VERKSAMHETSBERÄTTELSE
med ÅRSREDOVISNING

Årets bandybild 2012.

Foto: Bengt Pettersson, Karlskrona.

2011-2012

Ett överlyckligt herrlandslag har just besegrat Ryssland i en dramatisk VM-final.

Foto: Martin Henriksson, Edsbyn.

Ett guldhopp! Daniel Berlin har sekunderna innan avgjort VM-finalen.

Foto: Martin Henriksson, Edsbyn.

Omslagsbild: Motivering:
Spelaren på bilden (Marcus Petersson i Fredriksberg) vräker sig fram genom luften, men har kontroll över bollen som bara SKA
in i mål. Det här är en bild som på en hundradels sekund fångar bandysportens fart och artisteri.
Att bilden är fångad av en fotograf som knappt varit på bandy tidigare, är extra roligt och imponerande.

Styrelsens ordförande har ordet
Vi kan blicka tillbaka på en framgångsrik och rolig säsong
för svensk bandy. Både dam- och herrlandslaget har vunnit VM-guld och dessutom har publiksnittet i elitserien
ökat med 15 procent. Jag tror att en jämnare serie har bidragit starkt till detta, men även våra hallar och en smartare säsongsplanering. På tal om hallar så har både Sapa
Arena i Vetlanda och Relitahallen i Uppsala invigts under
verksamhetsåret. I oktober kommer bandyverksamheten
att flytta inomhus även i Nässjö när Stinsen Arena står klar.

Svenska Cupen för ungdomar
I vinter kommer vi att göra en rejäl ungdomssatsning.
Svenska Cupen för flickor och pojkar gör entré och vi
hoppas att det blir en tävling som kommer att stimulera
våra äldsta bandyungdomar till fortsatt bandyspel. Idrottslyftet satsar kommande säsong på breddrekrytering och att
kunna skapa fler aktiviteter för våra ungdomar i form av
läger och cuper.

Mer bandy i TV än någonsin
Inför säsongen skrevs ett avtal med TV4. Från
premiäromgången till Bandyfinalen har nära 30 matcher
direktsänts i TV4 och TV4 Sport. I stort sett varje tisdagskväll har vi kunnat njuta av en elitseriematch i TV-rutan.
Kontinuiteten vi får i TV4 är viktig för att öka intresset
ytterligare för vår sport.
Utöver TV4:s flitiga elitseriebevakning kunde vi även följa
samtliga matcher i bandy-VM direkt i TV10 och TV3.
Bandyfinalen flyttar inomhus
Kommande säsong flyttar Bandyfinalerna till Friends Arena i Solna och där ska bandyns Super Bowl utvecklas ytterligare. Jag vill passa på att tacka Uppsala kommun och alla
inblandade som har lyft Bandyfinalhelgen på Studenternas
till en riktig folkfest under 22 år.

Håkan Ramsin
Ordförande

Vision 2017
Svensk Bandy skall växa de kommande åren. Vi vill se en
tillväxt när det gäller publik, ekonomi, spelare, ledare och
geografiskt över landet. Ett av flera mål är att fyrdubbla
klubbarnas intäkter.
Men den positiva utvecklingen går inte av sig själv. Den kräver
arbete och engagemang från alla med bandyhjärta. Och bandyhjärta
bär en överraskande stor del av befolkningen!
Låt oss förenas i dessa gemensamma mål och göra bandyn till en
stor folksport!
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Landslagsåret 2011-2012
Succé för landslagen – Dubbla VM-guld i vinter

det vi gör och håller oss hyfsat lugna och gör det vi ska,
säger Daniel.

I början av februari höjde herrlandslaget VM-pokalen på
Medeobanan i Kazakstan. Bara några veckor senare upprepade damlandslaget bedriften genom att vinna VM-guld
i Sibirien.

– Vi gör en fantastiskt bra match. Vi pratade ihop oss efter
semifinalen och vi går ut till 100 procent i finalen och gör
vår bästa match. Vi kör i 90 minuter, säger förbundskaptenen Franco Bergman.

Damernas final spelades inför 11 600 åskådare på Stadio
Trud i Irkutsk. Publiktrycket var enormt när Sverige lyckades vinna med 5-3 efter en bragdartad insats.
– Det är så otroligt häftigt. Vi gör en jätteprestation, säger
tremålsskytten Anna Jepson direkt efter matchen.

FAKTARUTA

Lagkaptenen Frida Erlandsson fick höja pokalen efter
Sveriges sjätte raka VM-guld.

Sveriges landslag 2011/12

– Det var en pärs och jag är helt slut. Det tog extra på
krafterna när vi knappt kunde höra varandra på planen
för att det var sån stämning på läktarna. Men det finns
så många matchvinnare i det här laget och vi är så starka,
säger Frida.

Damlandslaget: VM-guld i Irkutsk, Ryssland.
Herrlandslaget: VM-guld i Almaty, Kazakstan.
U23-lansdslaget: VM-silver i Obukhovo, Ryssland.
F19-landslaget: Seger mot Norges damlandslag
i Drammen.

