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FÖRORD

Ringrostigheten har ersatts av 
energi!
Vi kan se tillbaka på en ganska normal säsong – i alla 
fall om man tänker på våra spelares träningar och 
matchspelande. Men vi har samtidigt upplevt en 
säsong som krävt mycket flexibilitet, kreativitet och 
kämpande när restriktioner och direktiv om hur vi får 
bedriva vår verksamhet har ändrats från dag till dag, 
vecka till vecka.

När vi kommit in en bit på höstsäsongen beskrev vårt 
nya stjärnskott i Västsvenskas styrelse, Linda Lindskog, 
hela situationen och läget ute i hallarna med ett ord –
Ringrostighet. Så träffande och väl beskrivande för vad 
alla föreningar, lag, tränare, spelare, domare, 
funktionärer och publik upplevde där i höstas efter att 
verksamheten till stora delar haltat eller varit i viloläge i 
nästan två säsonger.

Men när vi i början av februari äntligen fick bedriva vår 
verksamhet spritte det till i ben, kropp och knopp och 
vi trodde väl nästan inte det var sant. Får vi öppna 
dörrarna för alla utan vaccinpass, munskydd eller 
annan restriktion? 

Sakta men säkert återgick verksamheten till där vi var 
2019 och i slutet av säsongen kunde vi äntligen se stort 
intresse för slutspurten i serierna och lag som var som 
kalvar på grönbete när de äntligen fick åka på 
turneringar och ha publik.

Västsvenska Innebandyförbundet arrangerade 
tillsammans med Pixbo Wallenstam, Landvetter IBK 
och Svenska Innebandyförbundet mycket 
framgångsrikt USM16 i Wallenstam Arena. Hela 
aprilhelgen blev själva sinnebilden av hur vi vill ha det 
när det var fullsatt av tillresta familjemedlemmar, 
supportrar som hejade fram sina lag till stordåd. Vilken 
innebandy vi fick se!

Mats Lomander
Ordförande
Västsvenskas Innebandyförbund
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Men kan vi dra några slutsatser än på vad pandemin 
inneburit för vår sport? Nja, jag tror att det är först i 
höst när vi står inför uppstart av en helt normal säsong 
som vi på riktigt kan summera vad vi eventuellt har 
förlorat i spelar- och ledarantal och kan jämföra med en 
normal säsong som senast var 2018/2019. Det är samma 
sak med föreningarnas verksamhet och ekonomi. 

Men som jag skrev i förordet för ett år sen – vi kan se 
tillbaka på många saker som blivit bättre genom 
pandemin. Uppfinningsrikedomen och flexibiliteten 
måste vi bibehålla när det gäller att navigera utifrån 
oförutsedda händelser men också uthålligheten när allt 
inte går som man vill. Ge våra ledare den 
uppmärksamhet de såväl är värda så att de orkar lägga 
ner allt engagemang på våra barn och ungdomar. 

Västsvenska Innebandyförbundet står sig väldigt starkt 
när en ny säsong står för dörren. Vi har ett mycket 
stabilt och kompetent kansli som dessutom har 
utökats med unga Alexandra Roholt som kommer att 
fokusera på att hjälpa alla våra föreningar med 
återstarten och rekryteringen av nya, unga spelare. Vi 
har en stark ekonomi som gör att vi är rustade för att ta 
de initiativ som behövs och starta de projekt vi vill.

Jag ser med tillförsikt fram emot en säsong som jag 
hoppas blir den första innebandysäsongen på länge 
som kan bedrivas på ett normalt sätt så vi kan ta alla de 
steg framåt som vi planerar för och ska genomföra!

Jag önskar er alla innebandyälskare en riktigt härlig 
sommar så ses vi därute i hallarna efter sommaren!



