
                                
 

Konsekvensanalys samgående 
 
Allmänt 
Småland och Blekinge har sedan början av 90-talet haft ett gott samarbete gällande tävling, domare 
och utbildning vilket gör att flertalet av områden inte kommer att påverkas utan nedan 
konsekvensanalys tar dom områden vi känt behövs genomlysas extra. Samarbetet mellan Småland 
och Blekinge har under alla år varit reglerat via ett avtal. 
 
Tidplan  
Våren 2021 antog bägge styrelser ett beslut gällande en avsiktsförklaring om ett samgående, en 
arbetsgrupp bildades Roger Ödebrink, Tobias Hedberg från Smålands IBF och Peter Carlsson och Rolf 
Trulsson från Blekinge IBF, till arbetsgruppen som adjungerad knöts Stefan Franzen. 
 
2021-05-03 Uppstart arbetsgrupp. 
2021-06-02 Brev om intentionerna skickades till styrelsen Svenska Innebandyförbundet. 
2021-09-08 Arbetsmöte gällande konsekvensanalys. 
2021-11-08 Arbetsmöte gällande spelarutbildning. 
2021-11-09 Ordförandeträff Småland Blekinge med information och diskussion om intentionerna. 
2022-01-26 Arbetsmöte konsekvensanalys 
2022-03-16 Extra årsmöte Blekinge IBF 
2022-03-16 Extra årsmöte Smålands IBF 
2022-03-31 Senaste dag att till förbundsmötet insända motion 
2022-06- ?? Beslut på förbundsmötet 
2022-09-21 Årsmöte Blekinge IBF (likvidation eller ordinarie årsmöte) 
2022-09-21 Årsmöte Smålands IBF (Öppnar upp för Blekinge geografiskt, namnbyte) 
 
 
Ekonomi 
Avgifter för serier, domare, läger och utbildningar får ingen påverkan av ett samgående då dessa 
beslutas av SDF styrelsen samt i vissa fall med maxbelopp satta av Svensk Innebandy. 
 
SDF-Bidrag Svensk innebandy kommer det nya förbundet att få ett grundbidrag med en ökning av 
medel beräknat på licenser i Blekinge med ca 5 000 kr per år. 
 
SDF-Bidrag RF-SISU Småland och Blekinge med ca 320 000 kr respektive 40 000 kr kommer inte att 
påverkas 
 
Blekinge IBF har idag en medlemsavgift på 3 000 kr vilket inte Smålands IBF har, det nya förbundet 
kommer initialt inte att ta ut en medlemsavgift utan försätter med en administrativ avgift för 
närvarande 2 500 kr. 
 
Blekinge innebandyförbunds kapital kommer vid en likvidation och samgående att överföras till nya 
förbundet, från dessa medel ska kostnader för Blekinges deltagande i SDF-SM vecka 44 tas då SDF-
SM flyttats fram från januari 2022 till hösten 2022. 
 
 



                                
Tävling/domare 
Det nya förbundet tappar 2023/2024 en av kvalplatserna till Allsvenskan damer. 
 

Spelarutbildning (läger, SDF-SM) 
För SDF-SM som är framskjutet till hösten kommer Blekinge att spela under sitt eget namn. 
För framtida lägerverksamhet så öppnar vi upp för fler deltagare och fler platser.  
 
Organisation/styrelse/kommittéer/valberedning 
Förslag till nytt namn är Småland Blekinge Innebandyförbund. Namnändring kommer att ske på 
Smålands IBF till nya namnet och vi behåller då organisationsnumret. Ledamöter med sittande 
mandat på Smålands årsmöte i september sitter kvar på samma mandat efter namnbytet till nya 
förbundet.  
 

Personal/lokaler 
Blekinge har lokaler i anslutning till RF-SISU Blekinge där förbundets personella resurs finns, avsikten 
är att detta fortsätter som tidigare. 