Även herrarna svarade för en bragd under VM i Kazakstan. Laget besegrade värdnationen på straffar i semifinalen. VM-finalen lyckades blågult vinna mot Ryssland
med 5-4 efter en magisk vändning. Stor matchhjälte blev
Daniel Berlin när han dundrade in segermålet drygt tio
minuter före full tid.

P19-landslaget: VM-silver i Björneborg, Finland.
F17-landslaget: NM-guld i Nora.
P17-landslaget: Guld i öppna NM i Varkaus, Finland.
P15-landslaget: VM-silver i Arkhangelsk, Ryssland.

– Det är svårt att beskriva. Det är mycket glädje när vi gör
en sån här kanonmatch. Vi är inte uppstressade. Vi tror på

Guldjubel i Sibirien.

Foto: Lars Wennerholm, SBF.
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Projekt 2013
Tävlingsadministration

Grundläggande IT-system är IdrottOnLine, Lag TA
och Elitrapport. Tävlingsenheten är ansvarig för att alla
föreningar och distrikt från 2013 använder idrottOnLine.

Styrelsen beslutade i januari 2012 att ett projekt skulle
igångsättas beträffande Förbundets totala Tävlingsadministration. Styrelsen beslutade att utse Karl-Erik Eckemark som ansvarig för projektet.

Nuvarande intäkter för tävlingsverksamheten i form av
anmälningsavgifter och ersättningar för de olika avtalen
täcker förbundets kostnader för den totala tävlingsverksamheten. Nuvarande ersättning till regionerna på
600 tkr för administration av förbundsserier utgår och bidrar till kostnaderna för kansliets Tävlingsenhet.

Syftet med projektet har varit att skapa en framtida Tävlingsadministration centralt, regionalt och lokalt för alla
serier som tillgodoser rimliga krav på tillgänglighet, service och så låga kostnader som möjligt. Ett viktigt syfte har
också varit att få aktuella datasystem att fungera som en
helhet och att klarlägga utvecklingsansvar, kostnader och
systemägare för en optimal användning för i första hand
föreningarna och distrikten.

Slutsats
Arbetsgruppens förslag leder till en mer professionell tävlingsverksamhet, vilket ger en kvalitetsstämpel för hela
bandysporten. Förslagen innebär också att Förbundet tar
ett steg mot en avlönad organisation med arvoden för serie- och domaransvariga i enlighet med tankegångarna i
BFO. Förslagen i rapporten kan genomföras inom ramen
för nuvarande kostnader för tävlingsadministrationen.

I arbetsgruppen har ingått Marcus Norman (kansliet),
Mats Westling (TK), Hans-Eric Bengtsson (Region Syd),
Arne Eklöf (kansliet) och Lars Wennerholm (kansliet). I
gruppens arbete har adjungerats Micael Eriksson (regionkonsulent) och Olle Modin (RDK).

Utvecklingsgruppen

Arbetsgruppens rapport överlämnades till Förbundets
styrelse 2 april 2012 och förslagen i rapporten behandlades i styrelsen 19 april 2012. Arbetsgruppens rapport har
sedan presenterats på förbundets hemsida.

Syftet med ”Utvecklingsgruppens” arbete är att följa,
påverka och lämna förslag som främjar utvecklingen av
en publikvänlig och attraktiv bandy. Gruppens arbete är
en fortsättning på tidigare projekt ”Publikvänlig Bandy”
och ”Attraktiv bandy”. Gruppens arbete startade i januari
2009.

I rapporten har fastlagts ett antal kriterier för en framtida
effektiv Tävlingsadministration. Arbetsgruppens förslag
till ny organisation har tagits fram med hänsyn till dessa
kriterier.

Utvecklingsgruppen består av representanter från olika
delar av Bandyförbundet. Ordförande i gruppen är KarlErik Eckemark. Övriga ledamöter är Jesper Kärrbrink
(styrelsen), Mats Westling (TK), Kjellåke Carlanius (Region Mitt), Per-Erik Åhlund (RDK), Peter Olsson (FSE),
Ulrik Bergman (elitdomare), Franco Bergman (förbundskapten). Sekreterare i gruppen är Arne Eklöf (kansliet).

Arbetsgruppens förslag
Förslagen i rapporten är i huvudsak följande:
Samtliga tjugo förbundsserier handläggs och administreras av det centrala kansliet på uppdrag av Tävlingskommittén. På Kansliet inrättas en Tävlingsenhet bestående
av två heltidsbefattningar som uteslutande sysslar med all
tävlingsverksamhet.

Arbetsområden
Under den gångna säsongen har några ändringar gjorts
beträffande reglerna för utvisningar t ex regeln vid s k dubbelutvisningar. Gruppen har initierat materialkontroller
vid ett par tillfällen under säsongen och följt utvecklingen
av lindriga och grova matchstraff i elitserien. Gruppen har
ägnat uppmärksamhet åt elitdomarnas kvalité samt behov
av utbildning och nyrekrytering av domare.
Gruppen har diskuterat förutsättningarna av en förbättrad
utbildning av elittränarna. Den internationella utvecklingen beträffande regelförändringar och domartillgången
har uppmärksammats. Utvecklingsgruppen kan konstatera
att alla regelförändringar som initierats i gruppens arbete
har även genomförts internationellt. Regelverket för offsidebedömningar är föremål för diskussion, som en mycket
svår fråga för elitbandyn och som ständigt är i blickfånget.
Kompetensen hos matchspeakers och samarbetet mellan
ledare, spelare och domare har hanterats i gruppens arbete. Förslag finns för att åstadkomma förbättringar.

