskar-
studerande kopplad till 
förbundet. ”

– Taru Tervo, forskningssamordnare

Satsningen görs till-
sammans med Före-
tagsforskarskolan och 
Institutionen för psyko-
logi vid Umeå univer-
sitet. Doktoranden 
kommer att arbeta med 
det redan befintliga 
projektet Riskfaktorer 
för idrottsskador hos 
innebandyspelare, ett 
projekt som utförs för 
innebandysspelande 
elever på NIU-gymna-
sier och på Riksinne-
bandygymnasiet (RIG). 
Det övergripande syftet 
med projektet är att 
bidra med nya och 
fördjupade kunskaper 
om hur träningsbelast-
ning, hälsovanor samt 

psykologiska och fysiska faktorer relaterar till skadeinci-
dens hos unga innebandyspelare.

– Det här är något som Umeå kommun, Umeå univer-
sitet och Svensk Innebandy haft som en förhoppning 
sedan starten av IKC, att vi en dag skulle ha en fors-
karstuderande kopplad till förbundet. Därför kändes 
det väldigt roligt när det blev klart, säger Taru Tervo, 
forskningssamordnare på IKC.
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Målet den här säsongen var glasklart: Svensk Innebandy 
skulle skapa en gemensam tolkning av SIU-modellen i 
vardagen för ledare. Nu är ramverket framtaget.

Målsvar del 1

Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell (SIU) 
har länge varit ett grund-

fundament för innebandyn. 
Den här säsongen var ett av de 
Svenska Innebandyförbundets 
fokusområden i verksamhets-
planen ”SIU i praktiken”, och ett 
omfattande arbete pågick för 
att skapa en gemensam tolkning 
av SIU-modellen i vardagen för 
ledare.

– SIU har funnits i ett decen-
nium nu och för många är det 
en självklarhet att arbeta med. 
Men samtidigt är det en ständig 
ruljangs på människor inom inne-
bandyn och vi behöver alltid vara 
på tå för att lära ut olika delar av 
materialet, säger Andrea Hjel-
måker och fortsätter:

– Vi är medvetna om att materi-
alet är omfattande och att det 

ibland kan vara svårt för ledare 
att ta till sig olika delar. Därför 
är det viktigt för oss att få till en 
gemensam tolkning så att inne-
bandysverige arbetar i samma 
riktning.

Uppdraget att skapa ett ramverk 
kommer från ett beslut på 
Förbundsmötet 2020. Nu är det 
framtaget och ska fyllas med 
innehåll under säsongen 2021/22 – 
i tätt samarbete med distrikten.

– Det underlättar vår väg framåt 
för hela innebandysverige. Redan 
i dag arbetar en majoritet med 
SIU på olika sätt och det ramverk 
vi nu tar fram ska förenkla det 
ytterligare för ledare. Det här är en 
stor del i att våra långsiktiga mål i 
Svensk Innebandy Vill blir verk-
lighet de kommande åren.

”Det underlättar vår väg 
framåt för hela inneban-
dysverige. Redan i dag 
arbetar en majoritet med 
SIU på olika sätt och det 
ramverk vi nu tar fram ska 
förenkla det ytterligare för 
ledare. ”

– Andrea Hjelmåker,  
utbildningsansvarig

– en gemensam 
väg framåt
SIU i praktiken
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Följa upp utvecklingen avseende antal spelare kopplat till 
åldersklasserna för de nationella ungdomstävlingarna

Målet uppnått

Uppföljning har gjorts löpande.

Lansera kompletterande trygghetsmaterial till Schysst 
match med inriktning på anhörigas beteende i relation till 
barns idrottande

Målet delvis uppnått

En broschyr, material till befintlig webbplats och app togs fram, 
men publicerades inte under säsongen.

Utveckla gällande regelverk och säkerställa att dessa 
efterlevs

Målet delvis uppnått

En översyn av Tävlingsbestämmelserna gjordes och ett antal 
förändringar föreslogs till Tävlingskongressen avseende utveck-
ling inför kommande säsonger. 

Ett nytt skiljenämndsreglemente samt ny blankett för anmälan 
(ansökan om tvistelösning) togs fram.

En processkarta över beslutande instanser färdigställdes. En 
kartläggning av beslutande organ pågår inom olika SF för att 
bereda förslag till en annan ordning för beslut om tävlings-
regler.    

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Förutsättningar (som 
exempelvis regler, riktlinjer, 
spelformer) är uppdaterade så 
att innebandyn är så enkel 
som möjligt att börja med, 
fortsätta och komma tillbaka 
till – för alla människor. 2

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 2
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Sammansättningen av Nationella disci-
plingruppen ska fortsätta utredas, om 
gruppen ska väljas av vårt årsmöte fram-
över.

Fastställa tränarutbildningsstegen och 
lansera utbildningar i enlighet med den

Målet uppnått

Tränarutbildningsstegen fastställdes och 
KLU hölls digitalt på grund av Covid-19. Vi 
lanserade Steg 1 på grön, blå och röd nivå. 
Den fristående utbildningen ”Guldsteget för 
tränare” skapades och lanserades i januari 
2021. Steg 1 Svart och Röd MV lanseras till 
hösten 2021. 

Implementera en förenklad regelhandbok 
för grön och blå nivå på domar- och 
tränarutbildningar

Målet uppnått 

En handbok för nationella spelformer på 
grön och blå nivå togs fram inför säsongen 
2020/21.

Utvecklingsenheten beslutade att göra 
handboken obligatorisk i tränarutbild-
ningarna från och med verksamhetsåret 
2021/22. 

Genomföra kunskapshöjande insatser 
för ett starkare ledarskap kopplat till inte-
gration

Målet uppnått

Det arrangerades en digital kvällskonfe-
rens i samband med säsongens upplaga 
av Welcome Cup för alla föreningar med 
verksamhet igång, samt alla distrikt som vill 
vara med. Vi kompetenshöjde även själva 
målgruppen genom att utbilda personer 
inom den till domare och ledare.

Vi planerade och budgeterade för ännu en 
utbildningsinsats för målgruppen. Målet 
ligger kvar även till 2021/22 då detta är ett 
pågående arbete och projektmedel från RF 
fortfarande finns kvar. 

Utforma riktlinjer för transpersoners 
deltagande och undersöka möjligheten 
att införa könsneutrala kategorier/öppna 
klasser

Målet ej uppnått

Regeländringen kommer att förslås för 
Tävlingskongressen först 2022 för imple-
mentering säsongen 2023/24. 

Utveckla fler spelformer/koncept med 
syftet att öka antalet motionärer

Målet delvis uppnått

Veteran-SM startades upp och närmare 
40 lag anmälde sig. På grund av Covid-19 
ställdes dock arrangemanget i februari 2021 
in.

För att kunna möta kraven på iBIS när 
vi utvecklar nya spelformer påbörjade 
vi arbetet med att kartlägga behov och 
önskemål. En IT-processkarta (anmälan, 
spelschema, administration, publicering 
mm) upprättades vid införandet av nya 
spelformer. Vi upprättade ett forum tillsam-
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mans med Svenska Fotbollförbundet för 
att möjliggöra samarbete inom IT-utveck-
ling. Tekniska förberedelser gjordes i iBIS 
gällande till exempel licenshantering.

Vi påbörjade ett pilotprojekt för nya former 
av motionsinnebandy i Skåne och Väster-
norrland. Dessa påverkades av restriktio-
nerna. En motionsgrupp tillsammans med 
intresserade distrikt startades för att se om 
förutsättningar finns för en vidare lansering 
av pilotprojekten. 

Floorball Fitness-materialet laddades ner 
av föreningar från elva av våra distrikt. Sex 
av våra distrikt laddade också ner materi-
alet, men det praktiska arbetet hindrades 
av restriktionerna.

Vi deltog i RF:s satsning ”Äldrelyftet”, men 
tyvärr har målgruppen varit svår att arbeta 
med på grund av restriktioner.           

Vi arrangerade en grundutbildning för 
målgruppen nyanlända ute i distrikten 
genom att dessa nåddes på ordinarie 
utbildningar.

I och med partnerskapet med Svenska Spel 
och Tillsammans för fler i rörelse kan detta 
arbete intensifieras under 2021/22. Målet 
är att få distrikten att använda Innebandy 
Flex och Floorball Fitness. 

Etablera Innebandy+ i hälften av våra 
distrikt

Målet delvis uppnått

Ett tiotal föreningar kom igång. Även här 
satte pandemin stopp då vi inte har kunde 
starta upp ny verksamhet under säsongen 
för målgruppen. I stället togs det fram 
material för att underlätta för distrikt och 
föreningar att snabbt börja arbeta aktivt 
med att starta verksamhet för målgruppen 
så snart restriktionerna förändrades. Vi tog 
fram tre filmer, en Powerpoint samt två 
broschyrer för att kunna kickstarta arbetet 
så fort det var möjligt. Målet ligger kvar till 
2021/22.

Ta fram en strategi för kommande IT-ut-
veckling som motsvarar behoven för den 
moderna föreningen

Målet delvis uppnått

Under säsongen deltog vi på referens- och 
informationsmöten med andra SF och RF 
samt påbörjade interna diskussioner kring 
vad IT-strategi är och på vilket sätt den 
strategin ska/kan implementeras i verk-
samheten.

Vi startade upp en referensgrupp med IF 
och funktionärer kring behovet av IT-stöd, 
samt fortsatte interna diskussioner till IT- 
strategi för Svensk Innebandy. 

Interna diskussioner om strategiarbete 
fortsätter under hösten 2021.

Målsvar del 2
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För att ytterligare stärka samarbetet mellan Svenska 
Innebandyförbundets sportkontor och distrikten 
runtom i Sverige har det under säsongen införts 
specifika digitala SDF-dialoger.

Det framåtsträvande visions-
dokument Svensk Innebandy 
Vill inkluderar alla delar av 
innebandysverige. Idén är att 
samtliga distrikt med Svenska 
Innebandyförbundet som central 
utgångspunkt, utifrån sina egna 
förutsättningar, arbetar för en 
stark framtid för innebandyn.
För att stärka samarbetet och 
skapa en större transparens 
mellan alla delar av innebandysve-
rige infördes under säsongen 
digitala träffar, så kallade SDF-di-
aloger.