Personal

Ulf Widell
Förbundschef

Mikael Björk
Tävling/Distriktslag

Jaana Gander
Utbildning/Utveckling

Alexandra 
Roholt
Skolsamverkan/
Domare

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
Linda Lindskog, Ordförande
Josefine Hedelind. Coach steg 4
Peter Novakovic . Coach steg 4  
Aldin Hadziselimovic. Coach steg 3 
Fredrik Gander. Coach steg 3
Jesper Dammert. Coach steg 1+2 
Jim Olausson. Coach steg 2 
Mikael Ärlig. Coach steg 1 
Joakim Jögi. Coach förening
Pontus Berger. Coach förening

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

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 tom 1 sept.
Hans Westerlind 
Linda Lindskog
Adjungerad
Ulf Widell sekreterare

Tävlingskommitté
Hans Westerlind, Ordförande 
Fredrik Gander, V. Ordförande 
Anders Isberg
Christian Westerlind
Anna-Carin Niklasson
Adjungerad
Mikael Björk

Marknadsgruppen
Niclas Ermesjö, Ordförande
Måns Löfgren 
Adjungerad 
Ulf Widell

Valberedning
Niclas Sundelid Ordförande Ale IBF
Magnus Fredriksson, Hisingskärra IBK
Ulf Andersson, Partille IBS
Magnus Andersson, Myggenäs IBK  
Annelie Gustavsson, Lindome IBK
Madelene Bäckström, Utbynäs SK



Totalt antal föreningar 64 st | Totalt aktiva föreningar 58 st | Totalt passiva föreningar 7 st

LICENSIERADE SPELARE
Antalet spelare den 30/4 2022

var 9 965 (9 611 i fjol).

(1977)(898)

KVINNOR

886

B-LICENS
GRÖN NIVÅ

2490
(2348)

MÄN

2042

MOTIONS-
LICENS

368
(286)

B-LICENS
BLÅ NIVÅ

2245
(2304)

B-LICENS
RÖD NIVÅ

1689
(1646)
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Så klarade vi 
verksamhets-
målen 2021/22



Efter den korta säsongen 2021–2022 längtade vi alla till att återigen få träna och spela tillsammans. Under hösten 
spelades våra serier enligt plan men med en liten oro över hur pandemin kunde utveckla sig.
I janauri 2022 stängdes tävlingsverksamheten ner pga. Covid-19 och mellan den 12 janauri och 9 februari ställde vi 
in/flyttade 185 matcher.
Alla var överens om att matcherna ska spelas och vi förlängde säsongen ända in i april. Med gemensamt 
engagemang, driv och vilja av alla inblandade lyckades vi spela matcherna.
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra föreningar och domare för att vi tillsammans kunde avsluta säsongen på bästa sätt!

Så påverkade covid-19 Västsvensk 
innebandy säsongen 2021/2022

Den ökade spridningen av covid-19 i
samhället påverkade idrotten och återigen 
drabbades  ”inomhusidrotterna” 



Västsvenskas

Tävling
Tävlingsformerna

Västsvenska Innebandyförbund har under säsongen genomfört totalt sex sammandrag för barn 
upp till 9 år på planer med måtten 20x10. Ett av sammandragen genomfördes en heldag i 
Lundbystrand där 96 lag deltog, Sammandragsspelet spelades 3 mot 3 + målvakt. Ca 400 lag var 
anmälda till dessa sammandrag.

På seniornivå har distriktet haft 11 serier; fyra damserier samt sju serier på herrsidan.

Slutspel SSL:
Pixbo Wallenstams herrar fick en svår kvartfinal mot IBK Växjö och förlorade med 4-2 i matcher, 
Pixbo Wallenstams damer gick det bättre för och får spela SM final som arrangerades 
i Stockholm och Avicci Arena.

SM finalerna slutade följande Damfinalen Pixbo Wallenstam IBK - Thorengruppen IBK 4–5 
Herrfinalen IBF Falun – FBC Kalmarsund 5–4.

Förändringar förbundsserierna: 
Kval till SSL Dam IBK Göteborg kvalade till SSL men fick se sig besegrade i kvalmatch 2 mot FBC 
Kalmarsund med 2–0 i matcher 6–2, 10–5. FBC Partille Kvalade till sig en plats i Allsvenskan då man 
lyckades vinna sina kvalmatcher mot CL98IC och Rönnby Västerås Ungdom medan FBC Lerum 
fick det tuffare laget vann sin första kvalomgång mot Höllviken IBF men förlorade sin avgörande 
match mot Växjö IBK Medan Pixbo Wallenstam IBF Får lämna sin palts i allsvenskan och spela i 
förbund serien div.1 nästa säsong.

