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FÖRORD

Ett år av utmaningar, en 
innebandysäsong i pandemins 
dystra tecken – Covid-19! 
Ännu en säsong har slutförts - eller har den det? 
Känslan just nu är snarare att vi förlänger den när vi 
ser ljuset i mörkret då vaccineringstakten ökar och ser 
möjligheten att få spela och träna innebandy under 
sommarmånaderna då det annars oftast ligger helt 
nere i föreningarna. 

Ja, det har sannerligen varit två säsonger i rad som 
förändrat förutsättningarna för svensk innebandy 
på många sätt. Säsongen 2019-2020 avbröts på ett 
abrupt sätt vilket påverkade verksamheterna i vårt 
distrikt som fick ta snabba och ovana beslut. Den 
här säsongen, 2020-2021, såg ut att kunna bli lite 
mer normal. Så verkade det i alla fall när vi sparkade i 
gång säsongen i augusti. Men när väl seriespelet drog 
igång så var det som att hålla fram gottepåsen och 
man fick bara smaka en bit innan den försvann. I stort 
sett all serieverksamhet försvann gradvis under en 
höstmånad och innebandyklubborna fick ägna sig åt 
väldigt många snabba - och ofta - obekväma beslut. 
När det var som värst var det för många inte ens 
tillåtet att springa ute i regn och rusk tillsammans. 

Men finns det något positivt att hitta? Ja, många 
föreningar och lag har lyckats att bibehålla verk-
samheten och har trots alla restriktioner behållt sina 
spelare och aktiverat dem med många påhittiga 
aktiviteter. Jag blir rörd när jag hör hur man slitit med 
försäsongsliknande träningar i skogen och i parke-
ringshus mitt i vintern utan att gnälla. Förståelsen och 
acceptansen för snabba beslut och förändringar från 
en dag till en annan har varit stor. Vissa grupper har 
t o m blivit fler då man saknat vardagen i den mörka 
coronaperioden. Jag har t o m hört positiva signaler 
i yngre grupper där man sett att barnen växt och 
fått större självförtroende när man fått förlita sig på 
ledarna när föräldrarna inte haft access till hallen.

Men visst finns det stora orosmoln som vi nu måste 
kämpa för att skingra. Hur många innebandyspe-
lare har vi egentligen tappat under säsongen? Hur 
många har hittat andra aktiviteter? 

Svaren på detta får vi under sommaren och vid 
skolstarten då merparten av vår verksamhet, med 
drygt 10000 licensierade spelare, sparkar igång. 
Västsvenska Innebandyförbundet vill med sitt 
återstartspaket inspirera och ge en injektion för att 
sänka den ekonomiska ribban att köra igång samt 
skapa aktiviteter som drar oss tillbaka till hallarna och 
sporten vi älskar.

Jag inser ju att säsongen 2021-2022 förmodligen inte 
blir en helt normal säsong men nära på. Längtar till 
en normal säsong efter konfliktsäsongen 2018-2019 
och de efterföljande coronasäsongerna. Kraften i 
ideell idrott och glädjen för att spela innebandy är 
jag övertygad vinner kampen mot allt som stör vår 
verksamhet.

Tack för ert slit under säsongen och välkomna ut i 
ljuset nästa säsong!

Mats Lomander
Ordförande 
Västsvenskas Innebandyförbund
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Styrelsen: 

Mats Lomander, Ordförande

Mikael Åkerström, 1:a Vice Ordförande

Måns Löfgren, 2:a Vice Ordförande

Lotta Fritzell, Kassör

Niclas Ermesjö

Catharina Olsson

Maria Hagelqvist

Hans Westerlind

Karin Bistedt

Adjungerad 

Ulf Widell sekreterare 

Valberedning :

Niclas Sundelid Ordförande Ale IBF

Magnus Fredriksson, Hisingskärra IBK

Märit Bergendal, FBC Lerum 

Ulf Andersson, Partille IBS

Charlotte Axelsson, IBK Göteborg 

Magnus Andersson, Myggenäs IBK 

Lena Gustavsson, Hindås IBK 
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Personal

Ulf Widell 
Förbundschef 

Mikael Björk 
Tävling/Distriktslag

Jaana Gander 
Utbildning/Utveckling

Joel Ottgård 
Tjänstledig

Västsvenska Innebandyförbundet har lokaler på Engelbrektsgatan 26 i Göteborg. Totalt hade Västsvenska Inne-
bandyförbundet fyra personer anställda på olika basis var av en är tjänstledig på grund av studier. Under ledning 
av Förbundschef har resurserna fördelats på områden som tävling, domare, spelarutveckling, föreningsutveckling, 
utbildningar och marknad. 

