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FÖRORD

En summering av en säsong  
som aldrig blev av 

Den tredje vågen
Att summera en säsong som aldrig blev av är en utmaning. 
Det finns också en risk att innehållet genomsyras av pessi-
mism. Men när det handlar om innebandy så vill jag påstå 
att i alla sammanhang så är det optimism, framtidstro och 
nyskapande som står på agendan, oavsett om det är inom 
ett förbund eller hos en förening.

Vi avslutade förra säsongen lite snöpligt, och såg med stor 
tillförsikt fram emot hösten 2020. Omvärlden såg ut att 
återhämta sig väl under sommaren, och alla hjälptes åt att 
hålla distans, inte samlas i större grupper och nogsamt följa 
samhällsutvecklingen. Sedan lagom till seriestarten för vår 
idrott så rullade den tredje vågen in, och den var ihållig. 

Vi hamnade i en situation där vi nödgades ta fram olika 
möjligheter för att kunna få till en uppstart av tränings- och 
tävlingsverksamheten. Allt eftersom tiden gick kom vi fram 
till det faktum att vi inte kan bedriva verksamheten som 
planerat under rådande omständigheter. 

Under säsongen genomfördes oförändrat styrelse-, kansli- 
och kommittéarbete, även om agendan och innehållet 
hade andra rubriker än om vi haft en mer normaliserad 
omvärld och att verksamheten innanför sargen hade 
kunnat fortlöpa som vi både önskat och planerat för.

Vi har haft fokus på att hantera nuläget, där bland annat 
tjänstemannasidan korttidspermitterades, och mycket av 
arbetet har handlat om att planera framåt och utvecklande, 
digitalt och på distans. Styrelsen har haft sin utveck-
lingsresa och tillsammans ser vi att vi tar nya steg framåt 
utvecklingsmässigt, trots att vi bara setts via digitala 
möten.

Föreningsmöten har regelbundet genomförts med er 
föreningar, och vi uppskattar högt de dialoger och utveck-
lingsmöjligheter som lyfts fram i dessa forum. Även dessa 
har genomförts digitalt, och just den mötesformen tror vi 
kommer fungera väl även i en normaliserad tillvaro, då de 
skapar en högre närvaro och tillgänglighet för personer 
verksamma i en ideell verksamhet.

VM till Skåne!
Beskedet att VM för herrar kommer att spelas i Skåne 
och Malmö Arena är precis den glada nyheten som vi 
alla behövde en utmanande säsong, och vi ser med stor 
tillförsikt fram emot VM 2024. Skånes IBF har varit tydliga 
tidigt i processen att ett VM som spelas över 14 dagar skall 
vara så mycket mer än just dessa dagar, och inte bara 
söndagens final i en fullsatt Malmö Arena, förhoppningsvis 
med svenskt landslag på ena planhalvan. Vi vill att VM är 
något som vi märker redan nu, och att vi tillsammans med 
er föreningar gör detta mästerskap till hela Skånes VM, och 
med gemensamma insatser marknadsför vår sport, och 
bidrar till att ännu fler utövare ansluter sig till oss, och att vi 
behåller våra utövare länge, gärna hela livet.

Svensk innebandys säsongsavslutning med SM-finaler 
för damer och herrar lyckades genomföras, om än i annat 
format och upplägg jämfört med en fullsatt Avicii Arena. 
Istället fick vi bekräftat att vi är i en idrott som är kreativa 
och lösningsfokuserade. Innebandyn genomförde två full-
ändade TV-produktioner, där man hade lyckats klä in den 
tomma arenan och gav oss inte bara en utan två helgers 
högklassig innebandy. Höjdpunkten för min del var helt 
klart damfinalen! Har man följt innebandyn under drygt 30 
år, så var damfinalens match i särklass! I vilka andra idrotter 
upplever man spelet med samma tempo och styrka, 
oavsett om det är damer eller herrar som spelar?

Vi är väl medvetna om de utmaningar ni föreningar har, har 
haft och står inför. Vi är även medvetna om de möjligheter 
vi har att tillsammans skapa fantastiska möjligheter framåt. 
Ni som förening, tveka inte att kontakta vårt kansli, använd 
våra tjänstemäns kompetenser. De finns där för er!