Kval till Allsvenskan herrar IBK Kungälv och Mölndals IBF och FBC Partille kvalade till allsvenskan 
men inget av lagen lyckades knipa den efterlängtade platsen. IBK Kungälv förlorade mot 
Skoghalls IBK med 2–0 i matcher, Mölndals IBF förlorade sin kvalmatch mot IBK lund Elit med 2-0 i 
matcher, FBC Partille lyckades vinna sin första kvalomgång men förlorade den avgörande 
kvalserien mot IBK Lund Elit med 2-1 i matcher.

Seriesystemet på röd nivå, födda 2003 - 2007
Västsvenska Innebandyförbundet har haft kontakt med föreningarna gällande det 
nivåanpassande seriespelet. Föreningarna anser att att nivåanpassningen lett till fler jämnare och 
roligare matcher, dock finns det några föreningar som använder samma lag från de högre 
klasserna till de lägre och vi vill få fram tydligare regler gällande förflyttningar.

Efter anmälan rangordnades lagen från lag 1 till sista. Därefter gjordes en seriestruktur genom alla 
nivåer utifrån föreningens geografiska läge. Serierna delades in med sex eller tio lag i varje och 
lottades med dubbel/enkelmöten. Totalt 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 
gjordes indelningen utan hänsyn till lagets geografiska placering i distriktet. Totalt blev det 17 
serier på pojksidan och 9 på flicksidan under våren och till hösten serier blev det 19 pojklag 9 
flicklag.



Samarbete med andra distrikt 

Västsvenska Innebandyförbundet har 
under säsongen 2021 - 2022 haft 
fortsatt samarbete med Hallands 
Innebandyförbund och 
Västergötlands Innebandyförbund 
när det gäller spel i distriktets serier. 
Totalt har 9 lag har deltagit i seriespel 
på mörkröd nivå för flickor och pojkar. 

FÖRBUNDSARRANGEMANG

Västsvenska Innebandyförbundet 
arrangerade tillsammans med Pixbo 
Wallenstam och Landvetter IBK 
Innebandyfesten USM flickor och 
pojkar 16 under 1–3 april 2022. Totalt var 
det 16 lag som skulle göra upp om 
titlarna svenska mästare 2022. På 
Pojksidan besegrade Pixbo 
Wallenstam IBF - Höllviken IBF i en 
rafflande final som avgjordes 08:39 i 
förlängning då Samuel Dömstedt
gjorde 3–2 och SM Bucklan får lyftas av 
Pixbo Wallenstam. I flickfinalen fick 
Karlstads Ungdom lyfta Guldpokalen 
efter en rafflande final där man 
besegrade Huddinge IBF med 1 – 0 
målet gjordes av Sandra Cervall 09:07 
in i 3:e perioden.

Möte med kommunerna 

Under året har personliga kontakter 
fortsatt med kommunerna i distriktet. 
Dessa kontakter har fått kommunerna 
mer medvetna om innebandyns 
situation kring halltider samt 
föreningarnas hallbehov och 
verksamhet. 

DM- Distriktsmästerskap
DM genomfördes under säsongen 
21–22.

På herrsidan var det 8 lag anmälda 
och 4 lag på damsidan. DM 
matcherna spelades under vårsens
säsong och avgjordes med en 
finalhelg i Salming arena den 21-22 
maj.

Resultat Semifinal 21 maj
Damer: 
Pixbo Wallenstam IBF Dam blir 1:an i 
gruppen går direkt till final: 
FBC Partille - Landvetter IBK 
Slutresultat 5–2 publik 103 åskådare

Herrar: 
Semifinal 1 Pixbo Wallenstam IBF -
Floda IBK Slutresultat 10–5   publik 
203 åskådare 
Semifinal 2 FBC Lerum - IBF 
Backadalen Slutresultat 8–2 publik 
227 åskådare

Resultat Finaler 22 Maj 
Damfinalen: Pixbo Wallenstam IBF -
FBC Partille 4 - 3 efter sudden 
Publik 203 åskådare 
Herrfinalen:  FBC Lerum - Pixbo 
Wallenstam IBF 9 - 2 publik 236 
åskådare

Sanktioner
Väsatsavenska Innebandyförbund 
har under året sanktionerat 6 
stycken cuper/turneringar bland 
annat Gothia Cup, Björnslaget, 
Bästkustcupen, Mölndals Ungdoms 
cup, Göteborg Floorball Festival mfl.
Dock kunde vissa cuper inte 
genomföras under säsongen pga
Covid-19, Gothia Cup fick ställa in ca 
1 vecka innan genomförandet.