Västsvenska Innebandyförbundets
Personal och grupper

Domarkommittén/ 
Klassificeringsgruppen
Domarkommittén/Klassificeringsgruppen 
hade under säsongen haft regelbundna 
digitala träffar var 14 dag. 
Ledamöter var:

Peter Novakovic Coach steg 4
Jesper Axelsson Coach steg 3–4
Jesper Dammert Coach steg 2
Fredrik Gander Coach steg 2
Mikael Ärlig  Coach steg 1
Aldin Hadziselimovic Coach steg 1
Jim Olausson Coach Norr

Ny syn träning och tävling norr
Representant från:

Dingle AIK
Herrestads AIF
Orust IBK
Mellerud IBK
Myggenäs IBK
Bild 4

Ny syn träning och tävling söder
Representant från:

IBF Backadalen
Utbynäs SK
Kärra IBK
FBC Lerum
Pixbo Wallenstam IBK/IBF
Lindås Rasta IBK

Tävlingskommitté
Tävlingskommitté hade under säsongen 12 
möten.  
Ledamöter var:

Hans Westerlind  Ordförande
Fredrik Gander  V. Ordförande
Anders Isberg Ledamot
Christian Westerlind Ledamot
Anna – Carin Niklasson Ledamot

Värdegrund - Hallklimat
Representant från:

Frölunda IBK
IBF Backadalen
Lindome IBK
Utbynäs SK
Lindås Rasta IBK
IBK Bergum
Kärra IBK
FBC Lerum
Pixbo Wallenstam IBK/IBF

Referensgruppen - Övergångar
Representant från:

Pixbo Wallenstam IBK/IBF
Lindås Rasta IBK
Lindome IBK
Utbynäs SK
IBF Backadalen
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Totalt antal föreningar 65 st   |  Totalt aktiva föreningar 58 st  |  Totalt passiva föreningar 7 st

LICENSIERADE SPELARE
Antalet spelare den 30/4 2021 

var 9 611 (10 599 i fjol).

1977 
(2124) 

898 
(909) 

KVINNOR

2348 
(2843) 

B-LICENS 
GRÖN NIVÅ

2304 
(2491) 

1689 
(1796) 

286 
(218) 

MÄN

MOTIONS- 
LICENS

B-LICENS 
BLÅ NIVÅ

B-LICENS 
RÖD NIVÅ



7 

Så klarade vi 
verksamhets- 

målen 2020/21



Säsongen 2020 - 2021 blev en kort 
säsong pga. Covid - 19.  Västsvenska 
Innebandyförbundet har under 
säsongen genomfört endast 1 
sammandrag för barn upp till 9 år 
på små planer. Sammandragsspelet 
spelades 3 mot 3 + målvakt på små 
planer. 

På seniornivå har distriktet haft 12 
serier, fyra damserier samt åtta serier 
på herrsidan.

Alla serier på seniornivå fick avslutas 
redan i oktober pga. stärkta restrik-
tioner pga Covid- 19 och fick avslutas 
helt i februari. Inga lag kommer att 
avancera eller åka ur i serieindel-
ningen till 20–21.

SSL och förbundsserierna: Svenska 
Innebandyförbundet beslutade att 
avsluta seriespelet för herrar div 1, 

samt damer allsvenskan. Då inga 
kval genomfördes kommer inga 
lag att lyftas upp samt åka ur. SSL 
färdigspelades på både dam och 
herrsidan: damernas SM final bestod 
av Team Thorengruppen och Pixbo 
Wallenstam IBK. Segrare i matchen 
blev Team Thorengruppen med 
5–4. Västsvenska Gratulerar Pixbo 
Wallenstam IBK till en hedersam 2.a 
plats och en silverpokal. 

Seriesystemet på röd nivå, födda 
2001 – 2008

Efter anmälan rangordnades lagen 
från lag 1 till slut. Sedan gjordes en 
seriestruktur genom alla nivåer. 
Serierna delades in med sex och tio 
lag i varje och lottades med dubbel/
enkelmöten. Till höstens serier blev 
det på pojksidan 19 och på flicksidan 

blev det 12 serier. I december månad 
lottades serierna om i samma 
seriestruktur som innan. Till vårens 
serier då fick vi 18 serier på pojksidan 
och 9 på flicksidan.