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för en annorlunda 
säsong, att vi tillsammans ser fram emot en ny säsong, där 
den fjärde vågen istället kommer från läktarplats. En våg så 
som vi inom idrotten vill att den rullar genom publikhaven 
för att symbolisera glädje och gemenskap!

Håll i, håll ut och var  
rädda om varandra! 

Henrik Wetterlundh
Ordförande 
Skånes Innebandyförbund
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Styrelsen: 

Skånes Innebandyförbunds styrelse har genomfört 16 
protokollförda möten under säsongen 2020/21. Leda-
möterna var:

Henrik Wetterlundh (ordförande)
Johan Sandahl (vice ordförande)
Claes Lind
Emmy Nilsson
Roger Stenfeldt
Rickard Träff
Marie Ålund

Domarkommittén

Skånes Innebandyförbunds domarkommitté har 
genomfört 10 protokollförda möten under säsongen 
2020/21. Ledamöterna var:

Peter Kellgren (ordförande)
John Gundin
Erik Hindemith
Martin Matti
Klas Sjölin

Skånes Innebandyförbunds
Personal, grupper och kommittéer

Tävlingskommittén

Skånes Innebandyförbunds tävlingskommitté har 
genomfört 12 protokollförda möten under säsongen 
2020/21. Ledamöterna var:

Fredrik Roos (ordförande), till och med mars 2021
Rickard Träff (ordförande), från och med april 2021
Fredrik Ahlin
Simon Löf
Carina Olsson
Kevin Prahl

Valberedningen

Ola Nilsson (ordförande)
Malena Björnlund
Mikael Jeppsson

Personal

Sara Berglind
Peter Dahlberg
Sarah Jaxell
Simon Löf
Henrik Paulsson
Ellen Tillman
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I maj 2020 planerade vi för att kunna 
genomföra säsongen 20/21 som en 
hyfsat vanlig säsong, dock förbe-
redde vi oss även för att så inte skulle 
bli fallet och det fanns en oro att det 
mycket väl kunde bli en annorlunda 
säsong. Tyvärr besannades oron och 
det blev en säsong som vi aldrig 
tidigare skådat. För den skånska 
innebandyn och arbetet på Skånes 
Innebandyförbund innebar det stora 
skillnader mot en ordinarie säsong. 

Först och främst så kunde inga 
serier färdigspelas. Serierna på röd 
nivå och junior-/seniornivå hann 
spelas några omgångar under tidig 
höst, men då smittspridningen 
åter tog fart under hösten lades 
seriespelet på is. För att kunna vara 
redo vid en eventuell möjlig åter-
upptagning av serierna skapades tre 
olika scenarier för återstart. I februari/
mars kunde vi dock konstatera att 
det inte fanns någon möjlighet för 
seriespelet att komma igång igen 
och beslutet togs därför att avsluta 
tävlingssäsongen. Vi, precis som 
alla andra idrotter, ägnade otaliga 
timmar under hösten och våren till 
att tolka information som kom från 
Regeringen, Folkhälsomyndigheten 
och Riksidrottsförbundet. Detta för 
att på bästa sätt förse de skånska 

föreningarna med korrekt informa-
tion gällande förutsättningar för 
träning och tävling för olika åldrar. 

Gällande domar- och tränarutbild-
ningar tog vi beslutet att delvis gå 
över till digitala utbildningar. Det 
innebar bland annat att Grund-
utbildningen för tränare enbart 
genomfördes digitalt och att 
domarutbildningarna DD1 och DD2 
genomfördes med digitala inslag. 
Det föll väl ut och många tränare 
och domare kunde trots allt genom-
föra sina utbildningar på, efter förut-
sättningarna, ett bra sätt. 

Vår Spelarutveckling blev också 
lidande under säsongen. Det 
innebar bland annat att samlingar 
för 14- och 15-åringarna fick ställas 
in samt att Distriktslags-SM för 
16-åringarna sköts fram och 
kommer istället genomföras under 
säsongen 21/22. 