TK och RDK utser serieansvariga och domaransvariga
som ingår i den centrala tävlingsadministrationen. Dessa
ersätts med arvoden.
En arbetsmodell har utarbetats för administrationen av
förbundsserierna som omfattar allt från serieanmälningar
till fastställande av spelprogram, korrigeringar och ändringar under säsong och uppföljningar och resultatredovisningar. Fastställda tidplaner ska också finnas för de olika
aktiviteterna.
Nuvarande regioner/distrikt och kommande Tävlingsområden är ansvariga för de fyrtio distrikts- och regionala
serierna och alla pool-spel för de yngsta åldersgrupperna.
I ansvaret ingår också att hantera bestraffnings- och disciplinärenden i dessa serier i de regionala disciplinnämnderna.
Samtliga bestraffnings-och disciplinärenden för förbundsserierna hanteras av den centrala Tävlingsenheten på uppdrag av Disciplinnämnden.

Fortsatt arbete
Devisen ”bra underhållning skapar mera publik” är ett rättesnöre för gruppens fortsatta arbete. Det råder en stark

Kansliets Tävlingsenhet får det fulla ansvaret för IT-systemen med tydliga systemägare och med ansvar för avtalen.
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domar med funktionshinder. Idrottslyftgruppen arbetar
enligt RF:s principer ”Idrotten vill” i nära samarbete med
SISUidrottsutbildarna och är mån om att Idrottslyftet
verkligen når målgruppen 7-20 (25) år, och inte investeras
i seniorverksamheten.

övertygelse hos ledamöterna att det finns ytterligare åtgärder att vidta för att locka mera publik till arenorna oavsett om bandyn spelas utomhus eller i hallar.

Idrottslyftet år 5
Svenska Bandyförbundets Idrottslyftgrupp under ledning
av Gunnar Thilén har under det femte Idrottslyftåret delat ut ca 2,4 miljoner kr till föreningarna. Totalt har 81
föreningar sökt Idrottslyftmedel för mer än 5,5 miljoner
kr fördelade på både färdiga paket som fria projekt. De
paket som varit möjliga att söka är bandyskolepaket, nytt
lag i seriespel, lag i ICA-cupen, divisionsspel på juniorsidan, lovläger, spelar/ledarlyftet (utbildning i lärgrupp),
SBF utbildning av ledare samt ungdomsledare/domare. Av
de fria projekten kan särskilt nämnas ”Karlstadprojektet”
som via en kordinator lyckats åter få igång rekryteringen
av nya bandyspelare, ett projekt som varit mycket lyckat
och uppmärksammats av RF.

Idrottslyftgruppen har försökt ta ett ökat ansvar för
skolverksamhet, men upplever att rollfördelningen mellan distrikt och förbund varit något oklar. Däremot har
Idrottslyftgruppen inget ansvar för anläggningar då dessa
stöd helt är distriktens ansvar.
I och med Idrottslyftet år 6 kommer SBF att prioritera
färre projekt, men med större summor. Målsättningen är:

Idrottslyftgruppen har särskilt valt att fokusera bedömningarna på att öka rekryteringen av nya spelare från våra
bandyskolor och få ungdomar från 15 år och uppåt att spela längre, samt att förbättra ledarförsörjningen såväl kvalitativt som kvantitativt. Denna målsättning har till stor del
infriats, men fortfarande finns mycket att göra vad gäller
jämställdhet, integration och verksamhet för barn och ung-

3. Att det tillskapas fler cup-, turnering- och lägeraktiviteter.

1. Att det ska finnas verksamhet för alla åldrar på våra 81
anläggningar.
2. Att ledarutveckling och ledarförsörjning ska utvecklas,
att få till stånd fungerande poolspelsverksamhet i hela
Sverige.

Glädje i klass 5H på Stenhammarskolan, Lidköping, sedan man vunnit finalen i ICA Miniallsvenskan.
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Foto: Stefan Sjödin.

Kommittéernas och Regionernas
verksamhet
Ekonominämnden

straffningsutskott genom beslut i styrelsen en delvis ny
och mindre sammansättning med representation från bl a
styrelsen. Erfarenheterna av denna nyordning är goda.
Tyngdpunkten i arbetet bedrivs av VU, eftersom de flesta
frågor är av akut karaktär och därför svårligen kan hanteras
i den samlade kommittén. Av ekonomiska skäl har antalet
fysiska möten minskats avsevärt.

