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Syfte & 
målsättning

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Varför finns vi? SDFs basuppdrag tar sin utgångspunkt i SIBF:s stadgar. 7 kap § 1 anger att det inom ”varje fastställt geografiskt område ska det finnas ett SDF som är organ för Förbundets regionala verksamhet.” Av 7 kap § 2 framgår att ”SDF:s ändamål SDF, som är självständiga ideella föreningar, ska /…/ verka i enlighet med Förbundets ändamål enligt 1 kap 1 §.” Denna paragraf lyder: ”Svenska Innebandyförbundet (Förbundet) har till uppgift att utveckla, främja och administrera innebandyidrotten i Sverige på ett sådant sätt att den står i överenskommelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund samt att företräda denna idrott i utlandet. Det innebär att SDF är förbundets lokala enheter som ska verka för och förvalta Svenska innebandyförbundets ambitioner och utveckling lokalt. Basuppdraget kommer därför att knytas till målen för Svensk Innebandy och förutsättningarna för att nå dem. Det innebär också att basuppdraget för SDF kan komma att förändras i takt med att svensk innebandy utvecklas och målen förändras



SYFTE.
VARFÖR VI FINNS

SVENSK INNEBANDYS SYFTE 
ÄR ATT ERBJUDA EN ENKEL, 
ROLIG SPORT SOM ALLA KAN 

UTÖVA HELA LIVET. SOM 
BIDRAR TILL ÖKAD AKTIVITET 
OCH RÖRELSERIKEDOM. OCH 

TAR EN AKTIV ROLL I ATT 
BYGGA DET SVENSKA 

SAMHÄLLET.



Vision.
ATT BLI FOLKSPORTEN

SVENSK INNEBANDYS VISION 
ÄR ATT BLI FOLKSPORTEN. 

MED FOLKSPORT SÅ TÄNKER 
VI PÅ EN SPORT SOM 

TILLTALAR MÅNGA. SOM ÄR 
ÖPPEN FÖR ALLA. SOM ÄR SÅ 

ENKEL OCH ROLIG ATT 
MÅNGA VILL UTÖVA DEN. 
OCH SOM DESSUTOM ÄR 

UNDERHÅLLANDE ATT SE PÅ.



Mål.
INNEBANDY ÄR EN SPORT SOM 
ALLA SKA KUNNA ENGAGERA SIG I

SVENSK INNEBANDY ÄR 
LÅNGT FRAMME NÄR DET 
GÄLLER MYCKET. VI ÄR JU 

DEN STÖRSTA 
INOMHUSSPORTEN I 

SVERIGE! MEN VI VILL 
UTVECKLA INNEBANDYN 
ÄNNU MER SÅ ATT FLER 
SPELAR, TRÄNAR OCH 

DÖMER.



INNEBANDY ÄR EN SPORT SOM 
ALLA SKA KUNNA ENGAGERA SIG I

Antal licensierade spelare

180 000
Antal utbildade tränare

40 000
Antal motionärer

60 000
Intressegrad för innebandy

15 %
(116 000) (27 675) (1 920) (7 %)

Övergripande mål för Svensk Innebandy till år 2030:

Antal domare

8 000
(4 201)

Andel kvinnor

50 %
(30 % spelare)

Intressegrad landslagen*

25 %
Intressegrad Svenska Superligan *

25 %
(14 % dam, 16 % herr) (12 % dam, 13 % herr)

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Källa: Sports Navigator (Upplevelseinstitutet)Innebandy hela livet. Målet betyder i praktiken att fler ska fortsätta att spela innebandy längre, dvs. både att innebandyn attraherar fler nya medlemmar och behåller befintliga medlemmar under en längre tid. • Ökad kvalitet i tävlingsverksamheten innebär att tävlingsverksamheten ska bedrivas så att den ökar innebandyns attraktionskraft på alla nivåer. SDF har ett övergripande ansvar dels för att säkerställa en tävlingsverksamhet i alla distrikt med hög stabilitet och kvalitet i arrangemang. Dels för att säkerställa att svenska innebandydomare håller en hög och jämn kvalitet. Det innebär mer specifikt att samtliga SDF ska säkerställa att: • SDF ska säkerställa att SDF:s tävlingsverksamhet bedrivs utifrån SIBF:s Tävlingsbestämmelser, och utifrån SIBF:s riktlinjer • SDF ska administrera och verka som Tävlingsstyrelse för tävlingsverksamheten på distriktsnivå • SDF ska rekrytera och tillsätta domare till av SDF administrerade serier • SDF ska säkerställa en hög kompetens hos domare i av SDF administrerade serier • SDF ska företräda föreningar gentemot kommuner i olika typer av frågor, bl.a. hallfrågor Ökad kvalitet inom föreningsverksamheten innebär att den verksamhet som alla nya och befintliga medlemmar möter är öppen, trygg, välkomnande och professionell. 



