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Rapport från SIBF:s styrelsemöte  
20 augusti 2021 
 
På kommande ordförandekonferens kommer det att ges tillfälle att ställa frågor om rapporten, men 
ni kan förstås höra av er innan dess till Märit Bergendahl marit.bergendahl@innebandy.se eller 
telefon 070-360 26 55. 

 
Personal och organisation 
Från den 1 september sker en utveckling av ledningsarbetet på Sportkontoret när 
det bildas en ny ledningsgrupp. Den utgörs av generalsekreteraren, HR-ansvarig, 
administrativ chef/SDF-samordning och ekonomichef. Som ett stöd för dem finns 
även en verksamhetsledning som utöver ledningsgruppen också innehåller 
enhetscheferna. Skälet till denna organisationsförändring är att vår växande 
organisation behöver kortare beslutsvägar och en tydligare struktur för diskussion, 
samverkan och beslutssupport. Verksamhetsledningen ska vara ett forum för 
diskussion, samverkan och beslutssupport. 
 
Vi har, efter en bra rekryteringsprocess med många bra ansökande, gjort klart 
med en ny digital kommunikatör som kommer att ansvara för vår hemsida och 
sociala medier. Det är Martin Hallén Almroth som börjar hos oss den 20 
september. 
 
Lisa Eskils kommer börja arbeta med nya områden för att spetsa till vår 
kommunikation ytterligare. Hon kommer att ha ansvar för hur Svensk Innebandys 
varumärke kommuniceras på ett kreativt och strategiskt hållbart sätt i enlighet 
med Svensk Innebandy Vill. I ansvaret ingår att förvalta och utveckla den grafiska 
profilen, både för SIBF och SDF, samt att ansvara för utvecklingen av InnebandyTV.  

 
Kommunikationsteamet har också stärkts upp under hösten när Emma Clarin, 
som studerar vid Lunds universitet kommer göra sin praktik hos oss under 
perioden 30 aug-13 dec.  

 
Ekonomi 
SIBF har skickat in sin återstartsplan till Riksidrottsförbundet för att kunna få 
medel från återstartsstödet. Syftet med stödet är att det ska stimulera en uppstart 
av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska 
säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla 
medlemmar. När beskedet från RF om tilldelade medel kom beslutade 
Sportkontoret att utbildningar ska subventioneras för att stimulera föreningarna 
att utbilda fler ledare som en del av återrekryteringen. Detta eftersom fler ledare 
kommer att behövas för att ta emot de ungdomar som väljer att komma tillbaka 
till idrotten.  SIBF försöker få en bild av SDF:s utmaningar dels genom en enkät 
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som fortfarande kan besvaras, samt dels på kommande ordförandekonferens. Det 
är mycket viktigt att alla SDF inkommer med återstartsplaner för sin verksamhet 
så att SIBF kan hjälpa till så att planerna följer de av RF fastställda principerna för 
fördelning av dessa medel samt för vår egen analys av det arbete som utförs och 
fördelningen av medel. Vi behöver också samla på oss de goda exemplen så idéer 
kan spridas. 

 
Riksidrottsförbundets råd och referensgrupper 
Specialförbund och RF-SISU distrikt kan nominera representanter till 
Riksidrottsförbundets råd/referensgrupper som tillsätts på 2 år. Förbundsstyrelsen 
som anser att det är viktigt att Svensk innebandy är representerad i så stor 
utsträckning som möjligt, har därför nominerat representanter till alla grupper. 
Besked om vilka som väljs in kommer senare i höst. 

 
IFF 
IFF har för genomförandet av sin nya strategi 2021-2032 beslutat att inrätta fyra 
undergrupper som ska definiera vilka praktiska åtgärder som behöver vidtas för 
att nå de uppsatta målen. Nu har ledamöterna för dessa grupper fastställs av IFF:s 
styrelse och SIBF finns representerat i: 
Awarness and Visibility Stefan Jonasson samt Helen Wiklund-Wårell (SWG) 
Development, Service Level and Expansion, Organisational Development  Anders 
Jonsson 
Governance, Sport Culture and leadership Sofie Andersson 
Sport presentation and Appearance Inez Rehn (ordf.) samt Martin Klabere (CB) 

 
I samband med sitt 35-årsjubileum, beslutade IFF att inrätta IFF Hall of Fame. 
En spelare, tränare eller domare som haft en mycket framgångsrik internationell 
karriär samt främjat utvecklingen och medvetenheten om innebandy på ett 
exceptionellt sätt eller på annat sätt utmärkt sig inom innebandy kan bli invald.  
För introduktionsåret kan nationella förbund nominera en kandidat för varje kön 
från tre olika epoker: 1990-1999 / 2000-2009 / 2010-2021. SIBF kommer att 
nominera kandidater som redan finns i vår nationella Hall of Fame. I framtiden 
kommer nomineringar att ske vart femte år. 
 
Arrangören av Herr-VM i Helsingfors har meddelat att 17 september är slutdatum 
för att besluta om arrangemanget ska genomföras.  
 
Administration 
Förbundsmötet 2021 beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en 
översyn av fördelningen av SDF-bidraget efter verksamhet och resultatmål hos 
SDF kopplat till Innebandyn Vill och Strategi 2025. En utredning ska genomföras 
under verksamhetsåret för att presentera ett nytt förslag på fördelningsmodell på 
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Förbundsmötet 2022. Förbundsstyrelsen ska under hösten fastställa direktiv för 
hur denna översyn och utredning ska genomföras. 
 
Tävling 
Den extra Tävlingskongressen beslutade om en serieutredning för 
förbundsserierna som ska presenteras vid Tävlingskongressen 2022. Även en 
undersökning rörande målburar blå nivå ska genomföras och SIBF ska undersöka 
möjligheten att ta fram en målbursstorlek anpassad för blå nivå. Även för dessa 
utredningar/undersökningar ska direktiv antas av Förbundsstyrelsen som 
konstaterar att en serieutredning är ett omfattande uppdrag varför det är särskilt 
viktigt att ramarna är satta i tydliga direktiv. Även för en undersökning som avser 
material, som är förknippade med kostnader och produktutveckling är det särskilt 
viktigt att förbundsstyrelsen formulerar direktiven. 
 
FSSL 
Förbundsstyrelsen hade tagit initiativ till ett möte med styrelsen för FSSL som 
genomfördes på eftermiddagen den 20 augusti, direkt efter styrelsemötet. 
Förbundsstyrelsens intention med mötet var dels att utvärdera det första året 
med avtalet och dels att blicka framåt och diskutera hur SIBF och FSSL ska 
samarbeta framåt för att gemensamt verka för Svensk innebandy, särskilt vad 
avser elitinnebandyn och marknadssidan. Under mötet gavs möjlighet för FSSL 
och SIBF att redogöra för pågående satsningar och planer samt att diskutera 
arbetsformerna för framtiden.  
 

 
 

 