Ekonominämnden (EN), som beviljar elitserielicens till
de föreningar som deltar i herrarnas elitserie, har under
verksamhetsåret 2011-2012 bestått av följande ledamöter:
Karl-Erik Eckemark, Tommy Isacsson, Jonas Nygren
(ordförande), Peter Olsson och Nils Stocksén.
EN har under året haft åtta protokollförda sammanträden.
Arbetet inom EN har bedrivits på samma sätt som tidigare
år, d v s granskning av föreningarnas årsredovisningar
och annat material inleddes i september 2011. Denna
granskning ledde till att nio föreningar beviljades elitlicens
för säsongen 2012/2013, där det senare visade sig att
en förening ramlade ur elitserien. De återstående fem
föreningarna varnades och ålades särskild rapportering av
såväl sex- som niomånadersbokslut.

Elitserien och allsvenskan
Efter de fyra inledande åren är numera Elitserien etablerad
som en rak serie med fjorton lag. Även årets upplaga genomfördes på ett lyckosamt sätt, där viktiga placeringar
stod på spel ända till slutet av serien. Seriesegrare blev
Sandviken efter en jämn kamp ända in i sista omgången
med tvåan Villa-Lidköping. Även kampen om att undvika
en nedflyttningsplats blev rafflande. Där lyckades Vetlanda hålla undan för Kalix, som därför fick lämna Elitserien
tillsammans med Tillberga.

Efter granskning av delårsbokslut, handlingsplaner och
ett betydande antal samtal och möten med de varnade
föreningarna, beviljade EN vid sammanträde 2012-03-30
ytterligare fyra föreningar elitlicens för säsongen
2012/2013.

Seriesegrare i damallsvenskan blev Sandviken, som gick
genom serien utan poängförlust. Årets serie innehöll
tyvärr endast sju lag. Nya lag nästa säsong blir Hammarby
och Uppsala efter att ha vunnit varsin div 1-serie.

Vid samma sammanträde beviljades även de två nya
elitserieklubbarna elitlicens för 2012/2013 baserat på en
granskning utförd av EN. Tidigare år har nykomlingar
deltagit i elitserien utan elitlicens.

Antalet allsvenska serier för herrar är sedan föregående
säsong två, vilket får anses vara ett lyckosamt beslut. Seriesegrare blev Ljusdal resp Motala, som därigenom blev
di
rekt
upp
flyttade till Elitserien. Tvåorna Öre
bro och
Gripen fick möjlighet att kvalspela sig till platser i Elitserien mot Sirius respektive Vetlanda, men misslyckades
med detta. Inför kommande säsong gäller nya regler för
nedflyttning från och kval till Elitserien.

EN kan konstatera att ett antal föreningar fortfarande har
en ekonomi som behöver förstärkas så att de åtminstone
har ett positivt eget kapital. Föregående års uppmaning
om att eget kapital skall vara positivt vid boksluten som
upprättas per 2013-04-30 kvarstår.

Svenska Cupen
Slutspelet i Svenska Cupen avgjordes i år i Lidköpings
förträffliga arena. Cupvinnare blev åter Sandviken, som
finalslog Hammarby med jämna 6-5. Kvalet till årets finalspel hade gjorts om och hölls i början av september
i form av gruppspel inomhus på tre orter. Finalspelet i
månadsskiftet september-oktober innehöll åtta lag och
speltiden var 2 x 45 min.

EN har under året uppmanat de nio elitserieföreningarna
att inkomma med handlingsplaner som visar på hur de till
säsongen 2013/2014 skall klara av de sportsliga krav som
ställs, d v s att de skall ha ungdomsverksamhet för pojkar
och flickor.
ENs anvisningar har ändrats inför kommande säsong på
tre punkter:

Säkerhetsfrågor
TK är medlem i RF:s Samordningsgrupp för säkerhet. I
motsats till tidigare år har TK detta år inte kunnat anordna
något möte med säkerhetsansvariga från elitserieföreningar och allsvenska lag. Sådana möten syftar till genomgångar av de olika arenornas säkerhetsförhållanden m m.
Inför SM-finalen med
ver
kade TK:s representanter vid
möten i Uppsala med särskilt fokus på säkerhetsfrågorna.
För att understryka vikten av sä
ker
hets
arbetet är Lars
Wennerholm från kansliet adjungerad till TK i säkerhets
frågor. Inför kommande säsong är TK:s ambition att åter
sätta säkerhetsfrågorna i fokus.

Årsmöte i föreningarna skall hållas senast 15 augusti.
Vite om 10 000 SEK har införts om föreningar inte i tid
sänder in material till EN eller att insänt material innehåller stora brister.
Niomånadersrapporter skall undertecknas av föreningens
ordförande och ekonomiansvarig. Dessa rapporter skall
granskas av kvalificerad revisor om EN kräver det.