First League 

Genomfördes med 4 herrlag och 
Utbynäs SK segrade.

Serieträffar

Västsvenska Innebandyförbundet 
genomfördes vid 2 tillfällen för 
ungdomslag gällande ranking av 
lag på blå, röd nivå, samt för 
distriktets högsta seniorserier; dam 
div 1 och herr division 2. 

Crabions League 

Västsvenska Innebandyförbundet har 
tillsammans med Överby genomfört 
Crabions league för motionsdag. Totalt 
var 6 Herrlag anmälda till seriespel. 
Godishuset vann den 1: a upplagan av 
serien.

Antal Föreningar

Totalt har distriktet 65 föreningar 

Bestraffningsärende

Enligt uppgifter i IBIS så har det 
rapporterats 30 matchstraff 
fördelade enligt följande: 3 st M3, 8 
st M2, 19 st M1, 



Medlemmar

Medlemmar under året var de 64 föreningar som
bedrev sin verksamhet i Göteborg, Bohuslän och
Dalsland.

Medlemmarna erlade den av Årsmötet fastställda
administrationsavgiften på 3.000 kr per förening.

Tävling i utveckling 2019–2020 2020–2021 2021–2022

Föreningar 66 65 64
Lag i seriespel 927 902 785
Lag i sammandrag 315 / 5 44  / 1 362/ 6
Utdragningar 47 21 32
Matcher i seriespel 4842 4940 4925
Matcher i sammandrag 668 54 745
WO 6 2 8
Matchändringar 478 53 569
Dispenser 26 14 26
Licenser totalt 10599 9611 9965
Varav betalda licenser 10421 9416 9681
Motionslicens 218 286 368
*Män 297
*Kvinnor 71
A-licenser 3033 2875 2928
*Män 2124 1977 2042
*Kvinnor 909 898 886
*Flickor 0–9 år 649 636 687
*Pojkar 0–9 år 2194 1712 1803
*Flickor 10–12 år 732 639 643
*Pojkar 10–12 år 1759 1665 1602
*Flickor 13–15 år 588 518 532
*Pojkar 13–15 år 1208 1171 1114

Elitarrangemang 1 1 1
Förbundsserielag 14 16 15
Hallar i distriktet 63 61 62



Domare 
Vid ingången av säsongen 2021–2022 
hade Västsvenska Innebandyförbundet 
107 godkända domare. Under säsongen 
har ”0” nya distriktsdomare samt 270 
föreningsdomare utbildats, varav 19 
föreningsdomare har genomfört 
Ungdomsdomare röd som innebär att de 
har behörighet att döma i de lägre röda 
serierna, samt fortsätta som 
distriktsdomare till hösten 2022. Dock 
kan vi konstatera att efter säsongen så 
har vi ”tappat” ett trettiotal domare så 
numerärt är vi nu 72 stycken 
distriktsdomare plus 19 nyutbildade 
föreningsdomare.

På förbundsnivå har distriktet haft åtta 
domarpar. Under den del av säsongen 
som genomförts har domarpar från 
distriktet dömt återbudsmatcher på 
förbundsnivån.

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

Domarutbildningar

Säsongens fortbildning 
arrangerades fysiskt på Hotell 
Winn, Backadal med Mattias Linell 
från Svenska Innebandyförbundet 
som ansvarig för licenskursen och 
Jaana Gander iihop med Aldin 
Hadziselmoivc från distriktet för 
fortsättningskursen. Sedan bjöds 
samtliga domare in till 
utvecklingshelgen på Marstrand 
den 21–22 januari 2022.

Domarkommittén/Klassificeringsgruppen
En domargrupp på elva personer har arbetat 
med domarna under säsongen 2021–2022. På 
agendan har den framtidsutvecklingen varit 
med fokus på att bli fler och starkare domare. 
En ny organisation har jobbats fram till 
säsongen 2022–23 och denna hoppas vi är 
fullständig.