Pga. De stärkta restriktionerna och 
Covid -19 så har västsvenska Inne-
bandyförbundet pausat även dessa 
serier fr.o.m. oktober, Förbundet 
har haft kontinuerlig kontakt med 
föreningarna gällande seriespelet 
och har under säsongen tittat på 
olika alternativ till seriespel. Men pga. 
omständigheterna har även dessa 
serier fått ställas in.

Så påverkade covid-19 Västsvensk 
innebandy säsongen 2020/2021

Den ökade spridningen av covid-19 
i samhället påverkade idrotten och 
innebandyn på ett sätt som vi aldrig 
kunna föreställa oss…  
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Tävling i utveckling 2018–2019 2019–2020 2020–2021

Föreningar 70 66 65

Lag i seriespel 808 927 902

Lag i sammandrag 422 / 6 315 / 5 44 / 1

Utdragningar 32 47 21

Matcher i seriespel 5 155 4 842 4 940

Matcher i sammandrag 745 668 54

WO matcher 9 6 2

Matchändringar 490 478 53

Dispenser 36 26 14

Licenser totalt 10 628 10 599 9611

A-licenser 3 273 3 033 2 875

Män 2 303 2 124 1 977

Kvinnor 970 909 898

Flickor 0–9 år 618 649 636

Pojkar 0–9 år 2 029 2 194 1 712

Flickor 10–12 år 751 732 639

Pojkar 10–12 år 1 817 1 759 1 665

Flickor 13–15 år 613 588 518

Pojkar 13–15 år 1 318 1 208 1 171

Motionslicens 218 286

Elitarrangemang 1 1 1

Förbundsserielag 15 14 16

Hallar i distriktet 61 63 61

Medlemmar  

Medlemmar under året var de 65 föreningar som  
bedrev sin verksamhet i Göteborg, Bohuslän och  
Dalsland.

Medlemmarna erlade den av Årsmötet fastställda  
administrationsavgiften på 3.000 kr per förening.
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Under säsongen har 10 nya 
distriktsdomare samt 227 fören-
ingsdomare utbildats, varav 20 
föreningsdomare har genomfört 
Ungdomsdomare röd som innebär 
att de har behörighet att döma i de 
lägre röda serierna.

På förbundsnivå har distriktet haft 
åtta domarpar. Under den del av 
säsongen som genomförts har ett 
domarpar från distriktet dömt åter-
budsmatcher på förbundsnivån.

Distriktets domare har genom 
Västsvenska Innebandyförbundet 
även dömt i olika turneringar 
utöver ordinarie serieverksamhet. 

Domarutbildningar

Säsongens fortbildning arrange-
rades digitalt i Teams med Mattias 
Linell som ansvarig för licenskursen 
och Jaana Gander, Aldin Hadzi-
selimovic för fortsättningskursen. 
Planen var att under utvecklings-
helgen fortsätta utvecklingen med 
riktade föreläsningar.

Observationer

Fram till den pausade verk-
samheten i slutet av oktober 
genomfördes det ca ett 15-tal 
observationer. Tyvärr fanns inga 
möjligheter tillfortsatt verksamhet 
under säsongen. 

Föreningsdomare

Utvecklingen fortsätter med 
föreningar som tillsätter sina egna 
matcher med ”sina” domare. 
Detta är mycket positivt. Vi har 
haft matchledarutbildningar både 
centralt arrangerade och lokalt ute 
hos föreningar.

Vi har arrangerat ungdomsdomare 
röd för de föreningsdomare som 
dömer säsong 2 och har ambi-
tionen att döma de lägre röda 
serierna.  
20 Ungdomsdomare  
röd genomförde en 
kompletteringskväll 
i vintras för att få 
behörigheten till 
distriktsdomare. 

    Västsvenskas
Domare
Vid ingången av säsongen 2020–2021 
hade Västsvenska Innebandyförbundet 
120 godkända domare. 