Tävlingskommittén
TK:s sammansättning
Som en följd av förslag i den s k BFO-utredningen har
antalet ledamöter i TK minskat genom att regionerna
inte längre har sina egna ledamöter i kommittén. Inför
förra säsongen fick Tävlingskommittén och dess VU/be-

Publikutveckling och målgörare m m
Säsongen 2011-12 såg 284 216 åskådare elitseriebandy
(snitt 1 562/match, en ökning med 204 personer).
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slutspel och kvalspel. I övriga förbundsserier handläggs
dessa ärenden av regionernas tävlingskommittéer. Ärendena avser såväl rena tävlingsfrågor som förseelser mot
RF:s stadgar kap 14. Vid komplicerade ärenden anlitar
TK person med ju
rist
kom
pe
tens. Under säsongen har
antalet medialt uppseendeväckande ärenden varit ovanligt
få. Totala antalet ärenden har uppgått till ca 100 st, vilket
inte är fler än ”normalt”. Utdömande av straffavgifter för
brister i säkerhetsarbetet mm är relativt frekventa, men
har under året avsett mindre oroväckande händelser. Från
kommande säsong skall enligt årsmötesbeslut finnas en
disciplinnämnd med uppgift att handlägga disciplin- och
bestraffningsärenden.

I Elitserien hade Hammarby den största genomsnittsliga
hemmapubliken, 3 027 personer, följt av Villa-Lidköping
med 2 938 personer. Matchen med mest publik blev Hammarby – Sirius med 6 237 personer.
I slutspelet noterades den bästa publiksiffran i matcherna
Villa-Lidköping – Kungälv och Villa-Lidköping – Bollnäs
med vardera 4 250 personer på läktarna. Den genomsnittsliga publiksiffran i kvartsfinalerna blev 2 782 personer – en
nivå som varit oförändrad under de senaste tre säsongerna.
Semifinalerna sågs av i genomsnitt 3 331 personer – en
liten minskning i jämförelse med förra säsongen.
Under säsongen har TV4 sänt ett ökande antal TVmatcher. Tittarsiffrorna noteras till totalt 2,1 miljoner
TV-åskådare.

Elitlicenser
En tidigare grannlaga uppgift för TK var att fatta beslut
om elitlicenser. Numera är det eko
no
minämnden som
ensam tar de slutliga besluten om elitlicenser. TK:s roll i
sammanhanget är att bedöma om föreningarna uppfyller
de sportsliga kriterierna och meddela ekonominämnden
sin uppfattning om detta.

Skyttekung i Elitserien blev David Karlsson, Villa-Lidköping med imponerande 55 mål och 11 pass, följd av
Jesper Bryngelsson, Villa-Lidköping, 33 mål och 19 pass
samt Johan Löfstedt, Sandviken 32 mål och 19 pass.
Årets Man blev Daniel Berlin som starkt bidragit till Sandvikens lyckosamma säsong med serieseger och SM-guld.
Han har även deltagit med ett imponerande spel i landslaget.

Attraktiv bandy – utvecklingsgrupp
TK fortsätter att vara representerad i den av styrelsen
tillsatta arbetsgruppen för attraktiv bandy, som numera
benämns Utvecklingsgrupp. Resultaten av gruppens arbete har lett till ett flertal förändringar som fått gott mottagande inom svensk bandy. Arbetet i denna grupp kom
mer sannolikt att fortsätta även nästa säsong.

Skyttedrottning i Damallsvenskan blev liksom förra året
Camilla Johansson, Kareby, med 31 mål. Hon blev även
utsedd till Årets Dam.
Sandvikens AIK/BK och AIK SM-mästare
I likhet med förra året kunde årets SM-finaler i Uppsala
spelas under goda yttre för
hål
landen även om värmen
påverkade isen negativt. Årets seriesegrare Sandvikens
AIK mötte serietvåan Villa-Lidköping och kunde efter en
mycket spännande andra halvlek stå som SM-vinnare med
slutresultatet 6-5. Publiken uppgick till 19 646 åskådare.
Herr-SM-finalen spelades traditionsenligt på söndagen.

Regel och domarkommittén
En intensiv säsong är tillända som innehållit många positiva erfarenheter samt en hel del utvecklingspotentialer.
Ett stort och engagerat arbete har utförts i RDK tillsammans med riks- och matchinstruktörer samt matchledarna. RDK har sammanträtt vid femton tillfällen, mestadels
via telefonsammanträden, men även fysiskt i samband med
utbildningar och cuper.

Finalrutinerade AIK mötte seriesuveräna Sandvikens
AIK/BKoch vann lördagens damfinal med 5-4 i en välspelad och spännande match och tog därmed sitt fjortonde
SM-guld.

Säsongen har präglats av neddragna ekonomiska
förutsättningar och avsaknad av administrativ resurs på
kansliet, vilket inneburit ett mycket stort ideellt engagemang. Enbart matchtillsättning och återbudshantering inbringar 40 timmars arbete per vecka under fem månader!
Vårt administrativa arbete ökar ständigt i omfattning och
här måste en lösning komma till stånd omgående.