Större satsningar inom exempelvis 
motionsinnebandy fick skjutas 
fram i tid och kommer genomföras 
säsongen 21/22 istället. Glädjande 
nog kunde föreningsutvecklings-
arbetet genomföras i digital form 
under hela säsongen, vilket fung-
erade bra.

För personalen på Skånes Inneban-
dyförbund innebar säsongen också 
stora förändringar mot normalt. 
Under december-mars var perso-
nalen korttidspermitterad och sedan 
hösten 2020 genomfördes i princip 
allt jobb hemifrån. 

Så påverkade covid-19 
Skånska innebandy 
säsongen 2020/2021

Spridningen av 
covid-19 gjorde att 
säsongen 20/21 blev 
en säsong likt ingen 
annan.
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LICENSIERADE SPELARE
Antalet spelare den 30/4 2021 

var 8 252 (9 526 i fjol).

5 877 
(71,2 %) 

2 375 
(28,8 %) 

KVINNOR

2 090 
 

A-LICENS

MÄN

(2 324)
2 314 

 

GRÖN NIVÅ

(2 858)
2 012 

BLÅ NIVÅ

(2 273)
1 434 

RÖD NIVÅ

(1 518)
402 

MOTIONS- 
LICENS

(553)
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Inför föregående säsong 
genomfördes ett stort arbete med 
att ta fram träningsinnehåll till 
spelarutvecklingssamlingarna för 
att kvalitetssäkra våra samlingar 
samt skapa en röd tråd både 
mellan samlingarna i respektive 
åldersgrupp men även en röd tråd 
mellan åldersgrupperna. Denna 
säsong fortsatte detta arbete med 
att utveckla spelarutvecklingen 
genom att ha en tränare/samling 
som hade fokus på målvakterna 
och följde dem under hela 
samlingen för att ge dem specifika 
tips och idéer kring målvaktsspelet. 

Vår spelarutveckling blev påverkad 
av Covid-19 under säsongen då vi 
inte kunde genomföra en samling 
i samband med SSL-match, alla 
samlingar för F/P14år och F/P15år 
kunde ej genomföras samt så blev 
SDF-SM för F/P16år inställt och 
framflyttat till hösten 2021. 

Spelar- 
utveckling
Under säsongen har vi genom-
fört Spelarutvecklingen för flickor 
och pojkar i åldrarna 13-16år (födda 
2007-2004). Totalt har 366st spelare 
deltagit på spelarutvecklingssam-
lingarna vilket är 16,2% av de spelare 
som finns i Skåne i dessa åldrar. 

Antalet deltagare i 
Spelarutvecklingen:

13 åringar  92 st 
(födda 2007) 

Flickor 45 st 
Pojka 47 st

14 åringar  99 st 
(födda 2006)

Flickor 39 st 
Pojkar 60 st

15 åringar  72 st 
(födda 2005)

Flickor 31st 
Pojkar 41 st

16 åringar  103 st 
(födda 2004)

Flickor 51 st 
Pojkar 52 st

13-åringarna  
genomförde tre samlingar under 
hösten och avslutade säsongens 
spelarutveckling med en intern 
turnering. 

14-åringarna  
genomförde tre samlingar under 
hösten och den fjärde och sista 
samlingen blev först uppskjuten 
men fick senare även tyvärr ställas 
in. 

15-åringarna  
genomförde tre samlingar under 
hösten men resterande tre 
samlingar som skulle genomförts 
under vintern och våren fick tyvärr 
ställas in. 

16-åringarna  
hann genomföra tre samlingar och 
en uttagning under hösten. När 
SDF-SM ställdes in och flyttades 
fram till kommande säsong så 
pausades denna verksamhet 
och fortsätter under kommande 
säsong fram till SDF-SM spelas i 
oktober/november 2021. 
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Motions- 
innebandy
Säsongen 2020/21 blev inte alls 
som vanligt. Idén var att redan från 
våren 2020 få möjlighet att bredda 
innebandyn med hjälp av Floorball 
Fitness och andra sätt att spela 
innebandy på, där inte tävling och 
prestation står i fokus. Vi ville sänka 
trösklarna för barn och unga likväl 
som vuxna men istället blev det en 
nedstängd säsong för i stort sett 
hela den målgrupp som Skånes 
IBF ville rikta sin motionssatsning 
mot. Rådande situation gav istället 
möjlighet att reflektera över ett 
större grepp kring motionsinne-
bandy och en beredskap att öppna 
upp idrotten med en plan för hur 
alla ska kunna träna innebandy på 
egna villkor. 