– Med de digitala verktyg vi har 
är det enkelt att samla distriktens 
anställda på olika nivåer och i olika 
sammanhang. På kort sikt har 
syftet varit att hjälpa och stötta 
varandra under en tuff pande-
misäsong. På lång sikt är syftet 
att fortsätta bygga relationer 
och stärka det gemensamma 
visionsarbete vi har framför oss. 
Vi har fått väldigt bra respons 
och kommer utveckla dialogerna 
ännu mer framöver, säger Joakim 
Lindström.

Lindström, som tidigare har varit 
landslagschef, har gått över till 

en administrativ chefsroll för 
förbundet. En roll som innefattar 
mycket dialog med distrikten.
– Och det behövs verkligen. 
Förutom den kunskap och 
erfarenhet man besitter bland 
distriktspersonalen så görs 
närheten till föreningarna i 
distrikten till en väldigt viktig 
verksamhet för Svensk inne-
bandy. När vi under parollen ”Det 
nya utåtriktade förbundet” vill 
verka för öppenhet, inkludering 
och samverkan blir det viktigt att 
kroka arm med hela rörelsen för 
att både lyssna in, sprida kunskap 
för att utvecklas tillsammans. 

Nästa steg i SDF-dialogerna, som 
redan är påbörjat, är att respek-
tive enhet på Svenska Innebandy-
förbundet har egna schemalagda 
dialoger med distrikten. Det kan 
exempelvis handla om marknads-
arbete, kommunikation av nyheter 
och händelser som hur man både 
ska behålla fler och samtidigt 
inkludera fler målgrupper inom 
föreningsverksamheten. 

– På så sätt får vi en ännu djupare 
kunskap och förståelse för våra 
roller och hur vi ska arbeta framåt, 
säger Lindström.

”Det har varit en väldigt 
fin respons och vi 
kommer att utveckla 
dialogerna ännu mer 
framöver. ”

– Joakim Lindström,  
administrativ chef

Ny satsning på 
SDF-samverkan
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Göra en översyn av SDF:s stadgar

Målet uppnått

Underlaget är färdigt och ska fortsätta beredas tillsammans 
med en FS-representant. 

Utbilda personal och förtroendevalda i hur våra verktyg och 
kanaler ska användas 

Målet uppnått

Under säsongen 2020/21 utbildade vi vår personal samt 
distriktens förtroendevalda i hur våra verktyg och kanaler ska 
användas i ett led att skapa ett starkt ledarskap i alla delar 
av organisationen. Vi genomförde bland annat utbildningar 
i Teams utifrån olika vinklar beroende på vilken roll de har i 
organisationen. I de utbildningarna var alla våra distrikt repre-
senterade. Vi genomförde även introduktionsutbildningar för 
nyanställda och de som har fått ett nytt förtroendeuppdrag. 

Syftet med utbildningen i våra verktyg och kanaler var att 
skapa handlingskraft i våra mål, strategier och värdegrunder 
som ligger till grund för ett starkt ledarskap. Vi såg att detta 
ska gynna våra föreningar i längden då vi har gett vårt SF och 
våra SDF förutsättningar för att kunna bedriva innebandy och 
trygghet i att leda och stödja föreningarnas verksamhet. Vi 
upplevde att det har skapats en trygghet i hur våra kanaler 
ska användas samt att Svensk Innebandy Vill har blivit vår 
ledstjärna.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Personal och förtroendevalda 
känner till och arbetar 
efter Svensk Innebandys 
syfte, vision, kärnvärden 
och Svensk Innebandy Vill. 
Samt använder sig av ”mer 
än en sport” i sitt uppdrag till 
vardags.

3
Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 3
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Presentera ett förslag på SDF-basupp-
drag som bygger på samarbete mellan 
distrikten inför förbundsmötet 2021

Målet ej uppnått

Frågan om SDF-basuppdrag pausades 
under den tid som Strategirådet tillsam-
mans med arbetsgruppen SDF-uppdraget/
Svensk Innebandy Vill arbetar med att 
konkretisera delmålen i Svensk Inne-
bandy Vill, samt med att ta fram strate-
giska planer för strukturella förändringar 
i enlighet med den motion som bifölls på 
Förbundsmötet 2020 och som redovisas på 
Förbundsmötet 2021.

I övrigt genomfördes det en start på en 
uppföljning av arbetet med Svensk Inne-
bandy Vill, där vi bland annat tog fram en 
enkät för att undersöka kunskapsgraden av 
Svensk Innebandy Vill bland personal och 
förtroendevalda. 

Ta fram en gemensam kommunikations-
strategi för Svenska Innebandyförbundet 
och distrikten

Målet delvis uppnått

Det proaktiva interna kommunikationsar-
betet fortsatte där fokus låg på att utveckla 
och synliggöra befintliga kanaler för en 
optimering av olika arbetssätt. Dessutom 
initierades nya forum för dialoger med 
distrikten, där samtliga enheter inom 
Svenska Innebandyförbundet medver-
kade i olika omgångar. Upplevelsen var att 
distrikten kände en starkare samhörighet 
efter det genomförda arbetet.

För att stärka ”vi”-känslan och enhetlig-
heten togs det även fram en rutin och mall 
för remissförfarande som alla inom Svenska 
Innebandyförbundet ska använda.

Målsvar del 3
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Implementera och utveckla den SIU-anpassade och digitali-
serade domarutbildningen

Målet uppnått

Utbildningarna används genomgående i verksamheten på 
distriktsnivå. 

Implementera en förenklad regelhandbok för grön och blå 
nivå på domar- och tränarutbildningar

Målet delvis uppnått

En handbok för nationella spelformer på grön och blå nivå togs 
fram inför säsongen 2020/21. 

Aktivt delta med andra länder i projekt inom Erasmus+

Målet delvis uppnått

Projektet påbörjades med Tjeckien som huvudorganisatör. 

Implementera Svensk Innebandys nya internationella strategi

Målet uppnått

Ett antal nya nomineringar gjordes till funktioner inom IFF 
under hösten 2020. 

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Svenska Innebandyförbundet 
tar ett ansvar för den 
internationella utvecklingen 
samtidigt som landslagen är 
världsledande både sportsligt 
och organisatoriskt.4

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 4
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Målsvar del 4

Implementera en ny landslagsorganisa-
tion kring det operativa arbetet

Målet uppnått

Organisatoriskt bröts elitverksamheten ut 
från utvecklingsenheten och bildade en 
enhet tillsammans med landslagsverk-
samheten: Elit och landslag. En ny elit- och 
landslagschef rekryterades. Som stöd 
bildades det såväl en sportgrupp som ett 
sportråd till det operativa arbetet och till 
det strategiska arbetet. 

Analysera spelets utveckling ur ett natio-
nellt och internationellt perspektiv

Målet delvis uppnått 

VM-analysen genomfördes inte på grund 
av det uppskjutna världsmästerskapet. 

Projektet Innanför Sargen 2 påbörjades 
med en referensgrupp av tränare och 
representanter från domarsidan. Även en 
sportgrupp bildades. Det fortsätter enligt 
plan när tävlingarna återupptas. 

Vinna guld i de mästerskap vi deltar i

Målet ej uppnått 

På grund av Covid-19 har världsmäster-
skapen flyttats till 2021.
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Den som väntar 
på något gott…

”Vi satsar på fjärde 
gången gillt för U19-VM i 
Uppsala.”

– Ebba Wengström,  
projektledare U19-VM

”Vi ställer inte in – vi ställer om.” Det var grund-
tesen när Covid-19 gjorde det omöjligt att 
genomföra de planerade mästerskapen och 
turneringarna under säsongen.

U19-VM i Uppsala var primärt 
planerat till maj 2020. Först sköts 
det upp till september samma 
år. Sedan till maj 2021. Och i mars 
togs beslutet av Internationella 
Innebandyförbundet, i dialog med 
Svenska Innebandyförbundet, 
att ytterligare en gång skjuta 
upp det. Nya speldatum är nu 1-5 
september 2021.
– Självklart har det varit frustre-
rande att behöva ändra plane-
ringen hela tiden. Att arrangera 
ett internationellt mästerskap 
är en stor apparat med många 
aktörer. Men alla har varit förstå-
ende för situationen. Vi sitter 

ju alla i samma båt. Nu satsar 
vi på fjärde gången gillt, säger 
U19-VM:s projektledare Ebba 
Wengström och tillägger:
– Att det skjuts upp ändrar inte 
vårt upplägg för mästerskapet. 
Vi var från början fullt inställda 
på att arrangera något utöver 
det vanliga och hoppas kunna 
välkomna publik och partners 
i september. När väl U19-VM 
genomförs kommer det bli succé i 
IFU Arena.

Nationellt sköts det alltid så popu-
lära distriktslags-SM för 16-åringar 
upp. I stället för att spela det i 

januari blir det i stället av i slutet 
av oktober. Precis som tidigare 
planerat avgörs det i Nyköping 
och Oxelösund.
– Vi vet hur otroligt uppskattat 
distriktslags-SM är. Främst för de 
deltagande spelarna, men även 
för den tillresta publiken. Vi vill 
göra allt för att alla åldersgrupper 
ska få uppleva det, därför blev 
det en bra lösning att flytta det till 
månadsskiftet oktober-november. 
Då hoppas vi att publiken även 
ska kunna förgylla stämningen i 
arenorna i Södermanland, säger 
Svenska Innebandyförbundets 
tävlingschef Magnus Nilsson.
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Damernas U19-VM i Uppsala är en 
följetong som heter duga. Det blev 
inget den här säsongen heller, efter att 
först ha varit planerat till maj 2020. När 
hösten kom ställdes Finnkampen och 
Euro Floorball Tour in för både dam- och 
herrlandslagen. Dessutom blev herr-VM i 
Finland uppskjutet ett år, från december 
2020 till samma tidpunkt 2021.