Tävlingsadministration
Ett omfattande och ibland ifrågasatt och otacksamt arbete
med serieindelningar, spelprogram, beslut om flyttningar
av matcher etc utgör en del av TK:s ansvarsområde. TK
handlägger själv Elitserien, slutspel och kvalspel, medan
övriga serier (allsvenskan damer och herrar, div 1 damer
och herrar, ungdom div 1, 2 och 3, F19, F17 och P16 Cup)
på uppdrag av TK på ett förtjänstfullt sätt administrerats
av de tre regionernas tävlingskommittéer som i sin tur an
litar ett flertal engagerade administratörer och serieledare.
Denna beslutsordning har i allt väsentligt fungerat väl. Under slutet av säsongen har emellertid frågan väckts om be
hovet av en ”modernare” tävlingsadministration. Styrelsen
tillsatte därför i januari en arbetsgrupp som lämnat förslag
om att samtliga förbundsserier på TK:s uppdrag skall ad
ministreras av en tävlingsenhet på kansliet med hjälp av
några lokala serie- och domaradministratörer.

RDK har fortsatt arbetet med att utveckla relation och
kommunikation med tillsättande av kontaktdomare till
elitföreningar. Arbetet går vidare med att utveckla detta
i egen regi i avsikt att utöka förståelsen och respekten för
varandras roller i svensk bandy. Det är RDK:s målsättning
att också kunna få med media i detta arbete för att utveckla
dialogen samt deras regelkunskap och förståelse.
TV har sänt ett trettiotal elitmatcher vilket är väldigt
positivt för sporten. Noterbart är att fokuseringen på
matchledarna har varit alltför stor. Medverkan i olika
projektgrupper har under året pågått med deltagande i
Utvecklingsgruppen och tävlingsadministrationen. Kursverksamheten har under säsongen varit mycket omfattande. RDK har utbildat samtliga matchsekreterare med
anknytning till elitserien samt allsvenskan dam och herr.
Det har även genomförts elitdomarutbildning i Helsing-

Bestraffningsärenden
I enlighet med tävlingsreglementet har TK:s VU handlagt samtliga bestraffningsärenden berörande Elitserien,
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fors för de finska matchledarna. RDK-ordföranden har i
år även övertagit ordförandeskapet i Internationella domarkommittén. Sverige har lagt ner ett intensivt och tidskrävande arbete vad gäller produktionen av en likvärdig
och gemensam regelbok.

– Distriktsinstruktörerna (DI) och Regionsansvariga
(RA) utbildades gemensamt i Västerås den 10-11/9.
Kursen innehöll 20 deltagare som fick instruktioner
och material att använda till olika slags kurser hemma i
distrikten.

RDK har varit ansvariga för utbildning av internationella
domare i samband med World Cup i Sandviken. Nytt för
året var att matchledarna mixas mellan de olika nationaliteterna i avsikt att utveckla individen samt tillse att de
bästa matchledarna matchas intensivast. För första gången
någonsin, har vi lyckats med bedriften att få till ett domarutbyte mellan Sverige och Ryssland. Svenska domare
dömde Zorkij – Dynamo Kazan och ryska domare dömde
Hammarby – Broberg. Vi har även i år haft utbyte med
Finland.

Utbildare var RDK.
– Ett tjugotal matchinstruktörer utbildades i samband
med Svenska Cupen i Örebro och Lidköping samt
Mini World Cup i Bollnäs.
– Sverige har haft 13 internationella domare under säsongen, fem HD och åtta AD. RDK har varit representerat vid samtliga internationella turneringar som
supervisors under säsongen. Insatserna har varit genomgående mycket bra och återigen har de svenska
matchledarna visat att de är i ledande position vid samtliga turneringar.

Utbildning – domare/instruktörer
– Samtliga elitdomare (15 HD och 27 AD) kallades till
elitdomarkurs den 26-28/8 i Västerås. Kursen innehöll
fysiska skridskotester, regelkunskap med nolltolerans
på regelprov, utbildning i lag TA, TK-genomgång av
anmälan, HLR-utbildning samt teambuildningsaktivitet. Vid denna kurs utbildades även riksinstruktörerna.
– Samtliga eltidomare kallades till elitkurs 2 den 1718/12 i Uppsala. Kursen innehöll fysiska tester på
skridsko, regelkunskap med nolltolerans på regelprov
samt genomgång och träning av skridskoteknik under
ledning av Sebastian Falk.
– Allsvenska domarna (15 HD och 25 AD) var kallade
att genomgå utbildning i Västerås och Lidköping den
26/8-28/8. Kursen innehöll fysiska tester på skridsko,
regelkunskap med nolltoleranskrav på regelprov, utbildning i lag TA. Därtill genomgång med tävlingskommittén beträffande anmälan, HLR-utbildning
samt teambuildingsaktivitet.

Övrigt
Aktiv coachning av huvuddomare och assisterande domare
har varit utvecklande och lyckat. Detta arbete kommer att
utvecklas ytterligare framledes.
Mycket administrativt arbete med matchtillsättning och
återbudshantering har utförts.
Regelkunskapsutbildning har genomförts vid bandygymnasiet i Ljusdal.
Skridskotester av våra förbundsdomare genomfördes vid
kurser under hösten under ledning av riksinstruktörerna.
Samarbetet mellan RDK, EDK, FSE, föreningarna och
övriga kommittéer har fortsatt under säsongen och detta
kommer förhoppningsvis att utvecklas ytterligare till kommande säsong. Tillsammans med en bra och fungerande
dialog med media ser vi det som ett nödvändigt utvecklingssteg för svensk bandy och dess matchledarskap.