Inför säsongen 2022-2023 tog Linda Lindskog 
över rollen som ordförande efter Peter 
Novakovic.

• Fokus under säsongen har varit att bygga 
en grund i verksamheten som vi därefter 
kan bygga vidare på. 

• Man har utsätt två coacher för respektive 
steg, detta för att ha rätt erfarenhet på 
coacherna för de olika stegen och göra det 
tydligare för våra domare. 

• Möten har hållits kontinuerligt för att 
diskutera domarna i nutid och samtidigt 
planerat inför kommande säsong. 

• Mail, så kallat “fredagstippset” skickades ut i 
under februari och mars. Syftet med dessa 
mail var att domarna skulle få tips kring 
domarskapet och samtidigt lära känna 
coacherna. Domarkommittén fick stor 
positiv respons på dessa utskick! 

• I slutet av säsongen skickades det ut en 
enkät till domarna för att samla in 
information om hur de upplevt säsongen 
och vad de önska inför kommande 
säsongen. Domarkommittén var väldigt 
nöjd med antalet svarande och deras svar, 
positiv och konkret feedback för utveckling.

• Nominering av två domarpar till 
Innebandyfesten U16, Albert Enlund med 
kollega Petter Enlund och Marcus Larsson 
med kollega Oscar Skogsberg. Albert och 
Petter fick äran att döma flickornas 
kvartsfinal.

• Nominering av domare till Gothia Cup för 
utveckling. Tyvärr ställdes Gothia Cup in på 
grund av Corona.

Föreningsdomare
UUtvecklingen fortsätter med föreningar som tillsätter sina egna matcher 
med ”sina” domare, detta är mycket positivt. Vi har haft 
matchledarutbildningar både centralt arrangerade men också ute hos 
föreningar.

Vi har arrangerat ungdomsdomare röd för de föreningsdomare som dömer 
säsong 2 och har ambitionen att döma de lägre röda serierna. 19 
Ungdomsdomare röd genomförde en kompletteringskväll i vintras för att få 
behörigheten till distriktsdomare.

Västsvenskas
Domare

Domarutbetalningar
IDetta det andra året med att 
förbundet administrerar domarnas 
utbetalningar för samtliga matcher för 
föreningarna har fungerat mycket väl. 
Bland annat skickades det in ca 1700 
kontrolluppgifter till Skatteverket i 
januari. Allt detta fungerar väl utifrån 
vårt administrationsprogram IBIS



LICENSIERADE DOMARE
Antalet domare den 30/4

2022 (fjolårets siffra)

DISTRIKTS-
DOMARE

107
(143)

KVINNLIGA 
DOMARE

7   
(10)

FÖRENINGS-
DOMARE

170
(227)

FÖRBUNDS-
DOMARPAR

8
(8)

NOMINERADE 
PAR TILL SIBF

0
(0)
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FöreningsdomarutvecklingI
I ett led att stötta, stärka och 
utveckla föreningsdomare och 
föreningarna i det arbetet har vi 
kontinuerligt haft digitala möten 
via Temas med 
föreningsdomaransvariga i 
föreningarna.

Föreningslyftet 

Tillsammans med Göteborgs 
fotbollsförbund, Handboll i Väst, 
Westra Basket, Göteborgs 
Ishockeyförbund är vi med i 
Föreningslyftet som drivs av RF-
SISU. Föreningslyftet är ett 
idrottsövergripande arbetssätt runt 
föreningsutveckling, där olika 
idrotter samverkar för att stärka sin 
verksamhet.

Västsvenskas

Utbildningar
Utveckling

Under säsongen har vi haft 46 utbildningstillfällen. För att möjliggöra för fler att vara med 
har vi arrangerat utbildningar både digitalt och fysiskt samt ute hos föreningar. 
Grundutbildning för unga ledare 13–18 år har vi arrangerat digitalt vid 2 olika tillfällen med 
totalt 24 deltagare. Regelkvällar för ledare på röd och junior/seniornivå har arrangerats 
digitalt. Vi har även arrangerat regelkvällar för ungdomslag ute i förening.