– Att vara förbundskapten den här 
säsongen innebar helt nya utmaningar. 
Vi genomförde väldigt viktiga läger på 
hemmaplan, men i slutändan vill man så 
klart spela landskamper och fightas mot 
starkt motstånd. Vi ser alla så otroligt 
mycket fram emot VM i Uppsala i vinter, 
säger damlandslagets förbundskapten 
Åsa Karlsson.

Ja, visst kunde de fyra svenska lands-
lagen (U19 och seniorer) arrangera ett 
par läger på svensk mark, även om 
de också sent kunde bli flyttade och 
genomförda med restriktioner. 

Det var extra surt för herrlandslagets 
nya förbundskapten, Niklas Nordén. Han 
presenterades i december (tillsammans 
med Thomas Brottman som anslöt efter 
säsongen) och började planera för en 
samling i början av februari. Men något 
läger kunde inte genomföras.

– Det var självklart oerhört frustrerande, 
jag ville ju komma igång och träffa 
spelarna. I stället för att vara runt och se 
matcher har det blivit mycket tid framför 
tvn under våren. De aktuella landslags-
spelarna vill självklart också visa upp sig 
i landslagssammanhang eftersom vi har 
ett VM i vinter som väntar. Alla ser fram 
emot att komma tillbaka enormt mycket, 
säger han och fortsätter:

– Att Sverige dessutom blev tilldelat VM i 
Malmö 2024 blev en extra boost för mig 
som förbundskapten min första tid på 
posten. Nu kan vi sikta både kort- och 
långsiktigt för att vara som bäst under en 
lång period framåt.

Fakta  
Status på världs- 
mästerskapen

U19-VM (dam) i Uppsala: Planerat 
till 6-10 maj 2020. Nya speldatum 1-5 
september 2021.

U19-VM (herr) i Brno: Planerat till 28 
april-2 maj 2021. Nya speldatum 25-29 
augusti 2021.

VM (dam) i Uppsala: Planerat till 4-12 
december 2021. Nya speldatum 27 
november-5 december 2021.

VM (herr): Planerat till 4-12 december 
2020. Nya speldatum 3-11 december 
2021.

Inga
landskamper 
–men desto
starkare framtidstro
Två U19-VM, Finnkampen, Euro Floorball Tour och VM. 
Allt våra fyra landslag såg fram emot under säsongen 
ställdes in eller sköts upp. Men desto större blev 
längtan att faktiskt få dra på sig landslagströjan igen.

”Alla ser fram emot 
att komma tillbaka 
enormt mycket.”

– Niklas Nordén, ny förbunds-
kapten herrlandslaget

”Vi ser alla så otroligt 
mycket fram emot VM 
i Uppsala i vinter. ”

– Åsa Karlsson, förbundskapten 
damlandslaget
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Pixbo Wallenstam IBK:s Ida 
Sundberg blev utnämnd till Årets 
spelare i svensk innebandy. Den 
defensiva härföraren dominerade 
på planen under hela säsongen.
– Det här är ett av de finaste 
prisen man kan få, säger hon.

26-åriga Ida Sundberg hade en 
strålande säsong med sitt Pixbo 
Wallenstam. Lagkaptenen förde sitt 
lag framåt i matcherna, samtidigt 
som hon var en viktig kugge bakåt. 
Som en defensiv klippa var hon 
starkt bidragande till att hennes lag 
snittade bara knappt fyra insläppta 
mål per match i grundserien och 
gick hela vägen till SM-finalen.

– Jag är inte en spelare som gör 
jättemycket poäng. Att folk ser mitt 
jobb och tycker det är bra är jag 
jättetacksam för. Jag höll en jämn 
nivå och utvecklades i det offensiva 
spelet, säger hon.

Sundberg är en stark duellspelare 
med imponerande passningsspel. 
Hon inledde säsongen bra och 
toppade sedan formen lagom till 
SM-slutspelet. 
Några individuella priser har hon 
inte fått tidigare, därför smäller det 
främsta individuella priset inom 
svensk innebandy väldigt högt för 
henne.

– Det här är ett av de finaste prisen 
man kan få. Nu vill jag fortsätta 
bevisa att jag kan bli ännu bättre än 
det här. Jag är väldigt trygg i mitt 
spel och vågar spela på det viset 
jag spelar på, vilket är bra defensivt 
och att våga slå passningar med 
små marginaler, säger hon och 
fortsätter:

– Det är svårt att inte nämna hela 
laget som en bidragande faktor till 
priset. Det är ändå de som gör att 
jag kan spela mitt spel. Vi kämpar 
tillsammans varje match och får 
ihop det bra tillsammans. Så jag vill 
så klart tacka hela laget.

Motivering: 
Ida Sundberg är en ledare på alla 
sätt. Med sin pondus på planen 
leder hon vägen för sitt Pixbo 
Wallenstam. Hon är duellernas 
drottning som är lika bra på att 
hålla i bollen och spela av tid som 
att ge sina lagkamrater mer tid 
och bättre lägen. I försvarsspelet 
är hon följsam och svårforcerad, en 
trygg spelare med och utan boll. 
Hon är en positiv kraft och pådri-
vare som hela tiden vill bli ännu 
bättre. Ida är en ledande spelare 
som är stommen för försvaret 
både i Pixbo Wallenstam och i 
landslaget.

FAKTA

Ida Sundberg 

Ålder: 26 

Klubb: Pixbo Wallenstam IBK
Position: Back
Poäng i grundserien: 9 (2+7)
Klubb: Pixbo Wallenstam IBK
Moderklubb: IBK Lund Elit
Tidigare nominering: 2016/17

Övriga nominerade på damsidan: 

Ellen Bäckstedt, Endre IF
Klara Molin, IK Sirius FBC
Ellen Rasmussen, Malmö FBC
Moa Gustafsson, Kais Mora IF

Årets spelare dam

Pixbo Wallenstam IBK

IDA
SUNDBERG
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FBC Kalmarsunds Kim Nilsson 
blev utnämnd till Årets spelare 
i svensk innebandy. Forwarden 
var tongivande i sitt lags fram-
gångar under säsongen i Svenska 
Superligan.
– Det speglar hur det har gått för 
oss i Kalmarsund, säger han.

33-årige Kim Nilssons säsong 
var idel imponerande. I ett ungt 
Kalmarsund visade han vägen med 
rutin och världsklassinnebandy. I 
grundserien gjorde han 63 poäng 
och kom därmed tvåa i den totala 
poängligan. Hans unika offensiva 
duellspel och hans förmåga att 
utmana motståndare med fart var 
exceptionell under säsongen. 

– Det speglar hur det gick för oss i 
Kalmarsund. Vi tog en andraplats 
i serien, gjorde det väldigt bra och 
var väldigt starka i år. Sedan har jag 
också levererat och legat i toppen 
av poängligan. Det var mycket 
medgång hela säsongen, säger 
han.

FAKTA

Kim Nilsson 

Ålder: 33
Position: Forward  

Poäng i grundserien: 63 (38+25) 
Klubb: FBC Kalmarsund  

Moderklubb: Färjestaden IBK (nuvarande 
Kalmarsund)
Tidigare nominering: 2010/11, 2019/20  

Övriga nominerade på herrsidan:  

Linus Nordgren, FC Helsingborg
Emil Johansson, IBF Falun
Jonathan Edling, FC Helsingborg
Martin Östholm, Pixbo Wallenstam IBK

FBC Kalmarsund

Årets spelare herr

KIM
NILSSON

Den frekventa matchvinnaren 
Nilsson blev tidigare under 
säsongen även utsedd till Värl-
dens bästa spelare. Att han nu fick 
kröna säsongen med det främsta 
individuella priset inom svensk 
innebandy var något alldeles extra. 
Framför allt eftersom det är första 
gången han tilldelas utmärkelsen 
Årets spelare.
– Jag är mest nöjd med att jag hållit 
mig frisk och kunnat vara med på 
alla matcher i grundserien. Jag har 
kunnat spela mitt spel och det spel 
jag vill att folk ska se mig spela. Det 
har varit väldigt skönt.
 

Motivering: 
Kim Nilsson har varit en domi-
nerande spelare i såväl klubblag 
som landslag under en lång tid 
och har nu gjort en av sina bästa 
säsonger någonsin. Med sitt unika 
offensiva duellspel utmanar han 
sina motståndare i hög fart och 
är ett konstant hot mot mål med 
sitt avslut som är av absoluta 
världsklass. Med alla dessa spets-
kompetenser är han en av de 
matchvinnande spelarna för såväl 
landslag som FBC Kalmarsund.
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Årets domare 

Dam 

Jörgen Andersson och  
Olle Eliasson

” Jörgen Andersson och Olle Eliasson 
har under säsongen 2020/21 arbetat 
målinriktat och på ett föredömligt sätt 
visat upp en stark produkt både på och 
utanför plan. De har även fått IFF-status 
och representerar Sverige internationellt.”

Övriga nominerade domarpar i 
damernas SSL:
Thomas Jonsson/Roger Nilsson
Kevin Cardell/Klas Sjölin

Herr

Thomas Andersson och 
Rickard Wissman

”Thomas Andersson och Rickard 
Wissman är minutiösa i sina förbere-
delser inför varje uppdrag och uppvisar 
stor seriositet i allt de gör. Domarparet 
har under säsongen och genom slut-
spelet presterat mycket bra gång efter 
annan. Genom effektiv kommunika-
tion och proaktiv matchledning, där 
de tydligt visar sina bedömningar och 
beslut, skapar de både en bra atmosfär 
på planen och goda förutsättning för en 
attraktiv innebandy.”

Övriga nominerade domarpar i 
herrarnas SSL:
Simon Broman/Martin Matti
Daniel Böcker/Anders Lybacken

Fler pristagare inom  
Svensk Innebandy 2020/21 

Fair Play

Varje säsong uppmärksammar Pantamera 
de spelare och ledare som uppträtt schysst 
på planen.

Här är årets vinnare av Pantameras Fair 
Play-utmärkelse:

Svensk Innebandy har, förutom utmärkelser till Årets spelare, även 
premierat de individer som har utmärkt sig på ett schysst sätt genom 
fair play, samt domare i damernas och herrarnas SSL.