Domarutbetalningar 
Inför säsongen togs ett beslut 
att förbundet som ombud skulle 
administrera domarnas arvoden 
samt resa för våra föreningar. Fram 
till 27 oktober fungerade detta 
utmärkt och kommer att fortsätta 
kommande säsonger.
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LICENSIERADE DOMARE
Antalet domare den 30/4 2021 

(fjolårets siffra)

143 
(151) 

DISTRIKTS- 
DOMARE

10 
(16) 

KVINNLIGA 
DOMARE

227 
(316) 

FÖRENINGS- 
DOMARE

8 
(8) 

FÖRBUNDS- 
DOMARPAR

0 
(1) 

NOMINERADE  
PAR TILL SIBF
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Vi har bland annat arrangerat 
regelkvällar för ledare och spelare 
och fördjupning spelet röd förutom 
SIU modellens stegutbildningar. 
Även en Grundutbildning för unga 
ledare arrangerades digitalt under 
vintern i ett led i vårt arbete för 
ungdomsdelaktighet.

Grundutbildning organisations-
ledare och vår förening vill

I december arrangerades Grund-
utbildning för organisationsledare 
i samarbete med Västergötlands 
Innebandyförbund och RF SISU. 
Efter utbildningen har vi haft 3 
föreningar som arbetat vidare med 
Vår förening vill som är vårt natio-
nella föreningsutvecklingsverktyg.

Följande föreningar har genomfört 
Grundutbildning organisationsle-
dare:

IBF Backadalen, IBF Älvstranden, 
IBK Kungälv, IBK Utby, Kärra IBK 
Lindome IBK, Mölndals IBF och 
Utbynäs SK.

Inspirationsföreläsningar 
Under denna annorlunda säsong 
med mycket nya mötesformer 
genomfördes två kostnadsfria 
inspirationsföreläsningar. För våra 
domare föreläste ett av våra nya 
tillskott på den internationella 
spelplanen, Josefin Hedelind. Hon 
berättade om sin domarresa fram 
till den magiska VM semi-finalen i 
Schweiz mellan hemmanationen 
och Tjeckien. För våra ledare så var 
det en hemvändare, som dock inte 
hamnade i distriktet utan i Uppsala 
(Storvreta IBK), Oscar Lundin som 
föreläste. 

Totalt deltog det ca 150 
personer på dessa mycket 
uppskattade föreläs-
ningar.

    Västsvenskas
Utbildningar
Under säsongen har vi haft 42 utbildnings- 
tillfällen där de flesta arrangerats digitalt  
via Teams.
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UTBILDNINGAR
Antalet utbildningar den 30/4 2021 

(fjolårets siffra)

121 
(210) 

GRUND- 
UTBILDNING

225 
(316) 

FÖRENINGS- 
DOMARE

23 
(22) 

FÖRENINGS- 
BESÖK

31 
(0) 

ORGANISATIONS- 
LEDARE GU

143 
(159) 

DISTRIKTS- 
DOMARE

153 
(259) 

RÖD
UTBILDNING

0 
(24) 

BRUN
UTBILDNING

13 
(47) 

GRÖN 
UTBILDNING

65 
(129) 

BLÅ
UTBILDNING
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FAQ

under säsongen har våra arbets-
grupper nedan tillsammans med 
kanslipersonalen arbetat fram en 
FAQ sida (frågor och svar) inom 
följande områden: tävling, värde-
grund, utbildning och Covid-19

FU -Hallklimat

Under säsongen har arbetet pågått 
löpande med digitala möten 
varje månad. Arbetsgruppen har 
genomfört en enkätundersökning 
till organisationsledare i syfte att 
ta ytterligare steg att förbättra 
Hallklimatsarbetet. Uppdatering av 
information och dokument är en 
del i förbättringsarbetet.

Följande föreningar är med i 
arbetsgruppen: Frölunda IBK, IBF 
Backadalen, Lindome IBK, Utbynäs 
SK, Lindås Rasta IBK, IBK Bergum, 
Kärra IBK, FBC Lerum och Pixbo 
Wallenstam

Ny syn träning och tävling norr

Vi har haft digitala träffar i syfte 
att få fler att fortsätta spela och 
öka antalet engagerade inom 
innebandyn. I samarbete med RF 

SISU har vi skapat en plan för 
Samsynsträffar i områden 

där vi har innebandyför-
eningar. 

Följande föreningar har 
arbetat med utveck-
lingsfrågor i norr: 
Dingle AIK, Herrestads 

AIF, Orust IBK, Mellerud 
IBK och Myggenäs IBK

Ny syn träning och tävling söder

Vi har haft digitala träffar i syfte att 
få fler att fortsätta och öka antalet 
engagerade inom innebandyn i 
söder. Arbetsgruppen har tagit 
fram olika idéer på hur innebandyn 

kan göras mer attraktiv 
samt hur vi skapar och 
lyfter förebilder. En del 
är att utveckla inne-
bandyn i skolan och 
utveckla sammandrag 
i ex Lundbystrand med 
många spelare och lag 
under samma tak och tillfälle.