Samsyn 

Inom Föreningslyftet har SDF:en
arbetat med uppdatering av 
Samsynsdokumentet och spelat in 
en informationsfilm om vikten av 
att skapa förutsättningar för barn 
och unga att hålla på med fler 
idrotter.



UTBILDNINGAR
Antalet utbildningar den 30/4

2022 (fjolårets siffra)

GRUND-
UTBILDNING

213
(131)

FÖRENINGS-
DOMARE

300
(225)

FÖRENINGS-
BESÖK

8
(3)

ORGANISATIONS-
LEDARE GU

0
(31)

DISTRIKTS-
DOMARE

95
(135)

RÖD
UTBILDNING

35
(153)

SVART
UTBILDNING

13
(0)

GRÖN
UTBILDNING

17
(13)

BLÅ
UTBILDNING

31
(65)
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Utvecklingshelg Marstrands 
Havshotell
21–22 januari hade vi vår årliga 
utvecklingshelg med 
föreningsledare, tränare och 
domare. Jim Thuresson inledde 
helgen med 
inspirationsföreläsning om 
positivt ledarskap. Under 
lördagen hade vi valbara pass 
med Mia Börjesson om psykisk 
hälsa, Steg 1 röd med Robert 
Bodén och Karin Einvall föreläste 
om NPF.

FU -Hallklimat
Under säsongen har arbetet pågått 
löpande med Hallklimatsarbetet. 
Informationen har uppdaterats på 
hemsidan och förberedelser för 
omtag efter pandeminåren har 
genomsyrat agendan under 
säsongen.

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.

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/statistik 2019–2020 2020–2021 2021–2022
Distriktslag antal 4 4 4
Distriktlagssamlingar 38 34 28
Deltagande spelare 196 210 190
*Tjejer 84 90 78
*Killar 1 12 120 112
Olika föreningar representerade 19 22 17



Innebandygymnasier

Under säsongen 2021 - 2022 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.

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

Samarbete distrikt
Västsvenska Innebandyförbundet 
har fortsatt samarbetet med 
Hallands och Skånes 
Innebandyförbund kring området 
Spelarutveckling. Distrikten har 
genomfört att antal 
träningsmatcher mot varandra.

Finns också ett samarbete kring 
det ordinarie seriespelet mellan 
Västergötland, Västsvenska och 
Halland. Tre Lag fån Dalsland 
bedriver sin tävlings och 
utbildningsverksamhet i 
samarbete med Värmland.

Talangutvecklingsplan
Inget genomfördes på grund av 
pandemin. Vi hopas att ha igång
hela planen till säsongen 23-24 

Synliggörande

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

Elitarrangemang 1 (1)

Hallar i distriktet 62 (61)

Möten med kommuner 25 (23)

Möten med politiker 5 (4)

Antal lag i Skolslaget 0 (0)

Föreningspulsen
Redovisning av föreningspulsen 21–
22 presenterades och som året
föreningspulsförening utsågs
Lindome IBK.

De 20 föreningarna med högst
poäng är:

Förening Poäng

Partnerskap
Detta år har focus mer satts på 
träffar med andra distrikt i denna 
fråga bland annat genomfördes en 
träff i samband med VM finaler i 
Uppsala, samt en uppföljning ihop 
med SM Finalerna - där vi fick 
möjlighet att träffa de partners 
som SIBF arbetar med. 

Två nya lokal partners har skrivit 
avtal med förbundet det är 
Kakservice och Sportreab till dessa 
har vi avtalen med Klubbhuset, 
Newbody och Pantamera

Focus game
På grund av pandemin med mera 
så har vi tyvärr inte genomfört 
något Game 

Skolslaget
Tyvärr blev årets upplaga av
skolslaget inställt detta på grund av
den rådande pandemin.