Årets Fair Play-spelare dam:
Ida Sundberg, Pixbo Wallenstam IBK

Årets Fair Play-spelare herr:
Gustav Fritzell, Pixbo Wallenstam IBK

Årets Fair Play-ledare dam:
Joakim Sjöstrand, Endre IF

Årets Fair Play-ledare herr:
Oscar Lundin, Storvreta IBK

Noterbart

Glenn Boström blev under 
säsongen historisk som den 

första domaren i Svensk 
Innebandy att döma 500 
matcher i högsta serien. 

Han blåste sin första match 
redan 1995.

29 Verksamhetsberättelse 2020/21



Utveckla modell i syfte att öka antalet tjejer/kvinnor i doma-
ruppdrag på alla nivåer 

Målet ej uppnått

De planerade aktiviteterna/träffarna kopplat till modellen, som 
bygger på att lyfta fram förebilder, ställdes in eller flyttades 
fram på grund av Covid-19. 

200 föreningar ska ha registrerat och startat sin första 
lektion i Fifty/Fifty år 2021

Målet delvis uppnått

121 föreningar registrerades i Fifty/Fifty. Målet ligger kvar till 
nästa säsong. 

RF har efter kontakt med Svensk Innebandy öppnat Fifty/Fifty 
för alla idrottsföreningar i landet.

Initiera arbete med att erbjuda olika verktyg för att arbeta för 
ökad jämställdhet 

Målet uppnått

Arbetsgrupper med distriktspersonal startades för att disku-
tera våra utmaningar med jämställdhet och vilka verktyg vi vill 
eftersträva. Det kommer att fortgå under säsongen 2021/22.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Personalorganisationen 
speglar det svenska samhället. 
Jämställdhet och inkludering 
ska genomsyra verksamheten.5

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025
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”Vi tror att det är viktigt 
att inte bara kvinnor 
ska arbeta för eller äga 
frågan. För ett hållbart 
resultat behöver det 
genomsyra verksamheten 
oavsett könstillhörighet.”

– Lisa Eskils, digital kommunikatör

Den digitala jämställdhetsut-
bildningen Fifty/Fifty introdu-
cerades säsongen 2019/20 och 
har växt sedan dess. Utbild-
ningen syftar till att föreningars 
styrelser ska få ökad kunskap 
kring jämställdhet och få 
verktyg för hur de kan arbeta med 
frågan på ett hållbart sätt. Under 
hösten 2020 gick Riksidrottsför-
bundet in i utbildningen så att den 
blev öppen för alla idrotter kopp-
lade till Riksidrottsförbundet. 
 
– Vi är otroligt stolta över Fifty/
Fifty och tror att utbildningen är 
ett viktigt verktyg för att tillsam-
mans förflytta oss mot att bli en 
mer jämställd idrott, säger Svensk 
Innebandys inkluderingsansvariga 
Inez Rehn. 
 
I början av säsongen 2020/21 bild-
ades en styrgrupp bestående 
av representanter från Svenska 
Innebandyförbundet, men själv-
klart även från Värmlands Inne-
bandyförbund där utbildningen 
skapades 2019.   

Fifty/Fifty blev
en nationell 
angelägenhet
Svensk Innebandy har högt uppsatta 
jämställdhetsmål i visionsdokumentet 
Svensk Innebandy Vill. Därför togs ett nytt 
grepp till säsongen med en styrgrupp där det 
operativa arbetet med att sprida inne-
bandyns jämställdhetsutbildning Fifty/
Fifty planerades och genomfördes. 

– Efter diskussioner i styr-
gruppen insåg vi att en stor del av 
målgruppen för utbildningen är 
män eftersom de är överrepresen-
terade i våra styrelser, säger Svensk 
Innebandys digitala kommuni-
katör Lisa Eskils.
 
Det var där tanken med 
manliga ambassadörer 
kom fram och därför började sats-
ningen med tre spelare från SSL 
herr.  

– På så sätt kan vi skapa förebilder i 
frågan. Vi tror att det är viktigt 
att inte bara kvinnor ska arbeta 
för eller äga frågan. För ett hållbart 
resultat behöver det genomsyra 
verksamheten oavsett könstillhö-
righet. Vi har även presenterat en 
ambassadörsförening med lag 
såväl i SSL herr som dam, samt 
presenterat tre spelare från SSL 
dam som under nästkommande 
säsong startar sitt ambassadörs-
skap, säger Eskils. 
 

I sociala medier har Svensk Inne-
bandy under säsongen uppmärk-
sammat de föreningar och distrikt 
som har genomfört utbildningen. 
Dels för att se till att de syns för sitt 
arbete, men även som en påmin-
nelse till andra att sätta igång. 
 
För att få ut utbildningen ännu 
bredare och för att föreningar ska 
kunna få maximalt med stöd i 
sitt arbete har även dragningar 
för samtliga RF-SISU-distrikt gjorts. 
Ett föredrag för alla specialförbund 
är planerad till sommaren.  
 
– Vi gör ytterligare insatser för att 
sprida utbildningen och på så sätt 
få flera som kan uppmana fören-
ingar att påbörja eller fortsätta sin 
jämställdhetsresa, säger Rehn. 

Målsvar del 5
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Utreda framtida RIG- och NIU-verksamhet

Målet ej uppnått

Det avbröts på grund av ett regeringsförslag om förändringar 
av idrottsgymnasier. Ett remissvar lämnades in och vi deltar 
aktivt i diskussioner med andra SF och RF om framtida former.

Ett handledningsmaterial för ämnet specialidrott på RIG och 
NIU gjordes klart, men implementeringen pausades på grund 
av inställda träffar med NIU-instruktörerna. 

Fastställa nationell plan för elitutvecklingsarbetet 

Målet delvis uppnått

En studie med sportchefer och elittränare genomfördes. Ett 
nytt koncept för löpande spelarutveckling i SDF börjades och är 
delvis implementerat. Nya tränarutbildningar är under framta-
gande.

Stödaktiviteter, såsom Talang 17 och Guldsteget för karriäröv-
ergångar mellan junior och senior från nationell och interna-
tionell elit, genomfördes i den mån det var möjligt på grund av 
restriktioner. 

Diskussioner om att eventuellt införa U23-landslag pågår till 
nästa säsong. 

Vi arbetade med att uppdatera Svensk Innebandys krav och 
kapacitetsprofil. Mätningar i SSL samt på RIG/NIU genom-
fördes. Studier från Göteborg togs vidare av Umeå Universitet 
för behovsanalys. Det fortsätter enligt plan när tävlingar och 
andra aktiviteter återupptas.t antal nya rutiner införts.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Svenska Innebandyförbundet 
har initierat, analyserat och 
genomfört de förändringar i 
organisationen som behövs för 
att få likvärdiga förutsättningar 
över hela landet.6

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 6
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SM-finalen är normalt synonymt 
med publikfest, funzone, press-
träffar, bankett och över huvud 
taget innebandyns förmodligen 
roligaste dag på säsongen. 
Men den här säsongen blev SM-fi-
nalen – som all annan innebandy 
– annorlunda. 

– Det som tidigt var otroligt 
glädjande var att vi hittade ett 
bra komplement till Ericsson 
Globe, där vi insåg att vi inte 
kunde vara eftersom ingen publik 
kunde välkomnas. Gavlehovs-
hallen i Gävle är en toppmodern 
arena och vi förstod att vi kunde 
genomföra en häftig SM-final där, 
säger Tobias Linderoth.

Ja, trots utebliven publik blev det 
ändå en lyckad inramning i Gävle. 
I slutändan blev man tvungen att 
dela upp damernas och herrarnas 
finaler på två helger (på grund av 
smittspridning i två semifinallag 

Även om spelet på de allra flesta nivåer 
ställdes in fick ändå innebandysverige njuta 
av dramatik under säsongens absoluta slut-
skede. SM-finalen avgjordes på planen, om 
än med ett annorlunda upplägg.

En historiskt 
märklig –  
men lyckad – 
SM-final

”Vi lyckades med en 
väldigt svår uppgift ”

– Tobias Linderoth,  
projektledare SM-finalen

på herrsidan), 24 april och 2 maj. 
Men Svensk Innebandys partners 
såg till att arenan fick ett mäktigt 
utseende och finallagen kunde 
spela heta matcher i Gavlehovs-
hallen. Både SVT och SportEx-
pressen sände matcherna live, 
så publiken fick i alla fall njuta av 
SM-finalens dramatik, om än så 
inte på plats.

– Vi lyckades med en väldigt svår 
uppgift. Det var upp till oss som 
arrangör att se till att det blev 
ett så säkert genomförande som 
möjligt, och det gjorde vi bra. Alla 
aktörer gjorde ett enormt arbete 
för att åstadkomma SM-finalen i 
år och det ska samtliga ha en stor 
eloge för, säger Linderoth.

På damsidan blev Thorengruppen IBK svenska mästare efter seger mot Pixbo 
Wallenstam IBK med 5-4.

På herrsidan vann Falun sitt sjätte guld efter vinst mot Storvreta med 5-3.
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Stärka vår position som en attraktiv arrangör inom besöks- 
och evenemangsnäringen

Målet delvis uppnått

Flera evenemang sköts fram till 2021/22 på grund av Covid-19. 
Det som var glädjande är de fina samarbeten som gjordes 
med medarrangörer, som destinationer och SDF/föreningar, där 
alla bidrog för att göra allt så bra som det bara går. 

Vi introducerade under säsongen två nya koncept: Veteran-SM 
(skulle spelats i februari 2021 men fick ställas in) samt Svenska 
Cupen (med ett finalspel som kommer att stärka oss som 
arrangör av idrottsevenemang i Sverige). 

Ansöka till IFF om arrangörskap av VM för herrar under peri-
oden 2024–2028

Målet uppnått

En ansökan ihop med Malmö Stad, Event in Skåne och Malmö 
Arena om att arrangera VM för herrar i december 2024 
lämnades under hösten 2020 in till Internationella Innebandy-
förbundet (IFF). IFF beslutade den 20 februari 2021 att tilldela 
Sverige och Malmö värdskapet.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Allmänhetens kunskap om vad 
Svensk Innebandy är och står 
för har ökat. Det är häftigt, 
enkelt och stimulerande att 
följa förbundsserier, landslag 
samt övriga nationella 
arrangemang och tävlingar.7

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 7
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Marknadsföra och kommunicera Svensk 
Innebandys verksamhet, framgångar och 
åsikter

Målet delvis uppnått

Med nya metoder spred vi kunskap och 
vetskap om innebandyn, från bredd till 
elit. För att nå nya målgrupper tog vi tidigt 
fram tio förklarande filmer om innebandy 
ur olika aspekter: koncept, värderingar och 
tävlingsförfaranden.

