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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Europa hoppade ur askan i elden när 
coronapandemin avtog och restriktionerna 
släppte men Ryssland invaderade Ukraina. Efter 
två år av kraftiga begränsningar kunde vi träna 
och spela innebandy som vanligt igen. Men 
vi är nog många som djupt berörts av att det 
är anfallskrig i Europa ungefär lika långt från 
Stockholm som det är till Kiruna. 

I sådana tider spelar idrotten en viktig roll som 
frizon, en plats för glädje och utmaningar, vänskap 
och engagemang. Tyvärr har pandemin satt djupa 
spår i Innebandy Stockholm. Vi har tappat 1 300 
spelare och 84 lag om vi jämför med säsongen 
2019-2020. Tillsammans ska vi göra allt vi kan för 
att locka gamla och nya spelare till vår fantastiska 
idrott. 

Tidigare har vi mest fokuserat på att behålla alla de 
som hittar till vår idrott, men nu kommer vi behöva 
kavla upp ärmarna och jobba hårdare och kanske 
på andra sätt med nyrekrytering också. Med de 

statliga stöd vi har fått, både för kompensation 
och återstart har vi goda möjligheter att lyckas. 
Men det kräver engagemang och hårt arbete. 
Stockholms Innebandyförbund sträcker ut en 
hand till alla föreningar för att vara ett stöd för 
innebandyns comeback.

Men det finns såklart ljuspunkter även denna 
säsong. En av de starkaste är att Åkersbergas 
damlag och AIK:s herrlag gjorde fantastiska 
prestationer och tog sig till SSL. Det ger tillförsikt 
att vi utmanar på högsta nivån med flera lag på 
damsidan och ett anrikt lag på herrsidan 2022-
2023. 
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Under säsongen har vi utbildat 73 nya 
distriktsdomare som alla fått stöd av 
domarfaddrar. Vi har genomfört tre större 
domarläger. Två i Stockholm i samband med 
Töjnan Tiger Cup och Älvsjöcupen. Utöver dessa 
genomförde vi även ett domarläger i Falun i 
maj i samband med Falun Floorball Cup. Just 
våra domarläger är något som vi ser ger en 
otrolig utveckling på våra domare. Vi hade 
även ett stort läger planerat för Storvretacupen 
med 54 domare men som tyvärr blev inställd 
med kort varsel då cupen ställdes in.  Totalt 
har vi 54 domarcoacher och faddrar som varit 
ute i hallarna under säsongen och stöttat våra 
domare.

Domarkommittén (DK) har haft nio protokollförda 
möten det gångna verksamhetsåret. Säsongen 
2021–2022 var det ca 350 domare som varit 
tillgängliga för domaruppdrag i distriktet.

Under året har fokus varit på att få igång 
verksamheten efter den långa pausen säsongen 
2020-2021. Mycket fokus har varit på fadder- och 
coachverksamheten som stöttar våra domare 
ute i hallarna.  81% av alla som började döma 
säsongen 2020-2021 fortsatte döma även denna 
säsong. En lite sämre siffra än vanligt, men detta 
kan säkerligen förklaras av att domarna aldrig fick 
komma igång att döma under föregående säsong. 

Ordförande Elis Erbing - Stockholm 
 
Ledamöter Linus Warrenstein - Sundbyberg  
  Nihada Cenanovic - Hägersten 
  Hampus Wiking - Stockholm  
  Ida Sandberg - Hägersten 
  Andreas Theorén - Sollentuna 
  Maja Bergman - Värmdö

Adjungerad  Daniel Kölborn - Solna

DOMARKOMMITTÉN
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DOMARKOMMITTÉN

Under säsongen har hela 17 distriktsdomare fått 
döma på förbundsnivå (H1/Allsvenskan Dam). En 
siffra vi aldrig varit i närheten av tidigare. Vi har 
även hela sju domarpar som blivit uttagna till SDF-
SM eller Innebandyfesten. Flera av dem har fått 
döma de ädlaste matcherna. 

Hampus Wiking/Simon Holm Schlemowitz 
Semifinal Flickor SDF-SM 

Daniel Bäckner/Jonatan Svahn Final P16 
Innebandyfesten 

Can Asal/Lucas Werelius Bronsmatch P16 
Innebandyfesten

Årets fortbildningshelg hölls på Scandic Alvik. 
Precis som föregående år var utformningen lite 
annorlunda för att möta upp de restriktioner 
som gällde. Deltagarna gick en dag på plats och 
den andra dagen fanns det digitala pass att vara 
med på. Deltagarna delades in i mindre grupper 
än vanligt och vi hade även praktiska moment i 
idrottshall.   

Totalt deltog 162 domare på fortbildningshelgen. 
Ytterligare 38 deltog på licenskvällen och 
68 på den digitala kursen vi genomförde. 
Kursutvärderingarna visade att deltagarna var 
nöjda med årets kurs. De traditionella priserna 
som brukar delas ut till årets domarpar, domare 
och rookipar delades ej ut denna säsong för 2020-
2021 då säsongen avbröts så pass tidigt som den 
gjorde. 

I december hade domarkåren sin mittsäsongsträff 
i Sundbyberg där vi fick en väldigt uppskattad 
föreläsning från Safia och Maria Bennani, ett 
av världens bästa domarpar i Handboll, som 
berättade om sin karriär och vad som tagit dem 
hela vägen till de stora matcherna. Vi har även 
genomfört både regelkvällar och matchkvällar 
under säsongen. Traditionsenligt kommer 
domarkåren ha sin säsongsavslutning första 
helgen i juni i Rålambshovsparken. 
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Ordförande Oskar Werner - Täby  
 
Ledamöter Cecilia Fredriksson - Lidingö   
    Jenny Krona - Hässelby   
      Johan Blomgren - Huddinge   
    Helene Chandler Rosencrantz - Sigtuna 
 
Adjungerad  Martin Hjelmberg - Vällingby 

Tävlingskommittén (TK) har under säsongen 
genomfört åtta protokollförda möten. 
 
Tävlingskommittén är oerhört nöjda över att 
äntligen få fullföra en innebandysäsong. Under 
säsongen sköts en stor mängd matcher upp, ofta 
på grund av sjukdom. Föreningarna har visat stor 
förståelse sam samarbetsvilja gentemot varandra 
för att tidsätta så många av dessa matcher som 
möjligt. TK fattade beslut om att samtliga matcher 
på seniornivå skulle spelas klart. Men att junior, 
ungdom och barnmatcher inte behövdes tidsättas 
om lagen inte önskade detta, dock förlängdes 
säsongen för dessa nivåer till sista april för att 
möjliggöra så många innebandymatcher som 
möjligt.  
 
TK har följt utvecklingen på Blå lättnivåerna som 
invigt den nya spelformen 4 mot 4 med målvakt. 
Spelformen har tagits emot på ett positivt sätt av 
verksamheten. Till kommande säsong fortsätter 
implementeringsplanen med 4 mot 4 med  
målvakt på Blå nivå.

I samband med Tävlingskonferensen i 
november i Uppsala påpekade vi vikten av att 
målbursutredningen på Blå nivå, görs med 
unga målvakters intresse som huvudfokus 
och inte fastna i tekniska detaljer.

TÄVLINGSKOMMITÈN

Silverdals IF inkom med en motion till årsmötet 
2021 ”Genomföra en utredning kring om 
Stockholms Innebandyförbunds spelformer 
kan justeras och förändras för att tillmötesgå de 
spelare som ej kommit så långt i sin utveckling 
eller som ej finner sin plats i nuvarande 
seriesystem”. Styrelsen gav TK i uppdrag 
att hantera utredningen. Via enkäter och 
referensgruppsmöten för flick- och pojkledare 
inom de aktuella nivåerna, har en bild av hur 
verksamheten upplever frågeställningen 
utkristalliserats. 

 
5



TÄVLINGSKOMMITÈN

Slutsats: TK anser inte att tävlingsstrukturen som 
baserar sig på SIU-modellen ska ändras. Snarare 
jobba med ovanstående slutsatser för att fortsatt 
utveckla nuvarande tävlingsstruktur.