Floorball Fitness är träningskon-
ceptet som erbjuder ett lustfyllt, 
flexibelt sätt att spela innebandy 
på. Tröskeln in är låg och träningen 
anpassas efter målgrupp – ung, 

vuxen, med eller utan erfarenhet 
av innebandy. Under pandemin var 
det digitala materialet för Floorball 
Fitness efterfrågat och många av 
våra skånska föreningar tog del av 
det som inspiration på andra akti-
viteter som trots rådande läge var 
möjligt att genomföra. Från våren 
2021 erbjuder Skånes IBF tillsam-
mans med stöd från RF-SISU Skåne 
stöttning till föreningar som vill 
starta upp Floorball Fitness så fort 
möjlighet ges.

Skånes IBFs vision om motions-
innebandy är att ge större plats för 
och uppmärksamhet till inneban-
dyspel utan krav på prestation och 
tävling. Vi vill behålla spelare som 
vill flytta över till ett mer flexibelt 
förhållningssätt till träning och 
samtidigt öppna upp för fler som 
vill motionera, ha kul och ta del 
av gemenskapen som vår idrott 
erbjuder.
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Tränarutbildningar
Denna säsong har vi kunnat erbjuda 
tränarutbildningarna Grundutbildning Barn/Ungdom 
och Grundutbildning Junior/Senior. Till denna säsong 
blev även fortsättningsutbildningarna för barn- och 
ungdomstränare klara och vi kunde genomföra dem 
med våra skånska tränare, dessa utbildningar heter 
Steg 1 grön, Steg 1 blå och Steg 1 röd. 

Vi har genomfört totalt 6st Grundutbildning Barn/
Ungdom, 1st Grundutbildning Junior/Senior och en 
stegutbildning på respektive nivå grön/blå/röd. 

Med anledning av Covid-19 valde vi att genomföra 
våra grundutbildningar helt digitalt och de teoretiska 
delarna av stegutbildningarna digitalt och sedan den 
praktiska delen i hall som en fysisk träff. Vi hade planer 

Utbildningar

på att genomföra fler stegutbildningar men dessa 
blev vi tvingade att ställa in på grund av att Covid-19 
påverkade så att det under vintern inte gick att 
genomföra den praktiska delen som är en fysisk träff. 

Förutom de officiella tränarutbildningarna som 
är framtagna av Svenska Innebandyförbundet 
har vi genomfört digitala föreläsningar för våra 
skånska tränare för att sprida mer kunskap 
och inspiration. Föreläsningar om fysträning, 
idrottspsykologi, spelsystem, målvaktsträning och 
skador har genomförts med ett högt deltagande 
under vintern när stora delar av både match- och 
träningsverksamheten var helt nedstängd.

Statistik deltagare  
på utbildningar:

Utbildningar Deltagare

GU Barn/Ungdom  230 st

GU Junior/Senior  14 st

Steg 1 grön  8 st

Steg 1 blå  24 st

Steg 1 röd  36 st
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Domarutbildningar
Då den absoluta merparten av domarutbildningarna 
i vår verksamhet genomförs i augusti-oktober så 
hann de flesta planerade utbildningarna genomföras 
innan covid-19 tog greppet om samhället igen. Dock 
modifierades utbildningarna, där till exempel DD1 och 
DD2 genomfördes delvis digitalt. Inför säsongen togs 
en domarutvecklingsplan fram som bland annat skulle 
innebära mer löpande utbildning under säsongen. 
Då det bara hann spelas några få omgångar av vårt 
seriespel kommer denna plan nu sjösättas säsongen 
21/22 istället. 

Förutom de traditionella utbildningarna så 
genomfördes en domarträff runt årsskiftet där 
distriktsdomare digitalt fick följa med domarparet 
Simon Broman/Martin Matti på en match i SSL Herr.