Arbetet fortskred med att kommuni-
cera externt material till olika specifika 
målgrupper, från barn till vuxna och media. 
Det innebar information om utbildningar, 
våra satsningar på en mer jämställd idrott, 
landslagsprofiler, motion och all möjlig 
annan innebandy som bedrivs.

Genom vårt idrottspolitiska arbete nådde vi 
ut med debattmaterial och tog större plats 
än bara sportsligt.

Svensk Innebandys officiella app blev en 
stor tillgång att kommunicera till specifika 
målgrupper.

Ett fåtal aktiviteter sköts upp på grund 
av Covid-19 och planeras att genomföras 
under 2021/22. 

Öka det generella intresset för innebandy 
samt intresset att följa landslagen

Målet uppnått

Under säsongen var intresset för webb-
sändningar från Svensk Innebandys olika 
kanaler, som InnebandyTV och Svensk 
Innebandys app, rekordstort. InnebandyTV 
genererade under september – november 
330 % mer intäkter till föreningarna än 
föregående säsong. Samtidigt var det 
stora utmaningar kring att innebandyn 
under stora delar av ordinarie säsong 
var nedstängd och att det inte spelades 
matcher. Landslagen kunde inte genom-
föra några landskamper under säsongen, 
vare sig inom Sverige eller utomlands, och 
alla mästerskap har flyttats.

I Upplevelseinstitutets Sportnavigator 
som presenterades i september 2020 (för 
perioden 2019.08-2020.07) ökade intresset 
hos svenska folket för innebandylandslagen 
från 16 till 18 %. Det generella intresset för 
innebandy hos svenska folket låg kvar på 
samma nivå som året innan, 8 %. 
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I april stod det äntligen klart. Svensk Innebandy presenterade 
sin nya huvudpartner EY – som innebar det största partner- 

avtalet genom tiderna för förbundet.  
 

– Det allra viktigaste är att vi har en gemensam ambition och 
målbild för de kommande åren, säger Svensk Innebandys 

generalsekreterare Mikael Ahlerup.

Det största 
partneravtalet 
genom tiderna

Avtalet med rådgivnings- och 
revisionsföretaget sträcker sig över 
2023 och innebär att EY blir huvud-
partner för de svenska landslagen, 
de allsvenska serierna, SM-finalen 
samt officiell partner för Svenska 
Cupen.

– EY är en stor och rutinerad aktör, 
inte minst inom Sports Business, 
men det allra viktigaste är att vi 
har en gemensam ambition och 
målbild för de kommande åren. 
Vi har arbetat väldigt aktivt för att 
göra vår sport uppmärksammad 
och tillgänglig för alla, och nu siktar 
vi på att växla upp vårt mångfalds- 
och inkluderingsarbete ytterligare. 
Tillsammans med den starka elit- 

och landslagsverksamhet och stora 
breddverksamhet innebandyn 
har vill vi kunna titulera oss Folk-
sporten, säger Mikael Ahlerup, 
generalsekreterare för Svensk 
Innebandy.

Förutom att EY blir huvudpartner 
till flera tävlingar kommer man 
bistå med kompetens och insikter 
kring hur Svensk Innebandy bidrar, 
och ger tillbaka, till det svenska 
samhället. Arbetet kommer årligen 
mynna ut i en rapport, som ämnar 
skapa en helhetsbild av rådande 
läge och påvisa förbättringsom-
råden.

– Även om vi har kommit en 
ganska bra bit på vägen i vårt 
inkluderingsarbete finns det alltid 
utvecklingspotential. Målsätt-
ningen med det här partnerskapet 
är att vi ska få en indikation på om 
vi är på rätt väg, och självklart hur 
vi kan fortsätta utveckla oss själva 
och samhället vi lever i. Vi är just nu 
bland de största idrottsförbunden i 
Sverige, men med tanke på att vårt 
fokus alltid kommer ligga på både 
bredd, elit och landslag ser jag inga 
hinder för att ta ytterligare mark, 
säger Ahlerup.
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Allsvenskan på dam- och herr-
sidan fick ett rejält ansiktslyft till 
säsongen. Tidigt gjordes kommu-
nikativa insatser som syftade till ett 
unisont grafiskt utseende för lagen 
och sändningarna.
– Vår partner Post hjälpte oss att 
ta fram grafiska mallar som alla lag 
kunde använda i sin egen kommu-
nikation. Dessutom gjorde vi själva 
en större insats än någon gång 
tidigare i våra egna kanaler för att 
marknadsföra matcherna och hela 
InnebandyTV, säger Anton Rosen-
blad och fortsätter:

Allsvenskan lyfte 
på InnebandyTV
Flera nya grepp, både marknadsmässigt 
och kommunikativt, gjorde att Allsvenskan 
stärkte sitt varumärke den gångna säsongen 
via sändningarna på InnebandyTV.

– Vi såg även till att utnyttja 
samtliga periodpauser i match-
erna genom att lägga in vår egen 
”reklam”, bestående av filmer om 
olika satsningar, tävlingstekniska 
förfaranden och promotion för 
framtida mästerskap.

Dessutom gjorde ett gediget 
marknadsarbete. Allsvenskan fick 
flera officiella huvudpartners som 
syntes i sändningarna. Och med 
sändningsplattformen Staylive togs 
det fram ett ekonomiskt kick-
back-system som gav de sändande 
föreningarna mer pengar i fickan än 
tidigare.

– Allsvenskan och den trogna 
publiken är en attraktiv produkt 
för partners och det är något vi 
självklart ska bygga vidare på nästa 
säsong. InnebandyTV är en perfekt 
plattform för att samla den inne-
bandy som livestreamas i Sverige 
och vi vill presentera en produkt 
som upplevs positiv av alla som 
besöker den. Det gjorde vi bra 
under säsongen, nu har vi en stark 
grund att bygga på framöver, säger 
Rosenblad.

”Tittarna fick en bättre 
upplevelse än någon 
gång tidigare”

– Anton Rosenblad,  
tf kommunikationschef
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Svensk Innebandy idrottspolitiska arbete fortsatte starkt och vi 
fick en debattartikel publicerad brett i Sverige. Samtidigt gick flera 
specialförbund samman för att sätta press på makthavarna.

Positiva 
idrottspolitiska 
vindar

Svensk Innebandy har sedan 2018 
gjort en mer offensiv satsning 
på idrottspolitik än någon gång 
tidigare. Vi har de senaste åren fått 
flera debattartiklar publicerade på 
riks- och lokalnivå – vilket även blev 
utfallet den här säsongen.

– Vi tog ett nytt grepp den här 
säsongen och tillsatte en idrotts-
politisk styrgrupp, där vi har 
representation från distrikten, 
sportkontoret och förbundssty-
relsen. Diskussionerna präglades 
av stort engagemang och många 
kloka och kreativa angreppssätt i 
idrottspolitiska frågor, säger Svensk 
Innebandys ordförande Märit 
Bergendahl.

I februari publicerades en debattar-
tikel som var framtagen av styr-
gruppen, som handlade om att 
idrotten, kommuner och föräldrar 
måste arbeta tillsammans för att 
se till att idrotten står fortsatt stark 
efter pandemin. Artikeln public-
erades sammanlagt 24 gånger i 
tidningar runtom i Sverige, både på 
riks- och lokalnivå.

– Innebandyn tar hela tiden idrotts-
politiska marknadsandelar och 
det ska vi verkligen göra som det 
stora idrottsförbund vi är. Den här 
debattartikeln fick ett riktigt bra 
genomslag med stora ringar på 
vattnet, säger Bergendahl.

Svensk Innebandy samarbetade 
även med andra specialförbund 
i debattexter under säsongen, 
som även de fick stort genomslag 
nationellt.

– Det finns många idrotter som 
tänker likadant idrottspolitiskt och 
det ska vi dra nytta av. Ju fler vi är 
desto större blir genomslaget varje 
gång vi uttalar oss. När idrotts-
sverige arbetar i samma riktning 
fungerar det som allra bäst.
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Svensk Innebandys arbete i sociala 
medier har fortsatt med en offensiv 

satsning under säsongen.

När säsongen summerades 30 april 
hade Svensk Innebandy:

53 400
följare på Instagram

12 000
följare på Twitter

31 000
följare på Facebook

7 600
följare på Youtube

500
följare på 

nylanserade 
LinkedIn-sidan

Arbetet i sociala 
medier
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Lansering av 
Svenska Cupen 

– ”David mot Goliat”
Säsongen som gick var mitt i coronapandemin i behov av posi-
tiva nyheter – vilket innebandysverige fick i slutet oktober. Då 

presenterades planerna på att introducera Svenska Cupen.

– Vi höjer statusen på distriktsmästerskap, ger möjligheter 
till ”David mot Goliat”-matcher och öppnar chansen för spel i 
Europa, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Mikael 

Ahlerup.

Svensk Innebandy firar 40 
år 2021, och vad passar 
då bättre än att genom-

föra en ny tävling? Så tänkte vi när 
planerna på att lansera Svenska 
Cupen satte igång.

Svenska Cupen införs säsongen 
2021/22. Upplägget innebär i första 
hand att vinnarna i distriktsmäs-
terskap kvalificerar sig till Svenska 
Cupen, tillsammans med redan 
kvalificerade lag från SSL och en 
del från Allsvenskan. Lag på alla 
nivåer på dam- och herrsidan 
kommer alltså att kunna tävla om 
att utses till svensk cupmästare.