Följande föreningar har arbetat 
med utvecklingsfrågor i söder: 
IBF Backadalen, Lindås Rasta IBK, 
Utbynäs SK, Kärra IBK och FBC 
Lerum 

Referensgrupp övergångar

Vi har genomfört digitala träffar 
där vi strukturerat upp en refe-
rensgrupp i övergångsfrågor med 
syfte att vara ”bollplank” för spelare, 
ledare och förening.

Arbetsgruppen har uppdaterat 
informationen på hemsidan för 
övergångsfrågor.

Deltagande föreningar i referens-
gruppen är: Pixbo Wallenstam, IBF 
Backadalen, Utbynäs SK, Lindås 
Waves och Lindome IBK.

Spelarutveckling 
Antal per den 30/4–21  
(siffra inom parentes är fjolårets siffra)

Lag i distriktlagsverksamhet 4 (4)

Distriktlagssamlingar 34 (38)

Deltagande spelare 210 (196)

Tjejer 90 (84)

Killar 120 (120)

Olika föreningar  
representerade 22 (19)

Distriktslag

Säsongen för ungdom -04 -05 har 
varit ett problematiskt år för våra 
ledare och spelare.

SM för -04 blev inställt och flyttas 
fram till oktober 2021 pga. av Covid 
-19

Grupperna för 04/05-or under 
säsongen haft större samlingar 
(nominering) och en uppsam-
lingsträning.

För våra -04 or har grupperna blivit 
mindre för att anpassas till SM

Ledare för flickor 04/05 är Daniel 
Hansson, Mikael Järdhage, Elin 
Björk – Linder och Angelica 
Almqvist samt för pojkar 04/05 
Mattias Flodén och Andreas Berg, 
Tommy Stålhammar och Daniel 
Axell 

Sammanlagt har ca 210 spelare 
deltagit i samlingar med distrikts-
lagen (90 tjejer och 120 killar) och 
de har representerat 19 olika fören-
ingar. Det har genomförts ca 34 
samlingar med träningar, läger eller 
träningsmatcher

SM för 2004 Uppskjutet till oktober 
2021  

Verksamhetsberättelse 2020/202114



Innebandygymnasier

Under säsongen 2020 - 2021 har 
det funnits tre verksamma Natio-
nella Innebandygymnasium (NIU) 
i distriktet, där det har bedrivits 
elitinnebandyundervisning under 
SIBF, s reglemente; Katrinelunds-
gymnasiet, Hulebäcksgymnasiet 
och Lerums Gymnasium. 

Det har sammanlagt gått ca 80 
elever där.

VSIBF har under säsongen/läsåret 
haft träffar med instruktörerna på 
dessa gymnasier. Samarbetet med 
Aspero friskolor har också fortsatt.

Distriktslagssamarbete

Västsvenska Innebandyförbundet 
har fortsatt samarbetet med 
Hallands och Skånes Innebandy-
förbund kring området Spelarut-
veckling. 20:e september spelades 
det träningsmatcher mot Halland 
(breddtrupper). 

Talangutvecklingsplan

Arbetet med utveckling av spela-
rutvecklingsplan och policydoku-
ment för verksamheten fortgår 
löpande.

Synliggörande 
Antal per den 30/4–21  
(siffra inom parentes är fjolårets siffra)

Elitarrangemang 1 (1)

Hallar i distriktet 61 (63)

Möten med kommuner 23 (23)

Möten med politiker 4 (0)

Antal lag i Skolslaget 71 (75)

Föreningspulsen

Redovisning av föreningspulsen 
20–21 presenterades under april 
och som året föreningspulsförening 
utsågs FBC Lerum/Utv.

De 10 föreningarna med högst 
poäng var.

Förening Poäng

FBC Lerum/Utv. 605

IBF Backadalen 585

IBK Kungälv 585

Kärra IBK 585

Lindome IBK 585

Lindås Rasta IBK 570

Pixbo Wallenstam IBK/IBF 545

IBF Älvstranden 495

IK Zenith 490

Landvetter IBK 490

Stenungsunds IBK 490

Partnerskap

Förbundet har trotts pandemi 
gjort en grundläggande satsning 
på att jobba med att får in samar-
betspartners till vår verksamhet. 
Detta genom att på konsultbasis 
hyrt en person som har jobbat 
med frågorna. Initialt gjordes en 
grundläggande arbeta om hur det 
ser ut i vår verksamhet och med 
detta som en grund skapades en 
partnersstruktur. Tyvärr utifrån den 
pandemin som råder så har inte 
vi under året tecknat några nya 
partnersavtal då möten var svåra 
att få till.  