TK kan meddela att man har för avsikt att 
till kommande säsong introducera en lokal 
Tävlingskonferens för distriktets föreningar. 
Målsättningen är att konferensen ska diskutera 
aktuella tävlingsfrågor, konferensen kommer att 
ske i november månad.

Utredningens sammanfattning visar bl.a. på:

• Att det råder ett mycket samstämmig bild ute 
i verksamheten av att själva seriestrukturen 
med de olika SIU-nivåerna är bra. 

• Utmaningarna ligger snarare i ledarnas och 
föreningarnas förmåga att applicera SIU-tänket 
på laguttagningarna i större utsträckning. 

• Ledarna anser även att förbundet bör skapa 
forum för dialog mellan ledarna innan 
seriestart och tydligare uppmaning om dialog 
innan varje match.

• Att i större utsträckning dela upp serierna i 
höst- och vårsäsong baserat på resultaten 
under hösten lyfts även fram som en åtgärd 
som borde ge jämnare matcher över tid.
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VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Innebandysäsongen 2019-2020 fick ett abrupt slut 
den 13 mars 2020. Sedan dess har det gått en lång 
tid så när vi äntligen fick dra igång säsongen 2021-
2022 var det med en viss osäkerhet kring huruvida 
vi skulle kunna slutföra även denna säsong. Med 
den osäkerheten i ryggsäcken är det därför otroligt 
roligt att vi återigen fått spela klart en hel säsong 

och spela och träna innebandy nästan precis som 
vanligt. 

För det nya vanliga har inneburit innebandy 
mitt i en pandemi. Kansliet har behövt förhålla 
sig till rådande restriktioner i planering och 
genomförande av förbundets verksamhet 
samtidigt som målsättningen varit att till så stor 
del som möjligt möjliggöra spel samt ordinarie 
verksamhet i övriga områden. Detta har präglat 
kansliets arbete och mycket tid har lagts på att få 
ordinarie tävlings- och utbildningsverksamhet att 
rulla som vanligt. Genom ett stort arbete av både 
föreningar och förbund är vi glada att kunna lägga 
säsongen 2021-2022 till böckerna och gratulera alla 

föreningar till en väl genomförd säsong. 

Liksom förra säsongen har 
Coronapandemin inneburit en större 
närhet till innebandyn i Stockholm 
samt övriga idrottsrörelsen 
mycket tack vare de digitala 

informationsträffar och tillfällen för 
kompetensutveckling som skapats. 

Nytt för i år var informationsträffar 
för ledare på Grön och Blå Nivå 
vilket var ett välbesökt digitalt 
forum i säsongsupptakten.

I och med de täta dialoger vi 
under säsongen haft med de 
andra idrotterna, ofta ledda 

av RF-SISU Stockholm med den 
äran, har Handboll, Basket, Fotboll, 
Ishockey och Gymnastik kommit 
närmre varandra även mellan 
idrottsgränserna vilket känns 
otroligt bra inför framtiden. 
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Det har bland annat mynnat ut i ett större 
samarbete kring anläggningsfrågan för de större 
idrotterna i Stockholm. 

Under säsongen har i stort sett hela kansliet varit 
inblandade i att anpassa våra olika verksamheter 
efter de rådande omständigheterna kopplat till 
Coronapandemin. Det har handlat mycket om att 
ställa in och planera om matcher och de följder 
det inneburit. Domartillsättningen har stundtals 
varit ansträngd men genom en härlig insats av vår 
domarkår har större delen av matcherna kunnat 
spelas med två domare.

Händelser av särskild vikt är införandet av spel 4 
mot 4 med målvakt på Blå Nivå vilket vi nu rullar 
ut vidare i de Blå serierna samt beslutet att forma 
om Knatteligan till Schyssta Cupen med ett nytt 
upplägg säsongen 2022-2023. 

Nytt för säsongen 2021-2022 är de nya klasserna 
i Bäst i Stan, ”Bäst i Stan Ungdom” samt 
tillsammans med Parasportförbundet två klasser 
för personer med funktionsvariation. 

Det blev en otroligt härlig innebandyfest när 
finalerna avgjordes under inledningen av maj. 

Ett extra grattis till Stockholms F16, födda -04, som 
vann guld i det uppskjutna distriktslags-SM som 
äntligen kunde genomföras på höstlovet. 

I och med Coronapandemin ställde vi om till 
att genomföra våra utbildningar digitalt. När 
samhället öppnade upp kunde vi gå tillbaka till 
efterlängtade fysiska kurser även om vi framöver 
även fortsättningsvis erbjuder vissa delar av 
kursutbudet digitalt. Våra kursledare har på ett 
professionellt och uppskattat sätt deltagit till att 
hålla hög kvalitet på utbildningarna, fysiska och 

digitala. Utbildningsviljan i distriktet är fortsatt god 
och det är vi är extra glada för då utbildade ledare 
är en kvalitetssäkring för vår idrott. 

Stockholms Innebandyförbunds kansli har under 
säsongen arbetat med att stötta föreningarna 
med återstart. Dels genom föreningsutveckling, 
dels med det stödbidrag som vårt distrikt 
tilldelats. Vi hoppas kunna fortsätta arbetet under 
kommande säsong tillsammans med distriktets 
föreningar. 

Förbundets kansli lägger stor vikt vid att vara 
tillgängliga samt ge våra föreningar snabb och 
bra service. Samtidigt är det fortsatt viktigt att 
lyssna in vad föreningarna efterfrågar. Att förfina 
och förädla servicearbetet med tillhörande 
föreningsdialog är prioriterat så att förbundet 
kan fortsätta att vara den serviceenhet som 
verksamheten förväntar sig.

Jag avslutar med att från hela kansliet önska hela 
innebandystockholm en härlig sommar. 

Hermine Dahlerus – Verksamhetschef

Elin Lindberg – Ekonomi

Jennie Stengård – Utbildning

Hanna Wiklund – avslutat sin anställning 2021-08-31

Mathias Wegnebring - Kommunikation & Evenemang

Martin Hjelmberg – Tävling

Torbjörn Lundin - Tävling 

Daniel Kölborn – Domare

Michael Lawitz – Utveckling & Föreningsutveckling

VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET

Verksamhetschef Hermine Dahlerus

  
8



Hermine Dahlerus – Verksamhetschef

Elin Lindberg – Ekonomi

Jennie Stengård – Utbildning

Hanna Wiklund – avslutat sin anställning 2021-08-31

Mathias Wegnebring - Kommunikation & Evenemang

Martin Hjelmberg – Tävling

Torbjörn Lundin - Tävling 

Daniel Kölborn – Domare

Michael Lawitz – Utveckling & Föreningsutveckling

Knatteligan fick ett ansiktslyft i och med Schyssta 
Cupens intåg där ligan blev cupen, ny logotype 
togs fram och ett arbete inleddes tillsammans 
med Scandic med fokus på schysst klimat i 
hallarna. 
 
En jingel med samma budskap pulserades ut i 
högtalarsystemen och matchledartröjorna började 
prydas med Schyssta Cupen logo i samarbete 
med Scandic.  

 
Förutom ett nytt utseende på 
tävlingsformen så var det härligt att 
äntligen få välkomna tillbaka spelarna på 
Grön nivå till våra hallar igen.  
 

Detta gjordes såklart med dunder och brak 
i och med årets kickoff som arrangerades i 

samarbete med Nacka IBK 25-26 september i 
Ormingehallen. 

 
Spelarna gjorde entré springandes till 
prisutdelningen under musik, rök och ljudeffekter 
och kunde inte hålla smilgroparna nere när man 
tog emot årets första innebandymedalj för en väl 
genomförd cup. 
 
Under säsongen hade vi 46 anslutna föreningar, 
från 23 av distriktets 26 kommuner. Sammanlagt 
deltog 190 lag med cirka 2 900 aktiva 
innebandyspelare födda 2013-2014. 

SCHYSSTA CUPEN
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SCHYSSTA CUPEN

Schyssta Cupens avslutning arrangerades i 
Sköndalshallen tillsammans med Sköndals IK. 