1. Lindome IBK 605
2. IBK Kungälv 590
3. IBF Backadalen 585
4. FBC Lerum/Utv. 580
5. Lindås Rasta IBK 565
6. Pixbo Wallenstam IBK/IBF 555
7.Stenungsunds IBK 530
8.IBF Älvstranden 520
9.Landvetter IBK 520
10. IK Zenith 505
11. Kärra IBK 500
12. Utbynäs SK 495
13, IBK Bergum 445
14. Ale IBF 430
15. Öckerö IBK 430
16. Mölndals IBF 425
17. Floda IBK 415
18. FBC Vinga 405
19. FBC Partille 400
20. IBK Göteborg 400



Västsvenskas

Distriktslag
Säsongen med distriktslagen -04 har varit ett problematiskt år för våra ledare och spelare. SM för -04 blev äntligen av i 
Nyköping okt/nov 2020 

Ledarna för 04-or har under säsongen fortsatt att jobba med grupperna som skall åka på SM Ledare för flickor 04 är Daniel 
Hansson, Mikael Järdhage, Elin Björk – Linder och Angelica Almqvist samt för pojkar 04 Mattias Flodén och Andreas Berg, 
Tommy Stålhammar och Daniel Axell 

Grupperna har inplanerad samlingar under hösten fram till SM, grupperna har bestått av ca 25 spelare per grupp som sedan 
minskades till 20 spelare som åkte på SM. 

SM för 2004 spelades i Nyköping oktober/november 2020

Pojkarna fick en trög start i gruppspelet och lyckades inte gå till A-slutspel, de fick spela placeringsmatcher och tog en 9:e 
plats. 

Flickorna gick till slutspel och med ett otroligt stöd avancerade de sakta mot en final. I kvartfinalen slog man ut Dalarna med 
3–2, i semifinalen slog flickorna ut Västmanland med 3–2, i finalen åkte dock tjejerna på sin 1.a förlust och Stockholm kunde 
vinna finalen med 5–3. Detta är första finalen på 20 år så ett stort grattis till laget och ledarna.

Säsongen fortsatte med problem för distriktslagen födda 2005. Allt var spikat och klart att få åka till Nyköping och göra upp
om medaljerna. Med 1 vecka kvar så ställdes SM in och det meddelades att SM nu skall spelas i okt/nov i Umeå 2021.

Grupperna för 05-or under säsongen haft en större samling (nominering) och en uppsamlingsträning. Därefter har 
grupperna blivit mindre för att anpassas till SM

Ledare för flickor 05 är Daniel Hansson, Mikael Järdhage, Hanna Järdhage och Angelica Almqvist samt för pojkar 05 Mattias 
Flodén och Andreas Berg, Tommy Stålhammar och Daniel Axell. Under våren så ersattes Tommy Stålhammar och andreas 
Berg av Magnus Sundell som tar över huvudansvaret för gruppen.

Sammanlagt har ca 210 spelare deltagit i samlingar med distriktslagen (90 tjejer och 120 killar) och de har representerat 19 
olika föreningar. Det har genomförts ca 34 stycken samlingar med träningar, läger eller träningsmatcher.



Utmärkelser/priser
Pixbo Wallenstam IBF Vinner SM för både P-16 och H-JAS. SM för P-16 
som arrangerades i Mölnlycke där slog Höllviken efter straffar med 3-2. 
I HJAS finalen som spelades i IFU Arena Uppsala möte man RIG Umeå 
och gjorde en makalös kvittering i slutet av matchen, och vann sedan i 
förläggningen.



Tackar våra 
samarbetspartners för

den gångna säsongen 2021-22!
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VÄSTSVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDETS

EKONOMISKA UTVECKLING
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT
MED BIFOGAD RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Västsvenskas Innebandyförbund 
Org nr: 857204-9479

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

Nettoomsättning 3 674 810 kr 4 652 999 kr 2 704 475 kr 3 432 281 kr 

Offentliga rättsliga bidrag 679 766 kr 983 738 kr 536 214 kr 1 002 417 kr 

Årets resultat - 64 129 kr 324 231 kr - 601 948 kr 296 072 kr 

Balansomslutning 2 616 666 kr 2 738 444 kr 2 654 901 kr 3 373 925 kr 

Antal anställda 4,00 4,25 4,00 4,00

FRAMTIDA UTVECKLING 2020-2021 2021-2022

Åretsresultat överförs i ny räkning - 601 948 kr 296 072 kr 

Balanserat resultat 2 145 712 kr 1 543 764 kr 

Ackumulerat resultat 1 543 764 kr 1 839 836 kr 

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 1 543 764 kr 1 839 836 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.