Focus game

Under denna konstiga säsong lyck-
ades vi dock genomföra ett Focus 
Game, med matchen i Herrall-
svenskan mellan Lindås Rasta och 
IBK Lagan. Match sändes digitalt 
grattis på nätet och sågs av ca 2 
500 personer. Tanken att denna 
match i februari skulle vara en kick 
för en nystart av säsongen med ett 
seriespel in i maj.  

Skolslaget

Tyvärr blev årets upplaga av 
skolslaget inställt detta på grund av 
den rådande pandemin.
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Årets Dam Spelare, Sverige

Världens bästa Dam spelare

Ida 
Sundberg

Eliška 
Krupnová

Pixbo Wallenstam IBK

Pixbo Wallenstam IBK

Utmärkelser/priser 
Pixbo Wallenstams IBK damlag 
spelade till sig ett silver i en jämn 
SM final (5–4) mot Umeå laget 
Team Thorengruppen i den för 
Innebandyn utmärkta Gavlehoff 
Arena i Gävle. Under säsongen  
har även laget berikats med två 
fina spelarutmärkelser.
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Tackar ER för den här säsongen!
Samarbetspartners:
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VÄSTSVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS

EKONOMISKA UTVECKLING 
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT
MED BIFOGAD RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Västsvenskas Innebandyförbund
Org nr: 857204-9479

RESULTATRÄKNING 2017-2018  2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Nettoomsättning   3 470 217 kr   3 674 810 kr    4 652 999 kr   2 704 475 kr 

Offentliga rättsliga bidrag      921 037 kr      679 766 kr       983 738 kr      536 214 kr 

Årets resultat      380 967 kr - 64 129 kr       324 231 kr - 601 948 kr

Balansomslutning   1 934 784 kr   2 616 666 kr    2 738 444 kr   2 654 901 kr 

Antal anställda 3,75 4,00 4,25 4,00

FRAMTIDA UTVECKLING  2019-2020  2020-2021 

Åretsresultat överförs i ny räkning      324 231 kr - 601 948 kr

Balanserat resultat   1 821 481 kr    2 145 712 kr 

Ackumulerat resultat   2 145 712 kr    1 543 764 kr 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs   2 145 712 kr    1 543 764 kr 

Organisationens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningarna.  
Alla uttryckes i svenska kronor där annat ej anges

RESULTATRÄKNING NOT.

2019-05-01

-2020-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Rörelsens intäkter 1

Anmälningsavgifter m.m. 2   3 855 037 kr    2 214 380 kr 

Offentliga rättsliga bidrag      868 408 kr       501 844 kr 

Medlemsavgifter      389 047 kr       199 710 kr 

Övriga föreningsintäkter      524 245 kr       324 755 kr 

Summa intäkter   5 636 737 kr    3 240 689 kr 
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RÖRELSENS KOSTNADER NOT.

2019-05-01

-2020-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Rörelsens kostnader - 1 835 755 kr -     569 806 kr 

Övriga externa kostnader -    871 474 kr - 1 005 410 kr 

Personalkostnader - 2 605 277 kr - 2 267 420 kr 

Avskrivningar                -   kr                 -   kr 

Summa kostnader - 5 312 507 kr - 3 842 637 kr 

Verksamhetens resultat      324 231 kr -     601 948 kr 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter                 -   kr                  -   kr 

Försäljning värdepapper                 -   kr                  -   kr 

Åretsresultat      324 231 kr -     601 948 kr 

BALANSRÄKNING Not

2019-05-01

-2020-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Tillgångar 1 2020-04-30 2021-04-30

Materiella anläggningstillgångar - Inventarier                -   kr                 -   kr 

Summa anläggningstillgångar                -   kr                 -   kr 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2019-05-01

-2020-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Kundfordringar      144 307 kr       159 241 kr 

Övriga fodringar        85 545 kr         87 462 kr 

Kassa  och bank   2 508 592 kr    2 408 198 kr 

Summa omsättningstillgångar   2 738 444 kr    2 654 901 kr 

Summa tillgångar   2 738 444 kr    2 654 901 kr 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