– I den situation vi befann oss i 
under hösten var det extra roligt att 
presentera en häftig nyhet som ska 
utveckla innebandyn. Ett syfte med 
tävlingen är att involvera hela inne-

bandysverige. Det gör vi nu genom 
att höja statusen för distriktsmäs-
terskapen och för samtliga delta-
gande föreningar som får något 
helt nytt att tävla om då vinnaren 
får en plats i Svenska Cupen. Det 
kommer ge möjligheter till mer 
publik inom distriktets tävling, 
vilket är en viktig aspekt för att lyfta 
innebandyn i hela Sverige. Vi höjer 
statusen på distriktsmästerskap, 
ger möjligheter till ”David mot Goli-
at”-matcher och öppnar chansen 
för spel i Europa, säger Mikael 
Ahlerup.

Matcherna spelas antingen i enkel- 
eller dubbelmöten. Finalerna 
avgörs i samband med Svensk 
Innebandys planerade 40-årsjubi-
leumsfest hösten 2021.
Vinnarna på dam- respektive herr-

sidan tilldelas samma prispengar 
och tar även en av två svenska 
platser i det nya formatet av 
Champions Cup, som planeras att 
starta 2023/24 och som är inne-
bandyns klubblags-VM.

– Vi är övertygade om att det 
här kommer bli en morot för till 
exempel lag i Allsvenskan, som 
inte är direktkvalificerade, att ställa 
upp i DM och få fightas om en 
plats i Svenska Cupen och Cham-
pions Cup. Teoretiskt skulle alltså 
en förening från en låg division i 
ett distrikt kunna ta sig hela vägen 
till Europa. Det är en kittlande 
tanke för många lag och vi hoppas 
naturligtvis på en del skrällar i de 
inledande omgångarna, säger 
Mikael Ahlerup.
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Intensifiera bearbetningen av nya potentiella partners till 
Svensk Innebandy i syfte att öka intäkter från kommersiella 
samarbeten

Målet uppnått

Både antalet nya partners och samarbeten ökade under 
2020/21 trots utmaningen med Covid-19. Detta innebar också 
att intäkten från partners som inte är kopplade till SSL var 
högre säsongen 2020/21 än föregående säsong. 

Vidareutveckla samarbeten med befintliga partners för att 
öka finansieringsgraden

Målet uppnått

Genom att tillföra nya samarbetsmöjligheter för våra befintliga 
partners under säsongen utvecklade vi samarbeten och ökade 
även intäkterna från befintliga partners genom attraktiva 
lösningar inom arrangemang/marknad. Svensk Innebandys 
app genererade ett stort intresse från befintliga partners och 
kommer att bli en oerhört viktig del av vår produktkatalog 
framöver.

Så klarade Svenska 
Innebandyförbundet sina 
verksamhetsmål 2020/21

”Svenska Superligan 
(SSL) är världens bästa 
innebandyliga och intresset 
för SSL är större än någonsin.8

Svenska
Innebandyförbundets 
strategiska mål 2025

Målsvar del 8
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”Det visar på att vi verkligen 
har en produkt som lockar.”

– Stefan Jonasson,  
marknads- och arrangemangschef

Stefan Jonassons ambition när han 
började arbeta på Svensk Inne-
bandyförbundet var att locka nya 
partners – och se till att de ”aldrig 
har råd att lämna”. 

– I de avtal som nya partners ingår 
med oss ska de känna sig så nöjda 
att de aldrig vill avsluta samarbetet. 
Vi vill alltid ge våra partners det lilla 
extra och vet att innebandyn kan 
åstadkomma det, säger han.

En viktig del i avtalsskrivningarna 
har även varit att hela inneban-
dysverige ska kunna dra fördelar av 
samarbetena. Distrikt, föreningar 
och lag ska kunna få förmåner som 
de annars hade gått miste om.

nya officiella partners
– En produkt som lockar9

Inför säsongen anställdes en ny marknads- 
och arrangemangschef på Svenska Inne-
bandyförbundet. Då inleddes ett offensivt 
marknadsarbete – som bar rejält med frukt.

– Vi skriver inte avtalen för att 
endast stärka Svenska Innebandy-
förbundet. De skrivs för att alla som 
är involverade inom innebandyn, 
på alla nivåer, ska känna sig delak-
tiga och inkluderade. Lojaliteten är 
en viktig aspekt – om alla stöttar 
våra partners på ett positivt sätt 
kommer de att vilja investera ännu 
mer. De blir en win-win-win-situ-
ation för partnern, Svenska Inne-
bandyförbundet och resten av 
innebandysverige.

När säsongen summerades stod 
det klart att nio nya partners var en 
del av innebandyn.

– Det visar på att vi verkligen har en 
produkt som lockar. Vårt inklu-
derings- och mångfaldsarbete 
har varit otroligt viktigt, det är de 
delarna som moderna partners vet 
är vitalt för att lyfta tillsammans i 
framtiden. Jag är otroligt stolt över 
alla kolleger på sportkontoret som 
har bidragit i diskussioner med 
partners. Det är tillsammans vi ser 
till att innebandyn är attraktiv i 
marknadssverige, säger Jonasson. 

Svensk Innebandys nya partners 2020/21:
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SSL på ny plattform 
600 timmars

sändning
Till den här säsongen hade Föreningen Svenska Superligan 

(FSSL) tagit över rättigheterna att marknadsföra SSL, via avtalet 
med Svenska Innebandyförbundet. 

Den nya sändningsplattformen blev SportExpressen Play.

I december 2019 tecknades 
ett licensavtal mellan Svenska 
Innebandyförbundet (SIBF) och 
Svenska Superligan AB (SSL AB). 
Avtalet innebar att SSL AB fick 
använda varumärket Svenska 
Superligan (SSL) i marknadsföring 
och försäljning.

Till säsongen 2020/21 hade FSSL 
gjort klart med Expressen kring 
sändningarna av samtliga matcher 
i Svenska Superligan. Expressen 
gjorde även en mer omfattande 
satsning på webben med dagliga 
artiklar kopplade till SSL och lands-
lagsinnebandy.

När säsongen summerades hade 
SportExpressen Play sänt nästan 
600 timmar innebandy och 
publicerat över 700 artiklar. De 
avslutade säsongen starkt med 
en livesändning från SM-finalen 
i Gävle över två helger, där de 
hade en studio på plats i Gavle-
hovshallen, kommentatorer och 
experter.
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”Det här kommer främja 
hela innebandysverige på 
lång sikt.”

– Niklas Nordén, förbundskapten herr-
landslaget som även arbetat med att ta 
fram verktyget

Ny statistikapp

…och så gick det för Svensk Innebandys app under säsongen:

Det här är 
Floorball Analyzer
Precis i slutet av säsongen lanse-
rades en omfattande statistikapp, 
som Svensk Innebandy tillsammans 
med Sportlin tagit fram. Appen ska 
erbjudas samtliga seriespelande lag.

Floorball Analyzer, som appen 
heter, har varit under framtagande 
de senaste två åren. I slutet av april 
kunde den äntligen släppas – vilket 
genast fick positivt eko runtom i 
landet.

– Det här är ett statistikverktyg 
som är oerhört efterlängtat för 
många och kommer att bidra till 
utvecklingen av spelet på många 
sätt. Valda sanningar kommer att 
vältas och ett nytänkande kommer 
förhoppningsvis uppliva oss, säger 
Niklas Nordén.

Svensk Innebandy har sett ett 
ökat intresse och en stark efter-
frågan från föreningar, lag, media 
och andra aktörer för att få fram 
statistik. Att kunna erbjuda ett 

I slutet av april var det 136 000 användare i appen. 
Matcher som livestreamades i appen pågick bara i september, oktober och november. Under den perioden fick de sändande 
föreningarna en kickback på sammanlagt 615 000 kronor.
Tänk om vi hade genomfört en hel säsong, vilka siffror det hade kunnat bli…!

verktyg för spelare, ledare och 
föreningar med möjlighet till 
fördjupad kunskap och analys är 
ett prioriterat område. Floorball 
Analyzer är en specialutvecklad 
app för innebandy som i realtid 
analyserar lagets statistik och 
matchdata.

– Många delar av statistiken 
kommer att kunna synliggöras på 
innebandy.se och förhoppningsvis 
även på sikt i Svensk Innebandys 
app. Appen har varit på remiss 
hos fem föreningar från SSL (herr 
och dam) till division 1. Den har 
utvecklats efterhand som feed-
back inkommit från både tränare 
och personer som har fört statistik, 
säger Nordén.

Floorball Analyzer kommer att 
användas för samtliga SSL-lag 
under säsongen 2021/22 i enlighet 
med de nya seriekraven och i 
förlängningen även i alla förbunds-
serier.
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Jubileumsåret är igång 

vi fyller 
40 år!
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Jubileumsåret är igång 

vi fyller 
40 år!

Den 7 november 1981 grundades 
Svenska Innebandyförbundet. Under säsongen 

har arbetet påbörjats för att se till att det blir ett 
omfattande firande i höst.

Att Svenska Innebandyförbundet 
fyller 40 år är något som verkligen 
befogar att slå på stora trumman. 
Vi gick tidigt in med ambitionen 
att göra jubileumsåret till något 
alldeles extra. Först lanserade vi 
Svenska Cupen i oktober. Sedan 
fick en arbetsgrupp i uppgift att 
ta fram ramar för det fortsatta 
arbetet, som ska kulminera i ett 
stort firande under hösten.

Under våren började en podd 
produceras som ska uppmärk-
samma både gammalt och nytt 
inom innebandyn. Det är tänkt att 
bli en tidsresa som fångar det som 
kanske inte alltid är allmänt känt 
– men ändå har betytt mycket för 
vår sport.

Jubileumsåret kommer att synas 
kommunikativt i våra kanaler 
och även på de turneringar och 
mästerskap vi arrangerar. Mycket 
förbereddes under säsongen som 
gick och kommer att fortsätta 
fram till hösten. Ingen ska kunna 
missa att vår sport fyller jämnt..!