Statistik deltagare  
på utbildningar:

Utbildningar Deltagare

Fortbildning  22 st

Licens  36 st

DD1  24 st

DD2  31 st

Ungdomsdomare  79 st

Matchledare  320 st
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Vår Förening Vill  
Inför säsongen 20/21 lanserade Svensk Innebandy 
ett nytt verktyg för föreningsutveckling 
med namnet Vår Förening Vill. Med stöd av 
Vår Förening Vill och en processledare från 
Skånes Innebandyförbund kan föreningarnas 
organisationsledare analysera den egna föreningen 
och arbeta strukturerat med sin utveckling. Arbetet 
sker i sex steg och inkluderar enkäter med såväl 
styrelse som föreningsmedlemmarna i stort samt 
den grundutbildning för organisationsledare som 
erbjudits sedan säsongen 18/19. 

Skåne är ett av de distrikt som satsat hårdast på 
Vår Förening Vill under säsongen vilket har lett till 
att sju skånska föreningar nu arbetar aktivt med 
sin utveckling med hjälp av verktyget. Pandemin 
har begränsat stora delar av vår verksamhet men 
bedömningen är att föreningsutvecklingen inte 
har drabbats lika hårt. En stor anledning till detta 
är såklart den digitala basen som Vår Förening Vill 
vilar på, läget har även medfört att föreningsträffar 
och utbildningar som normalt sett hade varit fysiska 
har genomförts digitalt. Detta har fungerat väl 
och föreningarnas organisationsledare förtjänar 
beröm för god förmåga att ställa om och hantera de 
digitala hjälpmedlen. 

En annan tänkbar aspekt av pandemin är att 
föreningarnas organisationsledare haft mer 
tid till utveckling då stora delar av den övriga 
verksamheten varit pausad. Förhoppningen är 
självfallet att ett minst lika stort intresse för att 
arbeta med föreningsutveckling finns även när vi 
återgår till en alltmer normal verksamhet.   

Föreningsträffar 

Viljan att utveckla dialog och samverkan med 
och mellan föreningarna har funnits länge, 
under säsongen 20/21 har detta blivit verklighet. 
Pandemisäsongen medförde som sagt ett stort 
uppsving för digitala möten och fick många att se 
de stora möjligheterna detta erbjuder. Säsongen 
medförde också ett extra stort behov av information 
och dialog vilket ledde till att vi började arbeta med 
digitala föreningsträffar med organisationsledare. 

Grunden till det första föreningsmötet var att 
bjuda in till dialog om hur pandemin hanteras av 
föreningar och förbund, detta har sedan varit ett 
genomgående tema. Vi insåg dock omgående att 
potentialen är stor i denna typ av digitala träffar som 
kan samla representanter från distriktets alla hörn så 
enkelt. Responsen var även den positiv från början 
vilket ledde till flera nya träffar, en föreläsning om 
sponsring och en kväll för dialog om hur vi behåller 
och rekryterar spelare på röd nivå för att nämna 
några delar. 

Inför framtiden ser vi positivt på att fortsätta 
arrangera digitala träffar av samma slag för att 
kunna samla hela distriktet, vi vill även utveckla 
arbetet med nätverksträffar med fysiska träffar på 
regional nivå. 

Föreningsutveckling
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ÅRSREDOVISNING
STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR 
RÄKENSKAPSÅRET 2020-05-01 – 2021-04-30

Skånes Innebandyförbund
Org nr: 845002-6508

FLERÅRSÖVERSIKT 2020/2021 2019/2020  2018/2019  2017/2018 

Huvudintäkter  2 951 183  4 951 001  4 362 590  4 097 928 

Årets resultat  -476 030  160 865  174 841  -75 441 

Soliditet (%)  37,00  54,00  55,00  62,90 

Definitioner av nyckeltal, se noter 

Resultatdisposition 

Medel att disponera: 1 874 553 

Årets resultat: -476 030 

1 398 523 

Förslag till disposition: 

Balanseras i ny räkning: 1 398 523 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Skånes Innebandyförbunds verksamhetsidé är att, på effektivaste sätt, administrera, utveckla 
och marknadsföra innebandyn i Skåne. Verksamheten skall präglas av offensivt nytänkande 
och framåtanda.