2019-05-01

-2020-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Eget kapital

Balanserat kapital   1 821 481 kr    2 145 712 kr 

Årets resultat      324 231 kr -     601 948 kr 

Summa eget kapital   2 145 712 kr    1 543 764 kr 
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NOTER

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  2019-2020  2020-2021 

Allmänna upplysningar

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

Föreningsintäkter fördelar sig enligt följande:

Idrottsintäkter   5 295 072 kr    2 950 304 kr 

Hyresintäkter/      341 665 kr       290 385 kr 

Sponsring, reklam och annonser - kr

Summa   5 636 737 kr    3 240 689 kr 

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder      204 862 kr       242 710 kr 

Övriga kortfristiga skulder - kr           6 722 kr 

UPPLUPNA KOSTNADER

och förutbetalda intäkter        38 551 kr       510 500 kr 

Upplupen semesterskuld      349 320 kr       351 205 kr 

Summa kortfristiga skulder      592 733 kr    1 111 137 kr 

Summa eget kapital och skulder   2 738 444 kr    2 654 901 kr 
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Styrelsen för Västsvenska Innebandyförbundet avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01 – 2021-04-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Härmed lämnar distriktsstyrelsen redovisning för förvaltning under verksamhetsåret 2020-05-01 – 
2021-04-30. Av resultaträkningen framgår att bruttoomsättningen för Västsvenska Innebandyförbundet 
under perioden uppgår 5 636 737 kr.

Västsvenska Innebandyförbundet har från den ordinarie serieverksamheten säsongen 20/21 erhållit 4338 
607 kr i intäkter, varav den större delen 1 893 420, härrör från direkta anmälningsintäkter till seriespelet, 
samt 1 396 425 från utbildningsverksamheten.

Samarbetet med RF-SISU Västra Götaland kring kursadministrationen 
har fortsatt, vilket liksom tidigare år inneburit att Västsvenska Innebandyförbundet har administrerat 
ekonomin och anmälningar 
kring samtliga kurser. 

Stadsbidraget via Riksidrottsförbundet och Svenska Innebandyförbundet uppgick i år till 111 000 kr. 
Regionsbidraget via VF-SISU Västra Götaland  uppgick för perioden till 420 000 kr med en extra 
utbetalning på 100 000 kr.

Antal årsarbetare har anpassas efter verksamhetens behov till fyra och en fjärdedel (4,0) en kvinna och tre 
män, en tjänstledigt från 2020-08-01 .

Årets negativa resultat mot budget kan delvis härledas till följande: Minskade tävlingssintäkter utifrån.  
Årets resultat - 601 948 kr har lagts till det egna kapitalet. Fritt eget kapital framgår av balansräkningen.

Verksamhetens art och inriktning 
Västsvenska Innebandyförbundet administrerar seriespel.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut. Bruttoomsättningen för Västsvenska 
Innebandyförbundet upp gick till 5 636 737 kr.

Under året har VSIBF i avvecklat uthyrningen till andra idrotter i kanslilokalerna från och med 1 jan 2021 
har vi inga hyresgäster. Samt påbörjat arbetet med att flytta kansliet till ny adress med förhoppningar att 
vara klara undersäsongen 21-22.
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Kent Johansson 
Konrev Konsultation & Revision AB 
Skalldalsvägen 18 
436 52 Hovås

Göteborg den 2021-04-30

Ledningens uttalande till bolagets revisor i anslutning till revision av årsredovisningen

Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av Västsvenska Innebandyförbundet:s 
årsredovisning för det räkenskapsår som avslutats 2021-04-30 och syftar till att ge uttryck för 
vår uppfattning om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och i 
alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning per 2021- 
04-30 samt resultatet av verksamheten för det räkenskapsår som avslutats per detta datum 
enligt god redovisningssed i Sverige.

Vi bekräftar att vi är ansvariga för att årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen.

Vi bekräftar utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar 
som vi har ansett vara nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss själva, följande:

Finansiella rapporter

 ▶ Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av de finansiella rapporterna enligt villkoren 
för revisionsuppdraget, särskilt att de finansiella rapporterna ger en sann och 
rättvisande bild enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed i Sverige.

 ▶ Betydelsefulla antaganden som vi har använt för att göra uppskattningar i 
redovisningen, däribland sådana som beräknas till verkligt värde, är rimliga.