– Förbundsdomare div 1 (74 domare) har denna säsong
genomgått kurs på fyra olika orter under september/
oktober. Kurserna var förlagda till Kalix, Sandviken,
Örebro och Lidköping. Träffarna har genomförts i
samarbete med våra regioner. Utbildare har varit våra
Riksinstruktörer (RI).

För att rekrytera sporten med nya matchledare, krävs ett
gemensamt ansvar från alla parter inom svensk bandy.

Utbildnings- och tekniska kommittén
Under verksamhetsåret har UTK omarbetat hela utbildningsmaterialet avseende bandyns olika utbildningar. Allt
underlag finns numera digitaliserat och samtliga riksinstruktörer har genomfört en tvådagars utbildning gällande
det nya kursinnehållet, samt den tekniska kompetens som
krävs för att genomföra kursutbudet. Omdömet från de
drygt 400 som deltagit på årets utbildningar har varit
mycket positivt.

– 172 matchsekreterare har utbildats i elitserien och allsvenskan dam och herr. Utbildningarna har genomförts i Kalix, Lidköping, Örebro, Stockholm, Falun,
Lidköping och Bollnäs.
– Under Mini World Cup i Bollnäs deltog unga lovande
domare från hela Sverige under ledning av RDK och
kursen blev återigen mycket lyckad. Här tror vi att
framtidens matchledare skall kunna utvecklas till elitdomare. I år har flera talanger utvecklats i snabb takt
och detta har lett till provmatcher i allsvenskan. Flera
av dessa kommer ta en ordinarie plats till kommande
säsong i allsvenskan.
– Till Siljan/Sparbanken cup i Rättvik kallades 15 yngre
matchledare till praktisk övning och utbildning i samband med cupens 34 matcher som kompletteras med
uppföljning av RDK och riksinstruktörer.

Höjd utbildningsnivå
Antalet lärtimmar fortsätter att öka till idag totalt drygt 33 000 timmar. Det kan noteras att skillnaden är mycket stor mellan föreningar och distrikt.
Nästa stora utmaning för UTK blir att höja utbildningsnivån för våra elittränare. Samarbetet med FSE har inletts
under 2012-2013, och som första aktivitet samlas samtliga
klubbars elittränare till en tvådagars konferens, för att diskutera och planera framtidens utbildning för elittränarna.

– Samtliga tio riksinstruktörer utbildades vid elitdomarekursen i Västerås i augusti.

Fler utbildade ledare för de äldsta ungdomslagen står också som en prioriterad verksamhet för kommande säsong.
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Bandyburken är under omarbetning och förhoppningsvis
blir den färdig under hösten.

TV-matcher och samarbetspartners
Drygt 30 direktsända matcher sändes i TV4-gruppens kanaler. Dessutom visades samtliga VM-matcher i Viasats
kanaler (19 matcher).

Plan- och miljökommittén

Svenska Bandyförbundets partners står för en stor och betydande del av förbundets intäkter. 7,5 miljoner utgjorde
sponsorintäkter denna säsong. En förändring gjordes
under verksamhetsåret med reklamrättigheterna för elitseriens arenaexponering som togs om hand direkt av FSE

Svensk bandy kan återigen glädjas åt ett år med fortsatt
utbyggnad av hallar och isytor. Nu finns det 11 hallar färdiga, den 12:e blir klar hösten 2012 i Nässjö. Med hallar
och de två isytorna för bandy som invigdes säsongen 201112 i Ronneby och Upplands Bro inräknade, finns det nu 75
isytor i Sverige.

Stadge- och juridiska kommittén

Därtill två 7-mannaisar, två stora isytor där det inte spelas
bandy på, Rosvalla/Nyköping och Östermalms IP/Stockholm. Vi kan bara gratulera Ronneby efter att fått ta del
av deras verksamhet och ser vilken betydelse deras isyta
har fått.

Under verksamhetsåret har översyn genomförts av stadgar samt riktlinjer för styrelse och kommittéer. Kommittén har därtill varit föreningar behjälplig och rådgivande
vid frågor angående stadgar och ärenden med juridisk an
knytning.

Ett av de stora problemen med de gamla isbanorna är att
de drar alldeles för mycket energi och därmed kostnadskrävande. Med den nya teknik som finns idag vad gäller
ventiler och styrsystem, kan kostnaderna reduceras betydligt. Här har Plankommittén en utmaning att hantera de
närmaste åren.

Skiljenämnden
Skiljenämnden, vars ärenden och beslut är sekretessbelagda, har under året handlagt ett fåtal ärenden. Ärendenas art kan hänföras till tvister gällande kontraktstolkning, ersättningsärenden m.m. Nämnden består av
fem ledamöter varav en är samordningsansvarig.