2020-05-01

-2021-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

Rörelsens intäkter 1

Anmälningsavgifter m.m. 2 2 214 380 kr 2 922 435 kr 

Offentliga rättsliga bidrag 501 844 kr 1 002 417 kr 

Medlemsavgifter 199 710 kr 249 519 kr 

Övriga föreningsintäkter 324 755 kr 261 327 kr 

Summa intäkter 3 240 689 kr 4 435 698 kr 



RÖRELSENS KOSTNADER NOT.

2020-05-01

-2021-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

Rörelsens kostnader - 569 806 kr - 1 316 844 kr 

Övriga externa kostnader - 1 005 410 kr - 850 920 kr

Personalkostnader - 2 267 420 kr - 1 971 862 kr

Avskrivningar - kr - kr

Summa kostnader - 3 842 637 kr - 4 139 626 kr

Verksamhetens resultat - 601 948 kr 296 072 kr

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter - kr - kr

Försäljning värdepapper - kr - kr

Åretsresultat - 601 948 kr - 601 948 kr

BALANSRÄKNING Not

2020-05-01

-2021-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

Tillgångar 1 2021-04-30 2022-04-30

Materiella anläggningstillgångar - Inventarier - kr - Kr

Summa anläggningstillgångar - kr - Kr

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2020-05-01

-2021-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

Kundfordringar 159 241 kr 496 835 kr 

Övriga fodringar 87 462 kr 92 776 kr

Kassa och bank 2 408 198 kr 2 748 314 kr 

Summa omsättningstillgångar 2 654 901 kr 3 337 925 kr 

Summa tillgångar 2 654 901 kr 3 337 925 kr 

SKULDER OCH EGET KAPITAL

2020-05-01

-2021-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

Eget kapital

Balanserat kapital 2 145 712 kr 1 543 764 kr 

Årets resultat - 601 948 kr 296 072 kr 

Summa eget kapital 1 543 764 kr 1 839 836 kr 
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 2020-2022 2021-2022

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 2 950 304 kr 4 125 871 kr 

Hyresintäkter/ 290 385 kr 260 327 kr 

Sponsring, reklam och annonser 49 500 kr     

Summa 3 240 689 kr 3 240 689 kr

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 242 710 kr 272 341 kr 

Övriga kortfristiga skulder 6 722 kr - kr

UPPLUPNA KOSTNADER

och förutbetalda intäkter 510 500 kr 957 264 kr 

Upplupen semesterskuld 351 205 kr 304 483 kr 

Summa kortfristiga skulder 1 111 137 kr 1 534 088 kr 

Summa eget kapital och skulder 2 654 901 kr 3 373 924 kr 



Styrelsen för Västsvenska Innebandyförbundet avger härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 – 2022-04-30

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Härmed lämnar distriktsstyrelsen redovisning för förvaltning under verksamhetsåret 2021-05-01 – 2022-
04-30. Av resultaträkningen framgår att bruttoomsättningen för Västsvenska Innebandyförbundet under 
perioden uppgår 4 435 698 kr.

Västsvenska Innebandyförbundet har från den ordinarie serieverksamheten säsongen 21/22 erhållit 2 922 
435 kr i intäkter, varav den större delen 1 359 480 kr, härrör från direkta anmälningsintäkter till seriespelet, 
samt 1 023 335 kr från utbildningsverksamheten.

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

Stadsbidraget från Riksidrottsförbundet och Svenska Innebandyförbundet uppgick i år till 103 408 kr. 
Regionsbidraget via Västsvenska Idrottsförbundet uppgick för perioden till 582 168 kr.

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

Årets positiva resultat mot budget kan delvis härledas till följande: Ökade kursintäkter samt fler anmälda 
lag till seriespelet. I resultatet har medel för återstarten flyttats över till säsongen 22–23 ca 650 000 kr, 
samt då SDF-SM återigen flyttades på grund av pandemin har även de budgeterade medel för detta 
flyttats över till kommande säsong.

Årets resultat 296 072 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  4 435 698 kr.

Det förstärkta regionstödet (Sverigelotten) kommer att utbetalas för sista gången i maj 2022





23Verksamhetsberättelse 2020/2021
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