 ▶ Närståenderelationer och närståendetransaktioner har redovisats korrekt och 
upplysningar har lämnats enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed i 
Sverige.

 ▶ För alla händelser efter datumet för de finansiella rapporterna som enligt god 
redovisningssed i Sverige kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har 
justeringar gjorts eller upplysningar lämnats.

 ▶ Effekterna av felaktigheter som inte har rättats är oväsentliga, både enskilt och 
sammantaget, för de finansiella rapporterna som helhet. En förteckning över de 
felaktigheter som inte har rättats finns som bilaga till detta uttalande.

Lämnad information

Vi har försett er med

 ▶ tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för 
upprättandet av de finansiella rapporterna, t.ex. bokföring, dokumentation och annat.

 ▶ ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte.

 ▶ obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är 
nödvändigt att inhämta revisionsbevis från.
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 2 av 2 

Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella 
rapporterna. 

Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna 
kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter. 

Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter 
som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper  

- företagsledningen,
- anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, eller
- andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella

rapporterna.

Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta 
oegentligheter, med inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om 
genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra. 

Vi har upplyst er om att alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av 
lagar, förordningar och föreskrifter samt andra författningar vars effekter ska beaktas när 
finansiella rapporter upprättas. 

Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till. 

IT-system som hanterar finansiella transaktioner är utan fel som skulle kunna ha påverkat 
årsredovisningen väsentligt samt att inga IT-relaterade risker föreligger som kan äventyra 
bolagets fortlevnad. 

Vi har upplyst er om alla pågående eller potentiella tvister som vi känner till som kan ha 
betydelse för företagets finansiella rapporter. 

Vi har lämnat all information till er om vilka som biträder företaget med redovisnings- och 
rådgivningstjänster enligt uppdragsavtalet för att undvika att revisionen utförs i strid mot 
gällande lagstiftning och god revisorssed. 

--------------------------------------------- 
Ulf Widell 
Förbundschef 

Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i de finansiella  
rapporterna.

Vi har upplyst er om resultaten av vår bedömning av risken för att de finansiella rapporterna  
kan innehålla väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter.

Vi har upplyst er om all information som rör oegentligheter eller misstänkta oegentligheter  
som vi känner till och som påverkar företaget och inbegriper

 ▶ företagsledningen,

 ▶ anställda som har viktiga roller inom den interna kontrollen, eller

 ▶ andra personer, när oegentligheterna kan ha en väsentlig inverkan på de finansiella 
rapporterna. 

Vi har lämnat all information till er om påstådda oegentligheter, eller misstänkta 
oegentligheter, med inverkan på företagets finansiella rapporter, som vi har fått kännedom om 
genom anställda, tidigare anställda, analytiker, tillsynsmyndigheter eller andra.

Vi har upplyst er om att alla kända fall av överträdelser eller misstänkta överträdelser av 
lagar, förordningar och föreskrifter samt andra författningar vars effekter ska beaktas när 
finansiella rapporter upprättas.

Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till.

IT-system som hanterar finansiella transaktioner är utan fel som skulle kunna ha påverkat 
årsredovisningen väsentligt samt att inga IT-relaterade risker föreligger som kan äventyra 
bolagets fortlevnad.

Vi har upplyst er om alla pågående eller potentiella tvister som vi känner till som kan ha 
betydelse för företagets finansiella rapporter.

Vi har lämnat all information till er om vilka som biträder företaget med redovisnings- och 
rådgivningstjänster enligt uppdragsavtalet för att undvika att revisionen utförs i strid mot 
gällande lagstiftning och god revisorssed.

---------------------------------------------

Ulf Widell 
Förbundschef
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1 (3) 

Revisionsberättelse 

Till föreningsstämman i Västsvenska Innebandyförbundet 

Org.nr 857204-9479 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Västsvenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret 
2020-05-0 I - 2021-04-30. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningenss finansiella ställning per den 30 april 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 Intemational 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 mitt 
uttalande. 

S
t

yrelsens 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 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 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Västsvenska Innebandyförbundet, Org.nr 857204-9479 



26

2 (3) 

KONREV 
KONSULTATION & REVISION AB 

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 föreningens 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.

- 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 
Västsvenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret 2020-05-01 - 2021-04-30. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 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 föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
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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 föreningen. 

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 föreningens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

Göteborg 2021-Of- -z:?-

� ;fJP� 
Kent Johansson 
Auktoriserad revisor 
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