Ändamålsbestämda medel
Utvecklingsbidrag
Under en treårsperiod kommer RFs bidrag till Svensk Innebandy att öka. Inför det
kommande året ökar utvecklingsbidraget med 990 Tkr. Säsongen därefter kommer ökningen
att uppgå till 1 400 Tkr för att slutligen öka till 1 800 Tkr inför 2015/16 för att sedan stanna
på den nivån.
Vid ett flertal tillfällen där förbundsstyrelsen och distriktsordföranden träffats har det funnits
ett starkt uttryck för samordning av olika funktioner och verksamhetsområden. Detta för att
kunna bli än mer effektiva och att utnyttja resurserna rätt. Detta förslag bygger på att det
ekonomiska tillskottet öronmärkas utifrån de principer som förbund och distrikt gemensamt
har tagit fram under rubriken Innebandy – Tillsammans mot 2020.
Grundprincipen är att det ska finnas likvärdiga förutsättningar för innebandyutövare vart än
de befinner sig i Sverige. Syftet är att under en tre årsperiod skapa förutsättningar i en
upptrappningsmodell där distrikt och förbund ska jobba nära med gemensamma frågor.
Svenska innebandyförbundet kommer att där så behövs tillskjuta extra personalresurser
utöver den angivna budgeten.

2014/2015
Plan: Införande av en gemensam disciplinnämnd – Ett försöksprojekt som ska fungera enligt
samma villkor som befintliga disciplinnämnder. Förutsättningarna är att ärendena behandlas
skyndsamt.
Utfall: Arbetet med Nationella Disciplingruppen påbörjades under våren. Bl.a. genomfördes
en träff i samband med SM-finalerna med ett antal personer som visat intresse, dock inte i
den omfattningen som önskades. En nationell disciplingrupp håller i skrivande stund på att
utses och arbetet fortsätter som planerat.
Budget 200 Tkr.

Utfall 28 758 kr

Plan: Ordförandekonferens – En utökad konferens i samband med VM enligt tidigare modell
med den skillnaden att distrikt integreras i det förberedande arbetet.
Utfall: Ordförandekonferens genomfördes den 5-6 december 2014. Konferensen planerades
och genomfördes av Visionsgruppen. Vid konferensen bjöds deltagarna på premiärmatchen
mellan Sverige-Lettland med efterföljande middag i Scandinavium.
Budget 200 Tkr.

Utfall 269 874 kr

Plan: Arbetsgrupper SDF, FS, FK – I dagsläget finns det en arbetsgrupp som arbetar med
projektet Innebandy 2020. Detta arbete fortsätter och, om möjligt, fler grupper startar. Ett
arbetsområde är ”Innebandyn vill” som bör ses över och revideras.
Utfall: Visionsgruppen har under året träffats och planerat arbete ett antal gånger.
Det genomfördes tre regionala träffar med SDF:en för att diskutera och ta fram en ny
tävlingsmodell för junior- och ungdomsinnebandy. I början på mars genomfördes en nationell
träff med syfte att knyta ihop påsen.
Kursledarutbildning och SIU-verksamhet för SDF:en har genomförts.
Inför VM köptes ett antal t-shirts in som skickades ut till SDF:en. Detta var för att profilera
VM men också att vi är svensk innebandy tillsammans. I samband med VM bjöds SDF:en in
till ett VM-mingel kvällen före VM-finalen.
Budget 200 Tkr.

Utfall: 253 688 kr

Plan: Seminarier i samband med VM – Vi tar tillvara på den energi och kraft som VM ger och
skapar ett stort utvecklingskonvent i Göteborgsmässan kring frågeställningar som är viktiga
för Svensk Innebandy. Representanter från SDFn ingår i programgruppen.
Utfall: ”Idrottskraft”- en satsning på utvecklings-/utbildningsdagar i samband med VM. Bl.a.
planerades en internationell konferens om innebandyns ledarskap. Tyvärr fick den ställas in
p.g.a. för få deltagare.
Ledarutbildning med inriktning Människan genomfördes samt en elitutvecklingskonferens.
Budget 200 Tkr.