Dagen bjöd på en härlig stämning med många 
entusiastiska spelare och glada supportrar på 
läktaren. Det var som man nästan kunde ta på den 
härliga känslan av att äntligen kunnat fullfölja en 
hel säsong för våra yngsta lirare igen!
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11

Bålsta FBC Mix vinnare av Parainnebandy Klass B Bergfoten IBK vinnare av Parainnebandy Klass A

Järfälla IBK P16 vinnare av ungdomsklassen Täby FC F16 vinnare av ungdomsklassen

BÄST I STAN



Bele Barkraby IF IBF Herr vinnare av seniorklassen Täby FC Dam vinnare av seniorklassen

BÄST I STAN

12

Farsta IBK HJ vinnare av juniorklassen Täby FC DJ vinnare av juniorklassen

Till denna säsong välkomnade vi två helt nya klas-
ser i Bäst i Stan i form av en ungdomsklass och en 
klass för parainnebandy. 
 
Stockholms Parasportförbund, Stockholms Inne-
bandyförbund och RF- SISU Stockholm har till-
sammans med Svenska Innebandyförbundet 
jobbat strategiskt senaste åren för att utveckla 
Parainnebandyn i Stockholm. Som ett led i detta  
arrangerade vi för första gången Parainnebandy i 
turneringen ”Bäst i Stan”. 
 
Intresset för Bäst i Stan har växt sig starkare under 
året och inte minst i den nystartade ungdomsklas-
sen för Pojkar och Flickor 16 år där vi sett ett stort 
engagemang och intresse från både spelare och 
ledare som inte minst visade sig under finalhelgen 
i  Eriksdalshallen!

165 lag deltog sammanlagt i Bäst i Stan 2021-2022

Gruppspelet avgjordes i början av september. 
Följande föreningar arrangerade detta, Hammarby 
IF IBF, Värmdö IF, Vallentuna IBK, Kungsängens IF, 
Åkersberga IBF och Hässelby SK IBK. 

Kvartsfinalerna för juniorer och ungdomar arrang-
erades av Hammarby IF IBF och Täby FC. 
 
Semifinalerna för juniorer och ungdomar arrange-
rades av Tyresö Trollbäcken IBK och Duvbo IK. 
 
Stort tack för er hjälp och engagemang. 

Efter kvalspel, slutspelsmatcher och finaler kora-
des de segrande lagen i Eriksdalshallen förutom 
juniorfinalerna som flyttats till K-Rauta Arena med 
Täby FC som medarrangör. 



DISTRIKTSLAG
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DISTRIKTSLAG
Äntligen var det dags för Team Stockholm födda 
2004 att få spela SDF-SM. Ett SM som många 
andra arrangemang hamnade i pandemis linda 
föregående säsong och fick ett nytt startdatum 
denna.  
 
Både förväntningarna på SM och förberedelserna 
inför blev därför lite längre och mer annorlunda än 
ett vanligt distriktslagsår. Men det var inget som 
drog ner energin eller gnistan för våra 40 spelare 
från Stockholm som lördagen den 30 oktober åkte  
iväg till Nyköping/Oxelesund för att möta upp 
övriga innebandysverige. 
 
Stockholm som ofta har ett favoritskap att leva 
upp till gjorde gruppspelet med bravur och både 
tjejerna och killarna gick segrande ur sina grupper. 
 
Pojkar 04 
Stockholm vs Örebro 4-1 
Västmanland vs Stockholm 4-6 
Stockholm vs Jämtland/Härjedalen 17-0 
Södermanland vs Stockholm 1-8 
Kvartsfinal: Stockholm vs Västerbotten 6-8 
 
Stockholms Pojkar-04 ställdes mot ett laddat 
Västerbotten i kvartsfinalen som visade sig vara 
sylvassa i kontringar och effektiva i avsluten och 
trotts att Stockholm hade bättre kombinationer, 
avslut på mål och bollinnehav matchen igenom så 
var det en sån där dag då inget ville gå in i mål och 
man fick se sig besegrad mot ett för dagen mer 
effektivt Västerbotten. 

Flickor 04 
Stockholm vs Örebro 10-3 
Västmanland vs Stockholm 1-7 
Stockholm vs Blekinge 9-1 
Södermanland vs Stockholm 2-5 
Kvartsfinal: Stockholm vs Östergötland 5-2 
Semifinal: Skåne vs Stockholm 4-5 e.f 
Final: Västsvenska vs Stockholm 2-5

Stockholms Flickor-04 kopplade ett tidigt grepp 
i finalen av SDF-SM 2021 där laget ställdes mot 
Västsvenska. Efter den första perioden så ledde 
Stockholm med 3-0 och det var en ledning som 
laget därefter aldrig släppte, och när slutsignalen 
ljöd så vann Stockholm guldet med siffrorna 5-2. 

– Jag tänkte att vi har den här matchen och att vi 
ska ta hem det här guldet, och det gör vi så himla 
bra, säger Stockholms Hanna Nordstrand efter 
slutsignal. 

Det var just Hanna Nordstrand som öppnade 
målskyttet för Stockholm när hon prickade in 
1-0 efter fyra och en halv minut i Rosvalla Arena. 
Nordstrand hann därefter också göra ytterligare 
ett mål och en assist innan slutsignalen ljöd inför 
771 åskådare. Efter slutsignal så lyfte Nordstrand 
fram lagets press som en nyckelfaktor till segern. 
Guldet var Stockholms femte raka på flicksidan i 
SDF-SM. 

– Vi sätter press på dem, vi har alla perioder. De får 
två mål men vi går vinnande ur matchen och det 
är det som gäller, säger Hanna Nordstrand. 

Nordstrand var också den spelare som vann 
poängligan på flicksidan under SDF-SM 2021 med 
sina elva mål och åtta assist. Men istället för att 
prata om sin egen bedrift så väljer Nordstrand att 
lyfta fram lagkamraterna i Stockholm. 

– Jag får så himla bra passningar av mina 
medspelare och det är bara att sätta dit dem. 

Beskriv lagets resa genom SDF-SM 2021.

– Jag tycker att vi har så himla bra 
sammanhållning i laget och vi har lärt känna 
allihopa, och vi har ett så himla bra lag, avslutar 
Nordstrand. 
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Stort Grattis Åkersberga IBF som är klara för 
Svenska Superligan säsongen 2022-2023! 
 
I det avgörande play off-spelet mot Telge vann 
Åkersberga med 2-0 i matcher. Stor hjälte blev Emelie 
Eriksson som avgjorde matchserien med sitt 4-2 mål, 
vilket räckte hela vägen till vinsten.

Det är första gången genom tiderna som Åkersberga 
IBF kvalificerar sig till Svenska Superligan. Åkersberga 
slog ut IBK Dalen i play off 1 och sedan fick Telge SIBK 
se sig besegrade i play off 2.

Åkersberga vann den andra matchen med 4-3 
och kunde vid slutsignalen jubla åt det historiska 
avancemanget på hemmaplan i Ackersborgen.

Åkersbergas väg till SSL:

Play off 1: 
IBK Dalen vs Åkersberga IBF 2-8 
Åkersberga IBF vs IBK Dalen 5-4 
 
Play off 2: 
Telge SIBK vs Åkersberga IBF 3-7 
Åkersberga IBF vs Telge SIBK 4-3

ÅKERSBERGA IBF KLARA FÖR SSL
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AIK IBF KLARA FÖR SSL

Stort Grattis AIK IBF som är klara för Svenska 
Superligan säsongen 2022-2023!

AIK som spelar en rak, snabb och kontringsstark 
innebandy gjorde det svårt för Örebrolaget i den 
avgörande matchen i K-Rauta Arena där man i första 
perioden tog ledningen tidigt genom AIK-fostrade 
Markus Eriksson.

Till skillnad från matchen innan var det Lillån som 
skulle vände ett underläge och det var då mycket 
som talade för bortalaget. Men AIK stod sig starka, 
hade mest vilja och fortsatte göra mål vilket ledde 
fram till slutresultatet 6-5.

Efter tre spelade matcher i serien och efter tre 
spelade perioder under kvällens match kan det 
konstateras: AIK är tillbaka!