INNEBANDY ÄR EN SPORT SOM 
ALLA SKA KUNNA ENGAGERA SIG I

Övergripande mål för Västsvensk Innebandy till år 2030:

Antal licensierade spelare

17 500
(9 599)

Antal utbildade tränare

3 500
(2 430)

Antal domare

750
(435)

Andel kvinnor

50 %
(29 % spelare)

Antal motionärer

5 500
(287)

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Källa: Sports Navigator (Upplevelseinstitutet)Innebandy hela livet. Målet betyder i praktiken att fler ska fortsätta att spela innebandy längre, dvs. både att innebandyn attraherar fler nya medlemmar och behåller befintliga medlemmar under en längre tid. • Ökad kvalitet i tävlingsverksamheten innebär att tävlingsverksamheten ska bedrivas så att den ökar innebandyns attraktionskraft på alla nivåer. SDF har ett övergripande ansvar dels för att säkerställa en tävlingsverksamhet i alla distrikt med hög stabilitet och kvalitet i arrangemang. Dels för att säkerställa att svenska innebandydomare håller en hög och jämn kvalitet. Det innebär mer specifikt att samtliga SDF ska säkerställa att: • SDF ska säkerställa att SDF:s tävlingsverksamhet bedrivs utifrån SIBF:s Tävlingsbestämmelser, och utifrån SIBF:s riktlinjer • SDF ska administrera och verka som Tävlingsstyrelse för tävlingsverksamheten på distriktsnivå • SDF ska rekrytera och tillsätta domare till av SDF administrerade serier • SDF ska säkerställa en hög kompetens hos domare i av SDF administrerade serier • SDF ska företräda föreningar gentemot kommuner i olika typer av frågor, bl.a. hallfrågor Ökad kvalitet inom föreningsverksamheten innebär att den verksamhet som alla nya och befintliga medlemmar möter är öppen, trygg, välkomnande och professionell. 



INKLUDERING SAMVERKAN NYSKAPANDE
Vår personlighet är varm och välkomnande.

Vi behandlar alla jämlikt och med 
respekt. Vi låter alla vara med. Vi ser 

alla och gör dem delaktiga.

Vi har en öppen attityd.

Vi tänker och utvecklar 
tillsammans. Vi lyssnar på 

omvärlden. Vi är lyhörda. Vi 
delar med oss.

Vi är passionerade och modiga

Vi brinner för vår sport och vi vågar 
testa nya idéer. Vi river gamla 

strukturer. Vi gör inte som alla andra. Vi 
gör skillnad i samhället. 

9

Innebandyns värdegrund



1. Alla inom Svensk Innebandy står på en gemensam grund 
och delar samma syfte, vision och värdegrund.

2. Svensk Innebandy har en effektiv organisation som är 
ledande i idrottssverige och innebandyvärlden.

3. Varumärket Svensk Innebandy enar innebandysverige och 
”Svensk Innebandy Vill” är ledstjärnan i vår verksamhet.

4. En sport som är enkel att börja med, stimulerande att 
utvecklas i, lättillgänglig att följa och välkomnande att 
komma tillbaka till.

5. Svensk Innebandy tar ett aktivt samhällsansvar med 
erbjudandet ”mer än en sport”.

Strategiska inriktningsmål för Svensk 
Innebandy till år 2025



• Syfte: Implementera Svensk 
Innebandy Vill över hela landet.

• Mål: Alla känner till och arbetar 
efter Svensk Innebandy Vill.

• Mål: Förutsättningarna för 
innebandy ska vara likvärdiga över 
hela distriktet.

Gemensam arbetsmodell för 
att uppnå mål och fokusområden



U-SM Mölnlycke

2021
Nytt kansli

2022

Utbildade ledare i alla lag

2021
Återstarten

2022

Spelutvecklingsplan

2023

150 Seniordomare

2023

Strategiska milstolpar för VSIBF

Ansökt om SM Finalen

2024

Innebandyhallen

2024

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Skriv in viktiga milstolpar för ert distrikt. 