Vår framtidsvision är att göra 
innebandyn till den nya folk-
sporten. Det blir vi genom att göra 
det ännu enklare och roligare att 
prova på vår sport. Vi ska bli ännu 
bättre på att få alla att känna sig 
inbjudna och kämpa ytterligare 
lite till för att ingen ska sluta.
Under 2021 kommer vi att bevisa 
vad vi menar!
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Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Inne-
bandyförbundet får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020-05-01–2021-04-30.
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Allmänt om verksamheten 
Svenska Innebandyförbundet är ett specialidrottsför-
bund vars medlemmar utgörs av idrottsföreningar 
med innebandyverksamhet.  
 
Förbundsmötet är högsta beslutande organ och 
väljer förbundsstyrelsen. Styrelsen är ytterst ansva-
riga för förbundets verksamhet. För att utföra det 
som förbundsmötet beslutar har förbundsstyrelsen 
en organisation till sitt förfogande bestående av ett 
nationellt kansli samt ett antal olika arbetsgrupper 
och nämnder. Svenska Innebandyförbundet organi-
serar även 21 distriktsförbund med egna kanslier, de 
är egna juridiska personer.  
 
Syftet för alla delar av organisationen är att ge 
medlemsföreningarna stöd, service och utveckling 
utifrån de riktlinjer som förbundsmötet beslutar 
varje år och som uttrycks i Svensk Innebandy Vill och 
Svenska Innebandyförbundets verksamhetsplan. 
 
Svensk Innebandy – Folksporten 
Svenska Innebandyförbundet har till uppgift att 
utveckla, främja och administrera innebandyidrotten 
i Sverige på ett sådant sätt att den står i överensstäm-
melse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund samt att företräda denna idrott i 
utlandet. Förbundet är en politiskt och religiöst obero-
ende allmännyttig ideell organisation som tar avstånd 
från rasism och varje annan form av diskriminering. 
Förbundet ska även aktivt arbeta mot matchfixing, 
osund ekonomi och annat fusk samt för en dopingfri 
innebandyidrott.  
 
Svenska Innebandyförbundet och dess föreningar vill i 
enlighet med Svensk Innebandy Vill att:  
 

ÅRSREDOVISNING

• Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam 
grund och delar samma syfte, vision och värdegrund 

• Svensk Innebandy har en effektiv organisation som 
är ledande i idrottssverige och innebandyvärlden

• Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysve-
rige och ”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår 
verksamhet 

• Innebandy ska vara en sport som är enkel att börja 
med, stimulerande att utvecklas i, lättillgänglig att 
följa och välkomnande att komma tillbaka till 

• Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med 
erbjudandet ”mer än en sport” 

Medlemmar 
Tillsammans samlar förbundets 854 föreningar 106 
687 licensierade spelare. Antalet licensierade spelare 
har minskat kraftigt under året på grund av de restrik-
tioner som har begränsat möjligheten att spela inne-
bandy under året. 
 
Svenska Innebandyförbundet, dess regionala kontor 
samt medlemsföreningar ska verka för att styrelser, 
valberedningar, kommittéer och andra organ får sådan 
sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, män 
och ungdomar samt kulturell mångfald uppnås.  
 
Främjande av förbundets ändamål 
Verksamhetsplanen omfattar arbetet som bedrivs 
inom det nationella kansliets avdelningar: 
 
Administration: En av huvuduppgifterna är att stödja 
den löpande verksamheten för Innebandyförbun-
dets medlemmar. Det nationella kansliet ansvarar för 
löpande stöd och service främst inom områden som 
utbildning, tävling, barn/ungdom samt föreningsju-
ridik.

Arrangemang/Marknad: Ansvarar för Svenska Inne-
bandyförbundets arrangemang (exempelvis SM-fi-
nalen, Innebandyfesten, Finnkampen, distriktslags-SM, 
VM-turneringar etc) samt partneravtal av olika storlekar 
– både när det gäller att vårda befintliga och att hitta 
nya samarbeten.  
 
Kommunikation: Kommunikation är ett verktyg för att 

SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET ORG.NR 813200-3487
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nå Svenska Innebandyförbundets mål och kommu-
nikationsenheten ansvarar och utvecklar kommu-
nikationen internt tillsammans med kansliets och 
distriktens personal, kommunikationen externt mot 
olika målgrupper samt förbundets varumärken. 

Landslag: Svenska Innebandyförbundet ska bedriva 
en världsledande verksamhet för våra landslag och det 
görs genom att skapa rätt förutsättningar för att vinna, 
vara en aktiv aktör i den internationella utvecklingen, 
att förknippas med en positiv innebandy samt att 
aktivt arbeta med jämställdhet.

Tävling/Domare: Tävlingsenheten förvaltar och 
utvecklar Svenska Innebandyförbundets tävlings- och 
domarverksamhet samt det regelverk och de projekt/
satsningar som hör till.  

Utveckling: För att Svensk Innebandy ska nå sina lång-
siktiga mål behöver Svenska Innebandyförbundet 
göra utvecklingsinsatser och det görs genom sats-
ning och utbildning inom inkludering, jämställdhet, 
integration, forskning, föreningsverksamhet, spelar- 
och ledarutveckling.   

Förbundet har sitt säte i Solna.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Året har präglats av Coronapandemin och det 
hemma-VM för U19-damer som skulle inlett säsongen 
i maj 2020 flyttades först fram till september 2020 men 
sedan ytterligare framåt i tiden till september 2021. 
 
I juni tillträdde förbundets nya generalsekreterare 
Mikael Ahlerup. 

I juni avslutades elitlicensens första skarpa säsong 
med att de föreningar som hade negativt eget kapital 
under föregående säsong presenterade sina bokslut 
per 30 april 2020. Alla föreningar klarade att återställa 
det egna negativa kapitalet utom en som på grund 
av särskilda skäl beviljades en förlängd handlings-
plan under 20/21. Licensnämnden har under hösten 
administrerat beslut för 156 föreningar. Under året har 
sex föreningar varit under handlingsplan på grund av 
negativt eget kapital. 

 
Under sommaren gick smittspridningen i Sverige 
ner och förhoppningar fanns att säsongen skulle 
kunna starta normalt. Under hösten blev läget värre 
och samtliga serier stängdes ned förutom SSL och 
Allsvenskan Herr. 

I december skulle VM för herrar ha spelats i Helsingfors 
men evenemanget sköts upp till december 2021. 

Svensk Innebandys nya app fortsatte att vara en succé 
under hösten och totalt gick 522 883 kr tillbaka till 
föreningarna under säsongen trots att lagen endast 
spelade 7-8 veckor. 

En stor del av den planerade verksamheten har fått 
pausas, planeras om, ställas in samt skjutas på fram-
tiden. Det är framför allt detta som förklarar det redovi-
sade ekonomiska överskottet för räkenskapsåret.  

Under året har Svenska Innebandyförbundet knutit till 
sig 9 stycken nya partners varav EY var den största. Det 
samarbetet kommer att resultera i en årlig rapport - 
Innebandyrapporten som Svensk Innebandy kommer 
kunna ha mycket glädje av framöver. 
 
På grund av fortsatta restriktioner under våren flyt-
tades SM-finalen 2021 från Ericsson Globe Arena till 
Gavlehovshallen i Gävle. Finalhelgen inleddes på 
fredagen den 23 april med Svensk Innebandys studio 
där säsongen sammanfattades och priser för bland 
annat årets spelare och årets domare delades ut. På 
lördagen den 24 april vann Thorengruppen IBK sitt 
första SM-guld genom att vinna damernas final över 
Pixbo Wallenstam IBK med 5-4 efter full tid. På grund 
av ett covid-19 utbrott under herrarnas semifinalserie 
flyttades herrarnas final fram till den 2 maj där IBF 
Falun vann över Storvreta IBK med 5-3.  

Förbundsstyrelsen beslutade i augusti 2018 om en 
ekonomisk plan fram till 2020/21. Det innebär att det 
fria egna kapitalet exklusive ändamålsbestämda medel 
skulle vara 15 000 000 SEK efter detta verksamhetsår. 
På grund av pandemin och hur den har påverkat 
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ekonomin har detta mål flyttats fram i tiden. 
 
Resultat och ställning
Svenska Innebandyförbundet visar upp ett resultat på 7 016 678 SEK trots minskade intäkter. Detta beror på att 
mycket verksamhet har flyttats till nästa verksamhetsår och på grund av detta har stora kostnadsbesparingar 
gjorts detta räkenskapsår. Resultatet har belastats av kostnader för SDF-utveckling om 2,7 miljoner SEK, för vilka 
ändamålsbestämda medel har nyttjats. Förbundsstyrelsen föreslår att 2 748 590 SEK avsätts till SDF-utveckling 
för framtida verksamhet. Årets överskott innebär att eget kapital ökar till 22 736 212 SEK. Årets överskott kommer 
att återinvesteras i nästa verksamhetsår då stor del av den uppskjutna verksamheten kommer att genomföras. 
Det egna kapitalet täcker kostnader för personalen i sex månader, semester- och pensionsskulder samt viss 
administration enligt RF:s rekommendation om riktlinje för det egna kapitalet. 