AIKs väg till SSL:

Play off 1: 
AIK vs Salems IF 7-3 
Salems IF vs AIK 5-3 
AIK vs Salems IF 5-2 
 
Play off 2: 
AIK vs Lillån IBK7-5 
Lillån IBK vs AIK 4-5 
AIK vs Lillån IBK 6-5
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SM-FINALEN 2022
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Efter två års frånvaro var SM-Finalen i innebandy 
äntligen tillbaka i Stockholm igen med Avicii Are-
na som spelplats.  
 
Liksom finalerna var även Stockholm Innebandy 
tillbaka som medarrangörer till arrangemanget.  

Föreningar som var respresenterade från Stock-
holm och gjorde denna finaldag möjlig var Älvsjö 
AIK IBF, Nacka IBK, Värmdö IF, AIK IBF, Bele  
Barkarby IF IBF, Täby FC och  Duvbo IK. 
 
Stort tack för ett fantastiskt samarbete! 
 

SM-guld till Thorengruppen IBK 
 
Thorengruppen IBK blev svenska mästare efter 
SM-finalsegern mot Pixbo Wallenstam med 5-4. 
 
Thorengruppen fick den mest glimrande start då 
Maja Viström fick in 1-0 redan efter 1.09. Sämre vart 
det inte då Oona Kauppi petade in 2-0 till de grön-
klädda efter bara fem minuter. 
 
Under finalmatchen var det en blandning av de 
äldre och yngre som levererade. Poängdrottning-
en Emelie Wibron gjorde det hon brukar den här 
säsongen – mål och slog rekordet med flest antal 
slutspelspoäng – 28 stycken.  
 
Avslutande minuten blev den mest dramatiska. 
Pixbo hade precis reducerade till 5-4 och fortsatte 
trycka på för ett kvitteringsmål men trots ett antal 
jättelägen kom aldrig kvitteringen.

SM-guld till IBF Falun 
 
IBF Falun är mesta mästare inom Svensk Inneban-
dy efter att ha vunnit sitt sjunde SM-tecken. Det 
efter att ha besegrat FBC Kalmarsund med 5-4 i 
SM-finalen i Avicii Arena. 
 
Avicii Arenas finaler är något extra och återigen 
bjöds det på en högoktanig final. För Faluns del 
skulle det sluta med jubel då man tog hem sitt 
tredje raka SM-guld och sitt totalt sjunde i klub-
bens historia.  
 
Alexander Galante Carlström gjorde 1-1 och 2-1 
vilket innebär att han klev om Mika Kohonen i den 
totala poängligan genom alla tider i den svenska 
högstaligan. Nu har han gjort 1057 poäng. 
 
Finalen avgjordes till slut tack vare det match-
avgörande drömmålet som signerades Emil Ruud.   



UTBILDNING

Trots ännu en säsong med osäkerhet och res-
triktioner har utbildningsviljan varit stor i distrik-
tet. Glädjande kunde vi inför säsongen, med bra 
planering, återgå till fysiska utbildningar, även om 
en del av kursutbudet fortsatt erbjöds via digitala 
verktyg. Med 1 928 utbildade ledare och domare 
fördelat på 121 tillfällen gör Stockholms Innebandy-
förbund återigen ett fantastiskt utbildningsår.  

Detta är ett bevis på att föreningarna i Stockholm 
tycker utbildning är viktigt och satsar på de oli-
ka utbildningar som erbjuds för sina ledare och 
spelare. Det som ökar mest är utbildningstillfällen 
arrangerade av föreningar på hemmaplan. Allt fler 
föreningar väljer att satsa på utbildningsveckor där 
man under en och samma vecka arrangerar fler 
av våra utbildningar för att samla sina ledare till 
samma tillfällen.

Inför säsongen lanserades nya fördjupnings- 
utbildningarna Målvakten Röd och Steg 1 Svart 
som blivit mycket populära och välbesökta. Även 
distriktsdomarutbildningen Ungdomsdomare 
samt Stockholms egna utbildningar Matchledare 
4vs4 för befintliga matchledare och Grund- 
utbildning för lagledare var nya utbildningar som 
arrangerades under säsongen.   

Till säsongen 2022-2023 kommer nya Tema- 
utbildningar lanseras och ingå i ordinarie kurs- 
utbud. Det som kommer erbjudas är knäkontroll, 
lekens betydelse, fysträning samt tränings- 
planering för ledare på samtliga nivåer. 

Avslutningsvis vill Stockholms Innebandyförbund 
rikta ett stort tack till alla duktiga och kompetenta 
instruktörer som håller hög kvalitet, inspirerar och 
motiverar våra ledare och domare i distriktet. 

Antal deltagare är utspridda på 15 olika utbildningar enligt följande:
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Det sägs att tiden går fort när man har roligt, och 
på utvecklingsavdelningen kunde man under året 
snabbt konstatera att hela tio år gått sedan Svensk 
Innebandy gemensamt lanserade och sjösatte 
utvecklingsmodellen SIU (Svensk Innebandys  
Utvecklingsmodell). En modell som under åren 
legat till grund för alla förändringar, beslut och 
riktlinjer inom alla områden. Med en ny tävlings-
struktur, utbildningsstruktur och generell spe-
larutvecklingsfilosofi har innebandyn tagit stora 
steg. Den senaste större förändringar var den 
under året implementerade spelformen på Blå 
nivå, med minskad plan och färre spelare och nytt 
regelverk.  

Vidare är det glädjande att föreningarna i distriktet 
ständigt fortsätter sitt arbete med att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för det livslånga idrot-
tandet. Utöver detta har året präglats av flertalet 
större träffar, där vi nedan valt att lyfta ut några 
guldkorn. 

 
 

Unga ledare konvent
Den 19-20 februari samlades, av föreningarna 18 
nominerade unga ledare, på Bosön för att utbildas, 
utvecklas och dela erfarenheter. Det är mycket 
glädjande att föreningarna satsar på sina unga 
ledare. Ett flertal föreningar arrangerar årligen 
program för unga ledare och årets konvent var ett 
sätt för föreningarna att premiera de ledare som 
bidragit extra till föreningslivet. Under konventet 
gästade bland annat Åsa ”Kotten” Karlsson (Svens-
ka Damlandslaget), Michael Nilsson (AIK Fotboll) 
samt Malin Bölander (Svenska Skolidrotts- 
förbundet). 

SM-konvent
I samband med SM-finalen arrangerades ett  
konvent, tillsammans med Svenska Innebandy- 
förbundet, för organisationsledare med 45 delta-
gare från hela landet. Under dagarna fick delta-
garna lyssna till sju föreläsare inom bland annat 
normer, maskulinitet, idrottens nya riktlinjer, pa-
rainnebandy samt fifty/fifty. Stockholm represen-
terades av 18 deltagare från sju föreningar.  

UTVECKLING
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Återstartsstöd
Med efterspelet av pandemin har idrotten förde-
lats olika former av medel i syfte att arbeta med 
ny- och återrekrytering. Under året som gått har 
föreningarna fått möjlighet att vara kreativa, testa 
nya saker samt skapat olika projekt i syfte att re-
krytera och behålla spelare. För att sammanfatta 
beviljade medel kan man dela upp stödet genom 
två olika fördelningspotter, där Svenska Inneban-
dyförbundet varit huvudman för en och Stock-
holms Innebandyförbund för en.
Totalt har 15 föreningar tilldelats medel: Svenska 
Innebandyförbundet: 282 100 kronor.
Beviljade medel från Stockholms Innebandyför-
bundet: 209 100 kronor.
Föreningar som fått stöd: IK Frej Täby IBF, AIK IBF, 
Danderyds SK IBF, Duvbo IK, Ekerö IK, Nacka IBK, 
Vallentuna IBK, Värmdö IF, Täby FC, IBF Offensiv 
Lidingö, FBI Tullinge, Töjnan IBK, Tyresö Trollbäck-
en IBK, IK Malmen, Hässelby SK IBK, 

Kansliträffar
Under året har föreningsanställda träffat varandra 
samt personal från förbundet genom så kallade 
kansliträffar under två tillfällen. Första träffen ar-
rangerades på Scandic Alvik och fungerade som 
en säsongsuppstart med fokus på återstartsstödet. 
Under den andra träffen hälsade vi på hos Skön-
dals IK på Farsta Gård och diskuterade Schyssta 
Cupens nya upplägg och struktur. Det är gläd-
jande att det finns så många föreningsanställda i 
distriktet. Ni är alla en viktig pusselbit och bidrar 
dagligen till barn, ungdomar och vuxnas idrottan-
de.   