Totalt 61 föreningar deltog i Skånes Innebandyförbunds verksamhet 2020/2021.

Föreningens säte är Malmö.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

P g a pandemin har all tävlingsverksamhet legat nere från 201027 och till verksamhetsårets 
slut.

Pandemin har kraftigt påverkat våra möjligheter att genomföra verksamheten som planerat, 
vilket lett till uteblivna samt minskade intäkter, men även minskade kostnader.

Styrelsen har till följd av det inställda seriespelet beslutat att återbetala 30 % av serieavgifterna 
samt 50 % av anmälningsavgifterna för distriktsdomarkurser i form av subventioner till nästa 
säsongs seriespel och domarkurser.

Kansliets personal har under perioden december-mars varit korttidspermitterade.
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RESULTATRÄKNING  Not
2020-05-01

-2021-04-30 
2019-05-01

-2020-04-30 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m m 

Nettoomsättning  1 862 209  3 527 300 

Bidrag  966 974  1 301 701 

Medlemsavgifter  122 000  122 000 

Övriga rörelseintäkter  191 647  0 

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m m  3 142 830  4 951 001 

Rörelsekostnader 

Föreningskostnader  -361 638  -1 008 581 

Övriga externa kostnader  -326 628  -561 102 

Personalkostnader  2  -2 940 054  -3 231 334 

Summa rörelsekostnader  -3 628 320  -4 801 017 

Rörelseresultat  -485 490  143 984 

Finansiella Poster 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  9 460  10 881 

Räntekostnader och liknande resultatposter  0  0 

Summa finansiella poster  9 460  10 881 

Resultat efter finansiella poster  -476 030  160 865 

Årets resultat  -476 030  160 865 

RESULTATRÄKNING
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OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  NOT 
2020-05-01

-2021-04-30 
2019-05-01

-2020-04-30 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  7 095  2 000 

Övriga fordringar  14 133  22 523 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  27 618  34 526 

Summa kortfristiga fordringar  48 846  59 049 

Kassa och bank 

Kassa och bank  3 703 130  3 389 668 

Summa kassa och bank  3 703 130  3 389 668 

Summa omsättningstillgångar  3 751 976  3 448 717 

SUMMA TILLGÅNGAR  3 751 976  3 448 717 

EGET KAPITAL  NOT
2020-05-01

-2021-04-30 
2019-05-01

-2020-04-30 

Eget kapital vid årets början  1 874 553  1 713 688 

Årets resultat  -476 030  160 865 

Eget kapital vid årets slut  1 398 523  1 874 553 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder  0  152 277 

Övriga skulder  137 360  83 379 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 216 093  1 338 508 

Summa kortfristiga skulder  2 353 453  1 574 164 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 751 976  3 448 717 

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 Verksamhetsberättelse 2020/2021



Malmö i maj 2021
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Ordförande Ledamot Ledamot
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Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats i maj 2021
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Magnus Thunström 
Auktoriserad revisor

NOTER

Not 1     Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Noter till enskilda poster 

Not 2     Medelantal anställda  2020/2021 2019/2020

Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 5 5

Medelantalet anställda har varit

ÖVRIGA NOTER 

Not 3     Definition av nyckeltal 

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
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REVISIONSBERÄTTELSE
 

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skånes 
Innebandyförbund av räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 
aprll 2021.

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

Vi tillstyrker därför att förbundsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 oegent-
ligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens 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 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

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 revi-
sionsberättelse 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 professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskema 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 är att utgöra en grund för våra 
uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
tillförd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
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 uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 

TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN I SKÅNES INNEBANDYFÖRBUND 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Skånes Innebandyförbund
Org nr: 845002-6508
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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 föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktom 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, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar samt stadgar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning for Skånes Inneban-
dyförbund räkenskapsåret 1 maj 2020 - 30 april 2O2l.

Vi tillstyrker att förbundsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsensledamöter ansvarsfrihet for 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 forhållande till fören-
ingen 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 tillräck-
liga 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 föreningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med stad-
gama.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för fören-
ingens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med föreningens stadgar.

Vår revisionsberättelse har lämnats i Lund den dag 
som framgår ur vår elektroniska underskrift.
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