
Världens bästa liga
Arlanda 27 januari 2019



Välkomna

Välkomna
Tomas Engholm, styrelseordförande



Agenda 27 januari 2019, 
12:00-14:00
• Välkomna - Tomas Engholm, styrelseordförande 
• Presentationsrunda
• Bakgrund och styrelsens roll - Krister Azelius, Klas 

Hedlund styrelseledamöter
• Så satsar vi framåt - Göran Harnesk, 

generalsekreterare
• Paus 13:00-13:15
• Ekonomi - Magnus Nilsson, tävlingsansvarig
• Vad händer nu? Göran Harnesk
• Avslutningsrunda

Vi finns kvar till 16:00 för vidare samtal och frågor



Presentationsrunda
Vad heter du och vilken klubb representerar du?



Bakgrund och 
styrelsens roll

Krister Azelius, Klas Hedlund 
styrelseledamöter



Styrelsens roll

• Besluta och ge uppdrag till 
kansliet

• Konflikten med SEI har 
diskuterats  löpande 

• Enig styrelse
• SSL kommer att spelas till 

hösten 



Avtalsförslaget 
från SEI
• Förhandling under tre års tid
• Upptrappning under hösten
• Ultimatum i december att 

lämna över 
alla rättigheter

• Därför sa styrelsen nej



Så satsar 

vi framåt
Göran Harnesk, generalsekreterare 



Världens bästa liga
Världens bästa lag



Elit och bredd 
tillsammans



1. Stärkt ekonomi

• Dagens stöd till elitklubbarna: 
8,0 miljoner

• Ökar årligen
• 10 miljoner 2019/20
• Öka ytterligare framöver
• Ekonomisk öppenhet/redovisning



2. Mer 
marknadsföring
• Ny marknadsenhet ska stärka SSL:s 

varumärke
✓ Öka publik till läktaren 
✓ Sluta centrala avtal som 

genererar intäkter
✓ Genomföra aktiviteter 

arrangerade av SIBF i 
samarbete med föreningarna

✓ Bygga starkare profiler – Stärka 
SSL:s synlighet i SIBF:s breda 
kanaler och plattformar

✓ Utveckla TV- och 
webbsändningar vidare (ex fler 
kameror)



3. Ökad delaktighet
• Förbundet vill samarbeta om 

rättigheter framåt 
• Forum för samarbete om 

tävling, regelverk och 
arrangemang 

• Styrgrupp SIBF och 
föreningarna övergripande 
frågor som ekonomi

• Interimsgrupp tillsätts i dag



Interimsstyrgrupp, förslag

• Namn (styrelsens representant/er)         
Klas Hedlund 
(förbundsrepresentant)

• X (önskat antal?) representanter 
från elitföreningar – Dam/herr

• Några fler?



Världens bästa liga
Världens bästa lag



Paus



Ekonomi
Magnus Nilsson, tävlingschef



Ekonomi - nuläge

• Skriv din text här

• Skriv din text här

• Skriv din text här

• Skriv din text här

• Skriv din text här

• Skriv din text här

Utbetalade ersättningar från SIBF till föreningar/SEI Utfall 2017/2018 Prognos 2018/2019

Ersättning för reklamplatser inkl slutspel (via SEI) 3 832 000 kr (varav 3 390 000 kr till 
föreningar)

3 832 000 kr

SM-finalersättning (via SEI) 450 000 kr 450 000 kr

Guldbonus (via SIBF) 200 000 kr 200 000 kr

Ersättning landslagsspelare (via SEI) 400 000 kr (varav 258 000 kr till föreningar) 400 000 kr

Administrativt stöd (via SEI) 560 000 kr (varav 0 kr till föreningar) 560 000 kr

Champions Cup (via SIBF) 60 000 kr 60 000 kr

Rapportering Svenska Spel (via SIBF) 168 000 kr (varav 138 000 kr till föreningar) 168 000 kr (max)

Ersättning TV-matcher (via SIBF) 417 000 kr 415 000 kr (rörlig)

TV-pott slutspel (via SIBF) 260 000 kr 260 000 kr

SSLplay grund (herr) (via SIBF) 1 197 279 kr 1 281 979 kr (vid samma 
utfall som 17/18)

SSLplay slutspel (herr) (via SIBF) 904 969 kr 1 048 969 kr (vid samma 
utfall som 17/18)

SSLplay (dam) (via SIBF) 60 000

Totalt 7 836 003 kr 8 735 948 kr



Övriga kostnader 
finansierad av 
SIBF

1. Produktionskostnader av 
central reklam vid TV-matcher 
(golv, LED, supervisor)

2. Mediaguide och upptaktsträff 
för media

3. Backdrops till 28 lag
4. Boende, resa och bankett för 

de fyra finallagen vid SM-
finalen



Upp till 480 matcher 
producerade av 
Sportsground och 
Discovery/Eurosport 
utan kostnad 



Välkomna

Vad händer nu?



• Nytt datum: 31 januari
• Skapa förutsättningar –

inte sätta press
• Värdera playoff

Anmälningsdatum
ändrat till SSL



Välkomna

• Stärkt ekonomi, marknadsföring 
och delaktighet

• Sista anmälningsdatum SSL: 31 
januari

• Anmäl intresse till styrgrupp
• Vi finns kvar för frågor och samtal



Avslutningsrunda
Vad tar du med dig från dagen?



Tack!