Sportchefsforum 
I takt med att allt fler föreningar tillsatt rollen 
sportchef uppkom ett behov att mötas och enas 
om rollens uppgifter, syften och möjligheter. Detta 
gjordes genom skapandet av ett sportchefsforum, 
där hittills 22 personer varit delaktiga. Under året 
arrangerades två digitala träffar samt fick ställa in 
en fysisk träff.  Under första träffen diskuterades 
rollens uppgifter, syften samt en workshop i vilka 
behov och hjälp deltagarna önskade. Under andra 
träffen presenterade Warberg IC klubbchef Emil 
Risberg föreningens arbetssätt och strategi, i syfte 
att ge distriktets sportchefer inspiration och moti-
vation. Att allt fler föreningar besitter en sportchef 
är både spännande och intressant och något som 
vi ser fram emot att följa. 
 
Parainnebandy
Sedan Svensk Innebandy skrivit på avsiktsförkla-
ringen med Parasportförbundet har Stockholms 
Innebandyförbund och Parasport Stockholm utö-

kat sitt samarbete ytterligare. Det har bland annat 
märks genom att vi under året: 

1. Skapat ett samverkansform där representanter 
från Svensk Innebandy, Parasport Stockholm 
samt Stockholms Innebandyförbund träffats 
regelbundet i syfte att diskutera vilka behov, 
möjligheter och utbildningsåtgärder som be-
hövs för att lättare inkludera alla i innebandyn.   

2. För första gången har parainnebandy deltagit 
i Bäst i Stan. Genom gruppspel i Kungsängen 
samt finalspel i Eriksdalshallen kunde Bålsta 
FBC Mix (B-klass) samt Bergfoten IBK (A-klass) 
koras till segrare.  

3. Startat upp ett paranätverk för representanter 
från föreningar och förbund i syfte att skapa en 
samsyn. Under årets arrangerades en träff med 
19 deltagare. Tanken är att detta forum ska 
träffas halvårsvis.   

 
Ett extra tack vill riktas till Peter Melander, sakkun-
nig inom Parasport på RF-SISU, som fungerat som 
katalysator och processledare för inkluderingspro-
cessen.  

Uppstartsträffar på Grön och Blå nivå
Under flera år har förbundets personal i större 
utsträckning velat välkomna nya aktivitetsledare 
i syfte att informera, diskutera och tillsammans 
utveckla innebandyn i Stockholm, något som dock 
varit svårt att få till. Men i och med pandemins au-
tomatiserande inlärning av digitala verktyg kunde 
vi under september månad arrangera två upp-
startsträffar för ledare på Grön och Blå nivå. 
Under träffarna diskuterades Innebandyn Vill, 
matchspelet, domare/matchledare samt ledarens 
betydelse. Vi är mycket glada och tacksamma att 
över 120 personer deltog i träffarna och vi kan inte 
nog betona vikten av att ha engagerade, kunniga 
och motiverade ledare i hallarna. Tack för det  
arbete ni lägger ner! 

RF-SISU Stockholm
Under året som gått har vi tackat av Stefan Ålan-
der och välkomnat Stina Gällroos som ny konsu-
lent för innebandyn. På sedvanligt vis har RF-SISU 
varit distriktet behjälpligt inom utbildning, utveck-
ling och föreningsutveckling.  

UTVECKLING
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UTMÄRKELSE
Till årets lag säsongen 2021-2022 har Stockholms 
Innebandyförbunds stipendiestiftelsevalt att utse 
Vallentuna IBK/IBK Frej Täby, med motiveringen: 
 
Tonårstjejerna i grannklubbarna Vallentuna IBK 
och IK Frej Täby stod i somras inför ett val, alla 
spelar ihop till hösten eller alla letar andra klubbar 
att spela i. Valet blev att fortsätta tillsammans 
och efter många år av att se varandra som 
motståndare istället se varandra som lagkompisar. 
 
Ledare och spelare har sedan dess arbetat mycket 
med bygget av lagkänsla och vänskap över de 
gamla klubbgränserna. Ett arbete som resulterat 
i att spelare från andra grannklubbar som sent i 
tonåren lagt klubban på hyllan hör om lagkänslan 
och hittar tillbaka till innebandyn i laget.

Under säsongen har laget även samarbetat med 
andra lag från båda klubbarnas kill- och damlag 
för variation på träningar, bjudit in klubbarnas 
yngsta flicklag till gemensam inmarsch på 
matcher och nu under våren initierat donationer 
från lagets sponsorer till Ukrainas krigsdrabbade 
barn.

Laget har haft en aktiv närvaro på sociala medier 
där duktiga motståndare har hyllats för sin 
skicklighet med boll och klubba eller för att de 
agerar extra schysst på planen. Mottot är att alltid 
vara vänliga och öppna mot alla - ens motståndare 
på match idag kan ju vara ens lagkamrater på 
träning imorgon.

Vallentuna IBK/IK Frej Täby bidrar på ett 
föredömligt sätt att alla individer känner att 
innebandy är mer än bara en sport och är 
därmed en självklar vinnare till priset Årets Lag – 
Säsongens Schysstaste Lag. 
 
Årets lag utses varje säsong av Stockholms 
Innebandyförbunds Stipendiestiftelse och 
belönas med minnesgåva samt 10 000 SEK till det 
vinnande laget.



Herr seniorer 96 99 98 89
Herr utveckling 10 0 0 0
Herr veteraner 28 29 27 28
Herrar totalt 134 128 125 117

Damer seniorer 51 49 43 44
Damer utveckling 0 0 0 0
Damer veteraner 6 8 8 9
Damer totalt 57 57 51 53

Pojkar
Svart 62 60 58 49
Röd 212 215 203 174
Blå 317 342 344 292
Grön 157 145 103 138

Pojklag totalt 748 762 708 653

Flickor
Svart 23 28 31 28
Röd 100 110 106 83
Blå 126 126 129 133
Grön 63 59 41 53

Flicklag totalt 312 323 307 297

Totalt 1 251 1 270 1 191 1120

       2018-2019          2019-2020           2020-2021        2021-2022

STOCKHOLMS STÖRSTA FÖRENINGAR
Topp 20 - Anmälda lag                                                    Ungdom           Senior                Totalt

01. Täby FC 61 5 66
02. Nacka IBK 33 3 36
03. Hässelby SK IBK 29 7 36
04. Huddinge IBS 32 4 36
05. FBI Tullinge 29 6 35
06. Åkersberga IBF 31 2 33
07. Älvsjö AIK IBF 27 4 31

08. Värmdö IF 24 2 26
09. Vallentuna IBK 22 3 25
10. Väsby AIK 21 3 24
11. Bele Barkaby IF IBF 20 2 22
12. Tyresö Trollbäcken IBK 20 1 21
13. Rotebro IS IBK 18 3 21
14. Ekerö IK 20 1 21
15. Vendelsö IK 16 4 20
16. Älta IF 15 4 19
17. Vaxholms IBF 16 3 19
18. Töjnan IBK 16 2 18
19. Sköndals IK 15 3 18
20. Sigtuna IF IBK 11 4 15

SERIEFAKTA
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STOCKHOLMS STÖRSTA FÖRENINGAR
                              Män                          Kvinnor                        Totalt