Utfall 100 764 kr

Plan: Likabehandling – Ett nationellt projekt påbörjas med en inventering av SDFns
förutsättningar att arbeta med begreppen integration, mångfald och bredd. Utifrån denna
inventering görs en handlingsplan som presenteras vid nästkommande förbundsmöte.
Utfall: Handlingsplan för ett bredare grepp kring likabehandling, motionsinnebandy,
forskning och utveckling, integration samt styrdokument och värdegrund pågår.
Ett projekt för att initiera motionsinnebandy i SDF:en har startat och kommer att pågå även
15/16.
Budget 200 Tkr.

Utfall 205 619 kr

Gemensamt E post system - Utifrån de gemensamma arbetet kring Innebandy – Tillsammans
utvecklas E mail hanteringen så att detta inbegriper samtliga utövare inom förbund och
distrikt.

Ett antal SDF har påbörjat en integrering till Sharepoint-miljön och/eller har börjat använda
innebandy.se-adresser. Arbetet fortlöper. Kostnaderna är framförallt ökade licenskostnader.
Budget 100 Tkr.

Utfall 54 946 kr

Totalt: 1 100 000 kr

Utfall 913 649 kr

Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2015 där nedanstående
inriktning justeras eller fastställs för de nästkommande åren.

2015/2016
Plan: Gemensam disciplinnämnd – Implementering i den ordinarie verksamheten enligt ovan
men med en utökning av omfattningen.
Ev. justering: Arbetet pågår enligt plan.
Budget 250 Tkr.

Justerad budget 200 000 kr

Plan: Ordförandekonferens – En utökad konferens i samband med förbundsmötet med
betoning på framtidsfrågor.
Ev. justering: En konferens planeras under verksamhetsåret, dock inte i samband med
Förbundsmötet.
Budget 200 Tkr.

Justerad budget 150 000 kr

Plan: Arbetsgrupper SDF, FS, FK – Enligt ovan med den beslutade inriktningen 2020 som
innebär en utveckling av områden och innehåll.
Ev. justering: Planeras och genomförs efter behov inom befintlig verksamhet.
Budget 250 Tkr.

Justerad budget 0 kr

Plan: Likabehandling – Utifrån att den inventering och utvärdering som genomförts ger ett
förväntat resultat påbörjar ett projekt med de av förbundsmötet fastställda ramarna.
Projektanställd personal rekryteras för att jobba i nära samarbete med SDFn.
Ev. justering: Ett större grepp kring likabehandling, motionsinnebandy, forskning och
utveckling, integration samt styrdokument och värdegrund. Bl.a. planeras Innebandyn Vill att
arbetas om.
Budget 600 Tkr.

Justerad budget 480 000 kr

Plan: Digital utveckling – Fortsatt gemensam utveckling av interna arbetsplatser och
samverkansområden kring frågor enligt förbundsmötesbeslut.
Ev. justering: En satsning på att fler SDF ska ansluta till Sharepoint-miljön och skaffa
innebandy-adresser. Dessutom en satsning på SDF-anpassningar i iBIS-miljön.
Budget 100 Tkr.

Justerad budget 500 000 kr

Totalt: 1 400 000 kronor

Justerad budget 1 330 000 kr

Av 14/15 års avsättning till ändamålsbestämda medel återstår 79 160 kr.
15/16 års avsättning är 1 292 975 kr.
Totalt: 1 372 135 kr.
Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2016 där nedanstående
inriktning justeras eller fastställs för de nästkommande åren.

2016/2017
Gemensam disciplinnämnd – Implementerad i den ordinarie verksamheten enligt ovan.
Budget 250 Tkr.
Ordförandekonferens – En utökad konferens i samband med förbundsmötet med betoning
på framtidsfrågor.
Budget 200 Tkr.
Arbetsgrupper SDF, FS, FK – Enligt ovan med den beslutade inriktningen 2020 som innebär
en fortsatt utveckling av områden och innehåll.
Budget 250 Tkr.
Likabehandling – Upptrappning av projektarbetet med integration, mångfald och bredd.
Ytterligare projektanställd personal rekryteras. Fortsatt med ett nära samarbete med SDFn.
Budget 1000 Tkr.
Digital utveckling – Fortsatt gemensam utveckling av interna arbetsplatser och
samverkansområden kring frågor enligt förbundsmötesbeslut.
Budget 100 Tkr.

Totalt: 1 800 000 kronor
Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2017 där beslut om
implementering av inriktningen och tjänster i den ordinarie verksamheten beslutas och/eller
justeras.