Fokusområden 

Tillväxt och 
rekrytering Inkludering Organisation Synliggörande

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Diskutera med kansli och styrelse Vad kan vi ta med oss ifrån året som vi avslutat?Vad har vi lärt oss?Vilka insikter gav det oss?Använd områden som ; Föreningen, Distriktet, Tävling, Utveckling, integration, intressepolitik emot tex kommun/region



Vår organisation

Styrelse

DK TK
Ny syn tävling 
Söder/Norr

Värdegrund 
hallklimatDistriktslag Övergångar Marknad

Kansli

VU

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Klipp in ert organisationsschema



Västsvenska Innebandyförbund budget 2022-2023
"Västsvenska Innebandyförbunds styrelse föreslår att Årsmötet fastställer årsavgiften

(administrationsavgiften) till VSIBF, verksamhetsåret 2022–2023, till 3 000 kr per förening"

Styrelse kansli
Kostnader
Kansli lokalen - 537 000 kr
Löpande kontorsutgifter - 129 500 kr
Personalutgifter - 2 556 462 kr
Övriga personalutgifter - 52 500 kr
Styrelsen - 150 000 kr
Styrelse representation - 20 000 kr
Övriga utgifter styrelsen - 15 000 kr
Avskrivningar - kr
Intäkter
Bidrag 1 332 500 kr
Hyresintäkt 260 000 kr
Sponsring 50 000 kr
Totalt styrelse/kansli -1 817 962 kr

Tävlingskommittén
Kostnader
Direkta kostnader - 33 000 kr
Övriga avgifter - 291 250 kr
Övriga kostnader - 40 000 kr
Intäkter
Anmälningsavgifter 1 949 000 kr
Övriga avgifter 291 250 kr
Totalt TK 2 167 250 kr

Distriktslagskommittén
Kostnader
Ledare - 142 500 kr
Talangutveckling - 629 000 kr
Intäkter
Anmälningsavgift 450 000 kr
Totalt distriktslag -321 500 kr

Marknadsgruppen
Kostnader
Direkta kostnader - 90 000 kr
Övriga kostnader - 2 500 kr
Totalt marknadsgruppen - 92 500 kr

Domarkommittén
Kostnader
Direkta kostnader - 52 000 kr 
Övriga kostnader - 95 000 kr 
Intäkter
Övriga intäkter 5 000 kr 
Totalt domarkommittén - 142 000 kr 

Utbildning
Kostnader
Direkta kostnader - 465 000 kr 
Övriga kostnader - 15 000 kr
Intäkter
Kursavgifter 1 200 000 kr 
Totalt Utbildning 720 000 kr 

Projekt
NIU kommittén - 4 000 kr 
Föreningsutveckling - kr
Återstartsprojekt - 555 000 kr
Skolslaget - 55 000 kr 
Övrigt - kr 
Totalt projekt - 614 000 kr 

Västsvenska IBF
Kostnader 
- 5 638 462 kr

Intäkter
5 537 750 kr 

Totalt

-100 712 kr 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



1. Bli fler
2. Vara jämställd
3. Synliggöra
4. Vara välorganiserad
5. Vara välutbildad

Västsvenska Innebandyförbundet vill

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



Västsvenska Innebandyförbundet vill bli fler

Våra Nyckelaktiviteter

Vi vill hitta fler och nya vägar för träningsmöjligheter för att kunna utveckla distriktet. På hela barn
-och ungdomsnivån ser vi över tävlingsformerna och möjligheter att arrangera vår-sommarserier.
Innebandyskola är oftast den första ingången till innebandyn och genom lokala idrottsnätverk,
fler utbildade ledare och öka antalet verksamhetsytor kan vi växa som distrikt.

Nyckelaktiviteter:
• Arbeta för att kunna erbjuda fler träningsmöjligheter
• Utveckla barn och ungdomsverksamheten på grön/blånivå (Licens)
• Utbilda fler Ledare (10%)
• Att behålla fler spelare på röd/mörkröd nivå, genom att utveckla tävlingsformerna (Licens)
• Arrangera en ”vår-sommarserie” (1)
• Öka antalet verksamhetsytor (3)
• Lokala idrottsnätverk (10)
• Innebandyskolor (30)

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



Västsvenska Innebandyförbundet vill vara jämställd

Våra Nyckelaktiviteter

Vi använder oss av verktygen Fifty-Fifty och Vår förening vill för att utveckla vårt aktiva arbete med 
att öka antalet kvinnliga ledamöter i kommittéer. Då flickor och kvinnor är underrepresenterade i 
verksamheten har vi fokus på att öka antalet kvinnliga spelare, ledare, domare och 
organisationsledare. Genom en jämställdhetsmanual och ett formulär vid Serieanmälan som ger 
oss underlag och en verklighetsbild, för det kommande arbetet med distriktets jämställdhet där vi 
värnar om jämställda föreningar. När beslut tas i distriktens regi görs konsekvensanalys utifrån hur 
beslutet påverkar jämställdheten.