01. Täby FC 807 405 1212

02. Nacka IBK 762 194 956

03. FBI Tullinge 541 389 930

04. Älvsjö AIK IBF 500 247 747

05. Åkersberga IBF 399 243 642

06. Bele Barkarby IF IBF 327 208 535

07. Värmdö IF 357 175 532

08. Hässelby SK IBK 345 183 528

09. Huddinge IBS 262 259 521

10. Sköndals IK 264 177 441

11. Vaxholms IBF 275 151 426

12. Vallentuna IBK 280 139 419

13. Rotebro IS IBK 260 146 406

14. Tyresö Trollbäcken IBK 297 105 402

15. Väsby AIK 256 132 388

16. Töjnan IBK 280 88 368

17. Ekerö IK 225 100 325

18. Älta IF 217 101 318

19. Vendelsö IK 184 132 316

20. Ängby IF 226 89 315

Spelarlicenser i Stockholms distrikt

Figuren visar antal licensierade spelare i Stockholm

Topp 20 - Licensierade spelare
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STOCKHOLMS STÖRSTA FÖRENINGAR

Topp 20 - Lokalt aktivitetsstöd (VT 2021)
                                Sammankomster         Deltagare                 Bidrag

Topp 20 - Lokalt aktivitetsstöd (HT 2021)
                                Sammankomster         Deltagare                  Bidrag

01. Huddinge IBS 2 544 27 124 252 072 
02. Täby FC 2 006 28 612 251 125
03. FBI Tullinge 1 058 14 621 129 240 
04. Hässelby SK IBK 853 12 412 107 637 
05. Nacka IBK 859 11 620 102 789 
06. Älvsjö AIK IBF 837 9 702 89 056 
07. Bele Barkarby IF IBF 760 9 207 83 804 
08. Åkersbegra IBF 738 9 103 82 439 
09. Vallentuna IBK 611 8 745 76 576 
10. Värmdö IF 670 8 202 74 234 
11. Rotebro IS IBK 667 7 850 70 937 
12. AIK IBF 684 7 057 66 798 
13. Sköndals IK 581 7 322 65 790 
14. Väsby AIK 696 6 892 65 040 
15. Tyresö Trollbäcken IBK 501 6 831 60 483
16. Ekerö IK 555 6 384 58 538 
17. Vendelsö IK 467 6 313 56 113 
18. Salems IF 487 5 868 53 243 
19. Hammarby IF IBF 476 5 618 50 872 
20. Duvbo IK 348 5 584 48 056 

01. Täby FC 2 411 33 490 295 621

02. Huddinge IBS 1 325 28 393 185 779

03. FBI Tullinge 1 318 17 265 154 628

04. Hässelby SK IBF 1 192 15 497 137 946

05. Älvsjö AIK IBF 1 356 14 256 133 773

06. Åkersberga IBF 1 203 14 291 130 450

07. Värmdö IF 964 11 224 103 052

08. Bele Barkarby IF IBF 882 11 116 99 884

09. Vallentuna IBK 819 11 054 97 947

10. Rotebro IS IBK 975 10 431 96 592

11. Väsby AIK 937 10 070 93 422

12. Tyresö Trollbäcken IBK 752 9 983 89 138

13. Sköndals IK 751 8 932 81 515

14. Ekerö IK 716 8 774 79 584

15. AIK IBF 816 8 369 79 319

16. Vendelsö IK 683 8 511 76 980

17. Salems IF 696 8 379 75 909

18. Hammarby IF IBF 662 6 773 63 343

19. Farsta IBK 512 6 904 61 270

20. Järfälla IBK 645 6 436 61 187 
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SAMARBETSPARTNERS
STORT TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS FÖR SÄSONGEN 2021-2022! 
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ÅRSREDOVISNING

Flerårsöversikt

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Omsättning 9 730 604 9 281 394 9 394 741 8 012 846 9 792 923

Offentligträttsliga bidrag 880 742 876 410 858 311 818 099 850 000

Resultat 200 201 342 303 441 293 -817 658 441 250

i % av omsättningen 2,1% 3,7% 4,7% -10,2% 4,5%

Balansomslutning 7 123 845 7 284 460 7 272 305 7 128 512 7 921 839

Soliditet 35,0% 38,8% 38,9% 34,4% 36,5%

Stockholms Innebandyförbund 
802012-8784 
 
STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021-05-01 - 2022-04-30. 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Verksamheten
Stockholms Innebandyförbund (StIBF, säte i Bromma), är en självständig ideell förening, skall enligt stadgar 
och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom SIBFs regionala organ arbeta i enlighet med detta 
förbunds ändamål samt verka för att Riksidrottsförbundets (RF) mål och ideal uppnås. StIBF och dess  
föreningar skall aktivt verka för en dopingfri innebandyidrott, där RFs jämställdhetsmål också uppnås. 

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning-
ar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNINGAR NOT 2021-05-01- 2020-05-01-

2022-04-30 2021-04-30

Nettoomsättning 1 9 792 923 8 012 846

9 792 923 8 012 846

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,7 -4 206 866 -2 617 046

Personalkostnader 3 -4 668 566 -5 008 071

Avskrivningar på inventarier -25 266 -9 050

Rörelseresultat 892 225 378 679

Resultat från finansiella investeringar:

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter -975 -412

Övriga bokslutsdispositioner

Avsättning återstartsarbete 6 -450 000 0

Avsättning återstartsstöd 0 -1 195 925 

ÅRETS RESULTAT 441 250 -817 658
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ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNINGAR NOT 2022-04-30 2021-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 4 25 313 13 049

Långfristiga fordringar

Deposition 63 540 56 172

Summa anläggningstillgångar 88 853 69 221

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 307 799 64 416

Övriga kortfristiga fordringar 10 408 73

Lager 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 133 117 184 601

451 324 249 090

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 8 1 831 979 1 832 152

1 831 979 1 832 152

Kassa och bank 5 549 683 4 978 049

Summa omsättningstillgångar 7 832 986 7  059 291 

SUMMA TILLGÅNGAR 7 921 839 7 128 512
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2022-04-30 2021-04-30

Eget kapital 5

Balanserat överskott 2 449 993 3 267 652

Årets resultat 441 250 -817 658

Summa eget kapital 2 891 243 2 449 994

Avsättningar

Föreningsutvecklingsprojekt 6 1 291 820 1 501 501

Återstartsstöd till föreningar 0 1 254 425

Återstartsarbete 747 291

2 039 111 2 755 926

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 228 000 228 000

Summa långfristiga skulder 228 000 228 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 330 571 44 971

Övriga kortfristiga skulder 336 109 360 184

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 2 096 805 1 289 438

Summa kortfristiga skulder 2 763 485 1 694 593

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 7 921 839 7 128 512
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Not 1 Omsättning uppdelat på rörelsegren 2021/2022 Budget 2020/2021
Tävlingsintäkter 4 941 171 4 966 700 4 577 249
Kursintäkter 2 601 074 2 308 000 2 091 093
Offentligrättsliga Bidrag 850 000 800 000 818 099
Övriga bidrag 145 840 150 000 147 640
Reklam och sponsorer 84 370 90 000 89 130
Övriga intäkter 1 170 467 338 500 289 639

9 792 922 8 653 200 8 012 846

Not 2 Kostnader 2021/2022 Budget 2020/2021
Kansli- och kontorskostnader 1 525 998 1 390 032 962 525
Styrelse- och VU kostnader 134 247 69 973 26 008
Utbildningskostnader 1 445 417 1 450 736 1 154 871
Tävlingskostnader 742 657 544 342 153 184
Distriktslagskostnader 344 435 342 360 315 735
Övriga kommittékostnader 14 112 24 729 4 723

SUMMA 4 206 866 3 822 172 2 617 046

Not 3 Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

2021/2022 2020/2021
Medelantal anställda har varit, 8,0 9,0
varav kvinnor 3,0 4,0

Löner, ersättningar och sociala kostnader utgått till 
följande belopp:

2021/2022 Budget 2020/2021

Styrelsearvoden 83 300 82 775 82 775
83 300 82 775 82 775

Övriga anställda:
Löner och ersättningar 3 150 829 3 265 218 3 479 184

3 150 829 3 265 218 3 479 184

Sociala kostnader 1 378 748 1 378 010 1 404 982

Övriga personalkostnader 55 689 83 500 41 130

Summa styrelse och övriga 4 668 566 4 809 503 5 008 071

Stockholms Innebandyförbund 
802012-8784 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Om avvikelse förekommer framgår det av notanteckning nedan.  
Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Arvoden till instruktörer, kommitteordföranden e.t.c. redovisas under övriga kostnader.
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Not 4 Inventarier
2022-04-30 2021-04-30

Ingående anskaffningsvärde 846 266 824 167
Inköp 37 530 22 099
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 883 796 846 266
Ingående avskrivningar -833 217 -824 167
Avyttringar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -25 266 -9 050
Utgående ackumulerade avskrivningar -858 483 -833 217
Utgående planenligt restvärde 25 313 13 049
Bokfört värde 25 313 13 049

Avskrivningar enligt plan beräknas på nyttjandetid av 3 
år.