 Flerårsöversikt 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Antal medlemsföreningar 854 906 904 909 894

Antalet licensierade spelare 106 687 118 660 116 071 116 722 118 416

Verksamhetens intäkter 72 710 84 705 91 765 93 672 94 760

Årets resultat 7 017 -890 2 862 2 682 3 357

Balansomslutning 47 682 37 260 44 146 42 027 35 769

Eget kapital (tkr) 22 736 15 720 16 610 13 747 11 065

 

 Förändring av eget kapital Ändamålsbest. medel Balanserat kapital Summa kapital

Belopp vid årets ingång 2 708 942 13 010 592 15 719 534

Nyttjande av ändamålsbestämda medel -2 700 000 2 700 000 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 2 748 590 -2 748 590 0

Årets resultat  7 016 678 7 016 678

Belopp vid årets utgång 2 757 532 19 978 680 22 736 212

    

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING NOT
2020-05-01

-2021-04-30
2019-05-01

-2020-04-30

Verksamhetens intäkter    

Bidrag 2 31 920 279 33 667 098

Nettoomsättning 3 39 085 807 49 144 924

Medlemsavgifter  796 000 873 075

Övriga verksamhetsintäkter  908 184 1 019 648

  72 710 270 84 704 745

    

Verksamhetens kostnader    

Externa kostnader 4 -39 829 310 -58 563 582

Personalkostnader 5 -25 893 724 -27 108 473

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -52 529 0

  -65 775 563 -85 672 055

    

Verksamhetsresultat  6 934 707 -967 310

    

Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter  86 702 88 871

Räntekostnader  -4 730 -11 730

  81 972 77 141

Resultat efter finansiella poster  7 016 679 -890 169

    

Årets resultat  7 016 678 -890 169

Förändring av ändamålsbestämda medel   

Årets resultat enligt resultaträkningen 7 016 678 -890 169

Nyttjande av ändamålsbestämda medel 2 700 000 2 500 000

Reservering av ändamålsbestämda medel -2 748 590 -2 704 825

Kvarstående belopp för året 6 968 088 -1 094 994
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BALANSRÄKNING NOT 2021-04-30 2020-04-30

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 125 000 177 529

  125 000 177 529

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i dotterbolag 7, 8 50 000 50 000

 Andra långfristiga fordringar  9 243 665 243 665

293 665 293 665

Summa anläggningstillgångar  418 665 471 194

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  2 618 980 1 005 190

Övriga fordringar  342 587 375 417

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 1 431 362 2 004 747

  4 392 929 3 385 354

    

Kassa och bank  42 870 471 33 402 987

Summa omsättningstillgångar  47 263 400 36 788 341

    

SUMMA TILLGÅNGAR  47 682 065 37 259 535

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  2 757 532 2 708 942

Balanserat kapital  12 962 002 13 900 761

Årets resultat  7 016 678 -890 169

Summa eget kapital  22 736 212 15 719 534

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 020 102 3 172 837

Skuld ej nyttjade bidrag 11 10 331 000 10 069 500

Övriga skulder  489 020 539 883

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 10 105 731 7 757 781

Summa kortfristiga skulder  24 945 853 21 540 001

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  47 682 065 37 259 535
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NOTER
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Verksamhetens intäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som förbundet erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. 

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att 
erhålla bidraget uppfylls. 

Statsanslag via Riksidrottsförbundet intäktsredovisas i den period anslagen avser, hit hör organisationsstöd för SF. Verksamhetsstöd och 
projektstöd är villkorade bidrag och intäktsredovisas i samma period som villkoren uppfylls. Uppdragsersättningar och tjänster intäkts-
redovisas efter utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med fakturering enligt avtal. Medlemsavgifter omfattar 
inbetalningar för medlemskap i Svenska Innebandyförbundet. Nettoomsättning består av försäljningsintäkter, tävlingsintäkter, licenser och 
övergångar samt intäkter rörande SM-finalen. 
 
Ej nyttjade bidrag

Villkorade bidrag från Riksidrottsförbundet som ej nyttjats per 30 april under verksamhetsåret skuldförs för användning under kommande 
verksamhetsår. 
 
Finansiella instrument

Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat och 
denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs syste-
matiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, datorer räknas hit. 
 
Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
Eget kapital

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital, Årets resultat och Ändamålsbestämda medel. I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar för 
åtaganden som ska infrias i framtiden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning 
sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
 
Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättningar vid uppsägning utgår då förbundet beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande 
eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger förbundet någon 
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när förbundet har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. 
Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
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NOT 3  Nettoomsättning
2020-05-01

-2021-04-30
2019-05-01

-2020-04-30

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:   

Tävlingsintäkter 9 607 990 10 649 258

Kursintäkter 163 800 743 335

Sponsring, reklam, annonser 6 327 827 11 228 865

Licenser och övergångar 20 152 410 22 014 264

Försäljning 592 172 774 334

Deltagaravgifter 4 000 867 850

Subventionering SFYC via Idrottslyftet 0 851 495

SM-final biljetter m.m. 0 22 327

Övriga intäkter 2 237 608 1 993 196

 39 085 807 49 144 924

 

NOT 4  Externa kostnader
2020-05-01

-2021-04-30
2019-05-01

-2020-04-30

Kansli och kontorskostnader 5 353 967 5 871 504

Styrelse och VU kostnader 410 158 1 373 137

Revisorsarvode 229 999 203 260

Tävling 1 480 080 1 545 598

Landslag 4 143 838 7 585 583

Domare 2 918 137 4 086 845

Utveckling 2 484 952 4 460 576

Media och information 1 670 806 2 913 571

Demokratikostnader 2 734 225 3 510 441

Marknad 4 204 809 13 756 592

iBIS-kostnader 2 472 725 2 673 412

Administrativa kostnader 3 968 940 4 004 019

Arrangemang 3 725 247 3 398 079

Inkludering 1 382 920 2 005 965

SDF-utveckling 160 000 1 175 000

Svensk Innebandys App 2 488 507 0

 39 829 310 58 563 582

   

 

 NOT 2  Bidrag
2020-05-01

-2021-04-30
2019-05-01

-2020-04-30

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   

Organisationsstöd 14 122 667 15 588 000

Verksamhetsstöd Barn & Ungdom 13 080 000 11 970 036

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 280 000 0

Verksamhetsstöd Paraidrott 550 000 0

Verksamhetsstöd Elitidrott 2 076 000 1 050 000

Etableringsstöd 0 800 000

Projektstöd SF 287 500 1 026 000

Framåtfonden 370 000 0

Projektmedel Idrottsstiftelsen 0 1 558 000

Övriga bidrag 1 154 112 1 675 062

Summa 31 920 279 33 667 098

   

Verksamhetsberättelse 2020/2154



NOT 5  Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020-05-01

-2021-04-30
2019-05-01

-2020-04-30

Medelantalet anställda   

Kvinnor 11 11

Män 21 22

 32 33

Löner och andra ersättningar   

Generalsekreterare (GS) 1 567 077 1 116 000

Övriga tjänstemän 12 318 466 13 353 419

Landslagsledning 1 385 007 1 557 829

Styrelsearvoden 473 000 465 000

Ersättningar övriga 2 580 834 3 236 406

 18 324 384 19 728 654

Sociala kostnader   

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 731 636 5 608 634

 5 731 636 5 608 634

Pensionskostnader   

Pensionskostnader personal 1 321 417 1 492 925

Pensionskostnader GS 516 287 278 260

 1 837 704 1 771 185

   

 

NOT 6 Inventarier 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 2 911 064 2 858 535

Inköp 0 52 529

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 911 064 2 911 064

   

Netto anskaffningsvärde 2 911 064 2 911 064

   

Ingående avskrivningar -2 733 535 -2 733 535

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -52 529 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 786 064 -2 733 535

   

Utgående redovisat värde 125 000 177 529

   
Redovisat värde utgörs av ej avskrivningsbara inventarier.
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NOT 7 Finansiella anläggningstillgångar 2021-04-30 2020-04-30

Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000

Förändringar under året 0 0

Summa 50 000 50 000

   

Utgående värde 50 000 50 000

NOT 8 Aktier i dotterföretag

Namn Kapitalandel % Rösträttsandel % Redovisat värde

Svensk Innebandy Försäljnings AB 100 100 50 000

   50 000

 Org.nr Säte

Svensk Innebandy Försäljnings AB 556937-4324 Solna

 NOT 9 Långfristiga fordringar 2021-04-30 2020-04-30

Lån till IFF 243 665 243 665

Utgående värde 243 665 243 665

För lånet har ställts följande säkerheter: Som säkerhet för lånet är Svenska Innebandyförbundets årliga inbetalning av medlemsavgift till 
IFF. Lånet är amorteringsfritt fram till 2022.

 

NOT 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-04-30 2020-04-30

Förutbetald hyra förbundskansliet 136 032 135 677

Förutbetald licensförsäkring 315 000 315 000

Förutbetald kostnad U19-VM 0 361 186

Förutbetald kostnad VM Damer 217 514 200 264

Förutbetald kostnad RIG-resan 20 873 75 018

Upplupna ränteintäkter 32 817 29 594

Upplupen intäkt försäljning webshop 21 495 53 495

Övriga poster 687 631 834 513

 1 431 362 2 004 747

 

NOT 11 Skuld ej nyttjade bidrag 2021-04-30 2020-04-30

Projektstöd RF 400 000 292 500

Landslag projekt 614 000 400 000

Landslagsstöd 875 000 745 000

Framåtfonden 0 370 000

Projektmedel Idrottsstiftelsen 1 187 000 1 187 000

Verksamhetsstöd Barn & Ungdom 6 630 000 6 540 000

Verksamhetsstöd Vuxenidrott 200 000 160 000

Verksamhetsstöd Paraidrott 425 000 375 000

10 331 000 10 069 500
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Stockholm den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter 

Märit  Bergendahl  Martin  Klabere  Andreas  Carlson Ulf Holst 
Ordförande  Vice ordförande       

Lena  Larsson  Mats Romell  Carin  Sjöberg Helén Wiklund Wårell

Victoria  Wikström  Mikael  Ahlerup
  Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad Revisor

NOT 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-04-30 2020-04-30

Upplupna sociala avgifter 556 235 390 540

Semesterlöner 2 239 302 2 461 645

Upplupna sociala avgifter semesterlöneskuld 703 589 773 449

Upplupen löneskatt 688 591 739 927

Förutbetalt RF-bidrag 2 223 333 2 419 000

Förutbetalda anmälningsavgifter 1 265 200 0

Förutbetalda intäkter VM Uppsala 860 000 210 000

Övriga förutbetalda intäkter 540 000 0

Upplupna personalkostnader 0 712 971

Upplupna kostnader SM-final 474 499 0

Övriga upplupna kostnader 554 982 50 250

10 105 731 7 757 782
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Revisionsberättelse 
Till förbundsmötet i Svenska Innebandyförbundet, org.nr 8113200-3487 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret        
1 maj 2020 till 30 april 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 30 april 2021 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Den andra informationen består av Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2020/21 som vi 
inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen och generalsekreteraren som 
har ansvaret för den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 

Verksamhetsberättelse 2020/2158



Svenska Innebandyförbundet, 8113200-3487 

 

2 av 3 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att 
likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.  

Revisorns ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Svenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret 1 maj 2020 till 30 april 2021. 

Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.  

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Ulrika Granholm dahl 
Auktoriserad revisor 
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