Nyckelaktiviteter:
• Aktivt arbeta med föreningarna om att öka antalet kvinnliga ledarmöten i kommittéer
• Öka antalet kvinnliga spelare, domare, ledare och organisationsledare
• Fifty-Fifty (5)
• Vår förening vill (5)
• Konsekvensanalys vid/när man tar beslut (5)
• Jämställdhets manual (5)
• Jämställdhets formulär vid anmälan till seriespel (60)
• Värna om jämställda föreningar

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



Västsvenska Innebandyförbundet vill synliggöra

Våra Nyckelaktiviteter

Vi behöver se över och nå nästa nivå med våra arrangemang så de bli ännu attraktivare. Detta 
gör vi genom att bearbeta media, kommuner, partners och övriga intressenter på olika nivåer. 

Exempelvis är skolturnering är en bra rekrytering för våra föreningar samt en plattform för 
samarbetspartners och media. För att utveckla våra spelare så kommer vi att implantera en 
spelarutvecklingsplan för åldrarna 12–16 år, där distriktslagsverksamhet är en del i 
spelarutveklingsplanen. Med Focus Game profileras bland annat den lokala elitverksamheten.

Nyckelaktiviteter:
• Utveckla skolturnering
• Bearbeta och utveckla media (10)
• Arrangemang (3)
• Spelarutveckling (5)

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



Västsvenska Innebandyförbundet vill vara välorganiserad

Våra Nyckelaktiviteter

Värderingsverktyget Föreningspulsen är föreningarnas kompass kring värdegrund och 
distriktets gemensamma Hallklimatsarbete. Föreningsutvecklings- verktyget ”Vår 
förening vill” har verktygen för vidare utveckling i föreningen kopplat till Föreningspulsen 
och ekonomi. 
Våra mötesforum ger oss på förbundet viktig vägledning för distriktets arbete utifrån 
föreningsperspektiv.

Nyckelaktiviteter:
• Föreningspulsen
• Vår förening vill (5)
• Hallklimat (30)
• Värdegrund (5)
• Mötesforum (5)
• Ekonomi

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



Västsvenska Innebandyförbundet vill vara välutbildad

Våra Nyckelaktiviteter

Att vara en idrott för alla oavsett NPF diagnos eller könsidentitet är en självklarhet och genom 
olika föreläsningar och utbildningar stärker vi kunskapen som gör det enklare att arbeta med 
inkludering och skapa förutsättningar. Vår framtid är unga och att skapa nätverk och 
utbildningar riktade till ungdomar skapar vi förutsättningar för framtiden. Våra idrottsanhöriga 
är den viktiga medspelaren för vår idrott som tillsammans med ledare och tränare formar våra 
idrottsutövare. Vi vill vara i framkant med ledar- och tränarutbildningar och 
förebildsutbildningar för våra idrottsanhöriga är viktig på resan.

Nyckelaktiviteter:
• HBTQ (1)
• Fifty-Fifty (5)
• Förebild (5)
• Ledare/tränare (35)
• NPF (1)
• Nätverk (5)
• Unga ledare (2)

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Håll det gärna till max 5 övergripande målsättningar och ha nedan rubriker med ifrån basuppdragets inriktning Att tänka på: mätbara, skall omvandlas till aktiviteter och vara kommunikativaVårt uppdrag basuppdragetTävling & Domare Utbildning Föreningsutveckling Spelarutveckling SDF-utveckling (såväl verksamhetsutveckling som organisations-dito, t.ex. rekrytering) Motion Inkludering Intressepolitik Basal formalia (såsom fullbesatta styrelser, årsmöten vid rätt tidpunkt m.m.) Arbetsgivare- & HR-frågor



JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Serieträffar

Motioner till Ordförandekonferens

Barn & ungdomsserier startar

Distriktsdomarkurs

Juni 2023 Årsmöte

Årsplanering för verksamheten 2022/23

Föreningsdomarkurser

Seniorserier startar

Ordförandekonferens

Serielottning blå, röd mörkröd

DM final

Nomineringshelg Distriktslag

Skolslaget

Utvecklingskonferens

Kval DM

Serieanmälan

Ledarutbildningar

Distriktslags SM 2006
Lottning serier blå och röd

Föreningsdomarkurser

Föreningsdomarkurser

Nya distriktsdomare

Nya distriktsdomare

Ledarutbildningar

Distriktslags SM 2005

Ledarutbildningar

Ledarutbildningar

Distriktslagssamlingar

Nya distriktsdomare

Skolsamverkan

Skolsamverkan

Skolsamverkan

Sammandrag  v.04

Megasammandrag  v.08

Sammandrag  v.42

TK konferens

Sammandrag  v.46

Sammandrag  v.49

Sammandrag  v.12

Ledarutbildningar

Ledarutbildningar

Ledarutbildningar

Serielottning senior

Gothia Cup

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Bild för skapa en översikt över verksamhetensplanering – håll det övergripandeInfoga textbox och skriv in aktiviteten



Tack !
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