Not 5 Eget kapital 2022-04-30 2021-04-30
Belopp vid årets ingång 2 449 993 3 267 652
Årets resultat 441 250 -817 658
Belopp vid årets utgång 2 891 243 2 449 994

Not 6 Avsättningar 2022-04-30 2021-04-30
Avsättningar 1 152 058 1 152 058
Föreningsutveckling 139 762 349 443
Ekonomiskt stöd 0 1 254 425
Återstartsstöd 747 291 0

2 039 111 2 755 926

Not 7 Revisionsarvode 2022-04-30 2021-04-30
Arvode till revisorn har utgått enligt följande:

För revisionsuppdrag 32 813 31 063

Not 8 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Bokfört värde
Fasträntekonto 1 819 345 1 819 345
Räntefonder 12 634 12 807

1 831 979 1 832 152
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Min revisionsberättelse har lämnats den dag som fråmagår av min elektroniska underskrift.

Johanna Emtell  Linda Eriksson  Oskar Werner   
Ledamot   Ledamot   Ledamot   

Michael Christensson 
Akturiserad revisor

Mattias Hjelmberg  Malin Andersson  Fredrik Englund  Carl Schwieler 
Ordöfrande   Vice Ordförande  Kassör    Sekreterare

Bromma, den dag som fråmagår av våra elektroniska underskrifter.
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Till föreningsstämman i Stockholms Innebandyförbund

Org.nr 802012-8784

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms Innebandyförbund för räkenskapsåret 2021-05-01 - 
2022-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Stockholms Innebandyförbunds finansiella ställning per den 2022-04-
30 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

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

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 
Mina 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 fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina 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 fel 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

 - skaffar jag mig en förståelse av den del av Stockholms Innebandyförbunds interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

  
 
 

 
33



REVISIONSBERÄTTELSE

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag 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 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

 Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms 
Innebandyförbund för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Stockholms Innebandyförbund enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

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 Stockholms Innebandyförbund.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för Stockholms Innebandyförbunds situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm, den dag som fråmagår av våra elektroniska underskrift.

Michael Christensson 
Akturiserad revisor
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Stockholms Innebandyförbund Stipendiestiftelse
Org.nr. 802404-8319

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten 
Stockholms Innebandyförbunds Stipendiestiftelse (säte i Stockholm) har som syfte att verka för ett 
bibehållande av sporten innebandy och ska i huvudsak verka för ett bibehållande och utvecklande av 
ungdoms- verksamheten samt för utbildning av ungdomsledare och ledare inom sporten, framförallt i 
Stockholm. 
 
Detta har gjorts genom öronmärkta bidrag för ungdomsinnebandyn till årets lag. 
 
Stiftelsen administrerar även Erik Bergendahls  Minnesfond. 
 
Placeringsort 
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 20210101-20211231 
 
Flerårsjämförelse* 
    2021  2020  2019  2018  2017 

Balansomslutning        370 032          371 633           369 511         408 129          492 278   
Soliditet           38,54%          40,94%          44,36%          47,54%           48,89% 
 
*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 
 
Resultatdisposition 
Förlag till disposition av föreningens vinst  
 
Till föreningsstämmans förfogande står 
balanserad vinst         152 131  
årets förlust         -9 513 
        142 618 
 
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföra    142 618 
 
Beträffande stiftelsen resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01

Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter 0 0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -7 971 -13 896

Rörelseresultat -7 971 -13 896

Resultat från finansiella poster

Resultat fondplacering 2 -1 542 2 122
Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader 0 0

-1 542 2 122

Resultat efter finansiella poster -9 513 -11 774

ÅRETS RESULTAT -9 513 -11 774
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BALANSRÄKNING Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Övriga fodringar 60 60

60 60
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 3 370 032 371 573

370 032 371 573

Summa omsättningstillgångar 370 092 371 633

SUMMA TILLGÅNGAR 370 092 371 663

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 4

Balanserad vinst eller förlust 152 131 163 905
Årets resultat -9 513 -11 774
Summa eget kapital 142 618 152 131

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 227 473 219 502
Summa kortfristiga skulder 227 473 219 502

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 370 092 371 633
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Not 1 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2021 2020

Uppskrivningar 0 2 122

Nedskrivningar -1 542 0

Räntor 0 0

-1 542 2 122

Not 3 Övriga kortfristiga placeringar

Kategori

Fondandelar räntefonder 370 032 371 573

370 032 371 573

Marknadsvärde 370 032 371 573

Not 4 Eget kapital

Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 152 131

Årets förlust -9 513

Belopp vid årets utgång 142 618

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 5 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN 

  
38



ÅRSREDOVISNING STIPENDIESTIFTELSEN

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som fråmagår av min elektroniska underskrift.

Linda Eriksson  Thomas Engholm     
        

Mikale Brandstam 
Godkänd revisor FAR

Mattias Hjelmberg  Malin Andersson  Carl Schwieler 
   

Bromma, den dag som fråmagår av våra elektroniska underskrifter.
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stockholms Innebandyförbunds Stipendiestiftelse, org.nr 802404-8319

Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalande 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms innenbandyförbunds Stipendiestiftelse för år 
2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i för-
hållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  mitt 
uttalande.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den 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 
Mina 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 misstag, och att lämna en revi-
sionsberättelse som innehåller mina 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 miss-
tag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomis-
ka beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina  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 jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för 
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
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• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
 
Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2021.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

 
Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseen-
de:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 stiftelsen.
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REVISIONSBERÄTTELSE STIPENDIESTIFTELSEN

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande.

Segeltorp, den dag som fråmagår av våra elektroniska underskrift.

Mikale Brandstam 
Godkänd revisor FAR
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VERKSAMHETSINRIKTNING 2022-2023
Stockholms Innebandyförbund mot säsongen 2022–2023 
 
Stockholms Innebandyförbund är en ideell förening vars huvuduppdrag är att vara en regional förlängning 
av Svenska Innebandyförbundet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för att innebandyn i 
Stockholm ska utvecklas i enlighet med Svensk Innebandy Vill. 

En nära dialog med föreningarna är en förutsättning för att förstå vilket stöd som behövs för en gynnsam 
utveckling. Genom denna nära dialog förstår vi också vad vi behöver påverka hos Svensk Innebandy på 
nationell nivå. Stockholms Innebandyförbund har även i sitt uppdrag rollen att företräda föreningslivet i 
dialoger med kommuner och den övriga idrottsrörelsen. 

Svensk Innebandys gemensamma vision lyder - Folksporten för alla – alltid.

Innebandy ska vara en sport som tilltalar många. Därför ska innebandyn vara rolig, enkel, varierande och 
utmanande. Den ska vara underhållande att se på och öppen för alla. 

Visionen är gemensam för hela landet men resan dit påverkas förstås av förutsättningarna som råder i det 
egna distriktet. Därför har styrelsen för Stockholms Innebandyförbund ansvaret att beskriva färden mot 
visionen, anpassad efter de förutsättningar som råder inom vårt distrikt. 

För att nå den önskvärda riktningen att vara en folksport för alla – alltid, behöver Stockholms 
Innebandyförbund arbeta för att göra innebandy till en sport som alla ska kunna engagera sig i. Detta 
fungerar som förbundets långsiktiga strategiska mål. 

En förutsättning för att nå det strategiska målet är att föreningarna leds i linje med Svensk Innebandy 
Vill och att Stockholms Innebandyförbund arbetar aktivt för att föreningarna i distriktet är starka och 
välmående. En stabil grund dvs plattform är en förutsättning för att våra föreningar ska fortsätta växa 
och vara välmående. Plattformen skapar förutsättningar för spelare och ledare att utvecklas i föreningens 
verksamhet.

Svensk Innebandy har gemensamt beslutat att Svensk Innebandys Utvecklingsmodell ska vara vägledande 
i både utbildnings- och tävlingsverksamhet. För Stockholms Innebandyförbund innebär detta att SIU-
modellen ska genomsyra vår verksamhet.

Det finns många områden som inte lyfts fram i denna verksamhetsinriktning, men som är viktiga 
att vidareutveckla. Detta görs dock inom ramen för styrelsens mandat och kanslichefens operativa 
ansvarsområde. Verksamhetsinriktningen kommer, efter beslut av årsmötet, att brytas ned till en 
aktivitetsplan.

 
43



VERKSAMHETSINRIKTNING 2022-2023
Utmaningar 
 
För att innebandy ska bli Folksporten finns följande utmaningar i vårt distrikt:

 
Att få fler att spela innebandy 
 
Under flertalet år har den stora ökningen av innebandyspelare utgjorts av yngre barn och tydliga 
utmaningar har handlat om att få de äldre att spela längre – att inte sluta så tidigt. Efter påverkan av 
pandemin Covid-19 har spelplanen förändrats. Med viss oro kan vi se förändringar även hos yngre barn. Det 
är flera årskullar som aldrig fått möjlighet att börja älska innebandysporten genom en lustfylld start med 
spel på grön nivå. Oron kvarstår för aktiva runt junior- och senioråldern som också fått säsonger spolierade 
på grund av pandemin. Vi vill vara en idrott som samverkar med andra och som skapar förutsättningar för 
livslång idrottsglädje. 

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell beskriver hur vi ska förhålla oss till träning och tävling baserat på 
utvecklingsålder snarare än biologisk ålder. SIU-modellen är ett viktigt verktyg som skall genomsyra hela 
vår verksamhet för att få fler att börja och fortsätta med sitt engagemang i vår idrott. 

En viktig anledning till att vilja vara en del av en verksamhet är också att miljöer runt träningar och matcher 
uppfattas som trygga och välkomnande. Ett stärkt pro- och reaktivt arbete står därför alltid i fokus. 

Föreningarna är förbundets hjärta, där verksamheten sker. En stark och välmående förening som 
samverkar med förbund och andra föreningar är en förutsättning för att få fler att engagera sig i 
föreningen.  
 
Att få fler kvinnor att engagera sig 
 
Andelen flickor som spelar innebandy har ökat de senaste åren, däremot är fortfarande få kvinnor 
engagerade som tränare, domare eller förtroendevalda.

För att bli en idrott som fler vill engagera sig i behöver vi inkludera fler kvinnor i innebandyn på alla nivåer. 
Stockholms Innebandyförbund har en reell utmaning att både i sin egen och i föreningarnas verksamhet 
på ett bättre sätt ta vara på både kvinnors och mäns kunskap och erfarenhet. Resurser bör med självklarhet 
fördelas likvärdigt mellan könen. Därför behöver utbildnings- och utvecklingsinsatser riktas mot förening, 
spelare och ledare. Dessutom behöver särskilda insatser riktas direkt mot kvinnor för att sänka trösklarna 
som idag finns.  
 
Att nå nya målgrupper 
 
Genom en trygg idrottsmiljö med en inkluderande verksamhet finns många nya målgrupper att rikta in 
rekryteringsaktiviteter kring. Här finns en stor utvecklingspotential för innebandyn i Stockholm. Det handlar 
om nya geografiska områden där innebandyn idag inte är så stark, personer med funktionsvariation eller 
nå personer som vill spela innebandy utanför traditionellt seriespel i nya spelformer. 

För att nå nya målgrupper är det också viktigt att Stockholms Innebandyförbund samarbetar och 
samverkar med andra idrotter, kommunerna i Stockholm samt andra aktörer inom idrottsrörelsen. 
 
Att få fler spelplatser

För att nå vår vision behövs definitivt fler spelplatser. På många ställen, i många föreningar, upplevs 
hallbristen vara en stor bromskloss för utveckling. 

Stockholms Innebandyförbund ser därför att arbetet måste fortsätta kring att få till fler nya spelplatser. 
Påverkansarbete tillsammans med övriga idrotter i Stockholm samt med RF-SISU Stockholm är en 
förutsättning för att nå fram till beslutsfattare. Tillsammans är vi starkare än en och en. 

Det handlar också om ett effektivt nyttjande av de spelplatser som finns. Med lite kreativitet och 
nytänkande, i kombination med aktivt lobbyarbete för nya byggnationer, kan vi se till att skapa möjligheter 
för innebandyspel på så många platser som möjligt.
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Strategiska områden  
 
Med visionen och utmaningarna definierade är följande strategiska områden med tillhörande 
fokuspunkter det Stockholms Innebandyförbund långsiktigt behöver arbeta med för att innebandy ska 
bli en sport som alla ska kunna engagera sig i.

Innebandy hela livet

Få fler att börja med innebandy 
• Ökat fokus på nyrekrytering
• Utveckla tävlingsstrukturen för de yngsta  

spelarna
• Få fler kvinnor att engagera sig
 
Trygga idrottsmiljöer
• Stötta föreningar i arbetet med  

värdegrundsfrågor
• Arbeta för välutbildade ledare
• Fokus på hallklimatet/matchmiljön
• Öka samverkan mellan domare och förening
• Arbeta för välutbildade domare

Öka antalet nya målgrupper
• Arbeta för inkludering av Parainnebandyn
• Nå nya geografiska områden som idag inte är 

representerade i Stockholm
• Erbjuda alternativa spelformer 

Fler spelare fortsätter att spela längre
• Utvärdera & utveckla tävlingsstrukturen
• Se över alternativa spelformer
• Öka antalet utbildade ledare
• Utöka vägledningen & kommunikationen 

kring tävlingsstrukturen
• Delta i den nationella utvecklingen av 
• SIU-modellen
• Arbeta med spelarutveckling 

Öka antalet spelplatser
• Samarbeta med övriga idrotter och RF-SISU 

Stockholm för att få fler anläggningar
• Ta en aktiv roll i debatten
• Hjälpa och stötta föreningar i frågor kring 

anläggningssituationen

Stockholm Innebandy – En modern organisation

Starka och välmående föreningar
• Arbeta för att föreningarna leds i enlighet med 

Svensk Innebandy Vill
• Arbeta för en jämställd innebandy i Stockholm.
• Få fler kvinnor att engagera sig
• Inkludera fler målgrupper i föreningens  

verksamhet

Ta en aktiv roll i idrottsrörelsen
• Ta en aktiv roll i nationella utvecklingsfrågor
• Ta en aktiv roll i nationella samverkansform
• Ta en aktiv roll i regional idrottsutveckling
• Företräda Stockholms föreningar nationellt
• Företräda Svensk Innebandy lokalt 

Möjligheter för samverkan
• Arbeta för att föreningarna samverkar med 

varandra i större utsträckning
• Stötta föreningen att samverka med RF-SISU 

Stockholm
• Samverka med kommuner och övriga  idrotts-

rörelsen
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BUDGET 2022-2023

INTÄKTER

Tävlingsintäkter 4 657 600

Kursintäkter 2 694 000

Bidrag 950 000

Reklam och sponsorer 90 000

Övriga intäkter 359 000

Summa intäkter 8 750 600

KOSTNADER

Kansli- och kontorskostnader -1 136 835

Styrelse- och VU kostnader -83 508

Utbildningskostnader -1 636 639

Tävlingskostnader -520 535

Distriktslagskostnader -364 053

Övriga kommittékostnader -27 000

Styrelsearvoden -86 275

Löner och ersättningar -3 670 000

Sociala kostnader -1 470 255

Övriga personalkostnader -78 500

Summa kostnader -9 073 600

AVSKRIVNINGAR OCH RÄNTOR

Avskrivningar -25 000

Ränteintäkter 0

Räntekostnader -2 000

Summa avskrivningar och räntor -27 000

Resultat -350 000
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Stockholms Innebandyförbund 
Gustavslundsvägen 12, 161 51 Bromma 

www.stibf.se