Marknadskommittén
Kommittén har arbetat vidare med utgångspunkt från
grunderna i Vision 2017. Focus har legat på våra viktigaste
arbetsuppgifter:

Ungdomskommittén
UDK har under Ulrika Prytz ledning haft sex möten,
fördelat på två fysiska möten i Uppsala och fyra telefonmöten. UDK har gjort en nysatsning och bl a tagit beslut
om att namnändra juniorer div 1 elit till Juniorelitserien
samt juniorer div 2 elit till Juniorallsvenskan. UDK har
också lyckats sänka kostnaden men höja statusen för Svenska Spel Cup i och med en regionalisering av gruppspelet
och bjuda in sex lag till finalspelet i Uppsala. UDK kommer fr o m nästa säsong att sänka åldern från årskurs 5 till
årskurs 3 i ICA-miniallsvenskan i syfte att öka antalet lag.

– Genomförandet av SM-helgen i Uppsala
– Förberedande insatser gällande SM-arrangemanget på
Nationalarenan i Solna från och med 2013
– Utvecklingen av TV-avtalet med TV 4
– VM-turneringen i Kazakstan
– Svenska Cupen
Kommitténs viktigaste uppgift är att bidra med finansiering av svensk bandys verksamhet. En annan stor uppgift
under året har varit att jobba fram varumärkesstrategi för
svensk bandy tillsammans med PR- och mediakommittén.

UDKs vision är att kunna erbjuda fler matcher och läger
för de äldre ungdomarna, samt fler och bättre planerade
poolspel för de yngre. Även ledarbiten ska stärkas genom
bättre utbildade ledare och fler yngre ledare. Under nästa
säsong ska UDK verka för att fler cuper arrangeras, bl a
kommer Svenska Cupen för F16, F19, P18 och P20 att
anordnas.

Vidare har ett fördjupat och utvecklingsbart samarbete
med FSE (Föreningen Svensk Elitbandy) fortsatt på ett
förtjänstfullt sätt.
Bandyfinalerna
En stor utmaning för kommitténs arbete är ambitionen att
fördubbla antalet besökare på bandyfinalerna från och med
2013. En uppgift som kräver ett brett samförstånd inom
hela bandyrörelsen. Ett nära samarbete med Nationalarenan skapar förutsättningar för att nå målet.

Arrangemang och tävlingar
Regionerna har även denna säsong på UDK:s uppdrag
arrangerat uttagningsläger, en dag för F15, P15, F16 och
P16 där mer än 500 ungdomar deltagit.

Bandygalan
För femte året i rad genomfördes Bandygalan i samband
med SM-helgen i Uppsala. En gala som kommit för att
stanna. Drygt 500 personer träffades och trivdes tillsammans. Priser och utmärkelser delades ut till framgångsrika
bandyprofiler. Dessutom presenterades Svensk Bandys
Hall of Fame med sina elva invalda legender och legendarer.

F15 har genomförts i Vänersborg och Söråker medan
F16 var förlagt till Västerås. P15 har arrangerats i Ljusdal,
Katrineholm och Nässjö, P16 i Bollnäs, Katrineholm och
Lidköping.

På elitlägren som omfattar tre dagar deltog totalt 290 ungdomar, varav 72 var flickor.

ICA-handlarnas miniallvenska lockade 105 lag från Piteå i
norr till Torup i syd. Åter segrade ett lag från Lidköping.
Stenhammarskolan 5H vann en mycket bra och jämn final
mot Liljansskolan från lilla Svärdsjö i Dalarna.
8

I Svenska Spel Cup deltog åtta lag på flicksidan och 17 lag
på pojksidan. Småland vann F15 mot Stockholm/Uppland
och Ångermanland/Jämtland. P15 vanns också av Småland
efter finalsegrar mot Hälsingland och Stockholm.

VM för ungdomar
U 23-VM spelades efter flera års uppehåll i ryska Obochovo, dagarna före jul med fem deltagande nationer. Sverige
och Ryssland gjorde upp om guldet. Sverige började finalen starkt och hade ledning en bit in i andra halvlek, Ryssarna kom i kapp och det var 4-4 vid full tid. Efter fem min
i förlängningen så gjorde Ryssland segermålet.

I en mycket bra och extremt spännande P16 Newbody
Cup-final vann GT76 över Sirius inför ca 400 åskådare.
Sirius ledde rättvist med 4-2 med blott fem minuter kvar,
men GT76 lyckades göra tre mål och vända matchen till
4-5 efter en otrolig viljeinsats. Totalt deltog 42 lag i cupen.

U 23 VM Sverige Ryssland, Obochovo. Final 4-5 efter
förlängning, 4-4 vid full tid.

Regionturneringen genomfördes på ett perfekt sätt i Arena Vänersborg 4-5 februari. På pojksidan vann P16 Syd
för första gången efter att i sista sekunderna avgjort på en
hörna mot P16 Mitt. Pojkmatcherna var högkvalitativa
och jämna och visade på stor spelmognad hos samtliga aktörer. På flicksidan vann F15 Norra efter att ha övertygat
stort i båda matcherna.

P19 VM i Finland, Björneborg. Final Sverige – Ryssland
1-4.
P15 VM i Ryssland, Arkhangelsk. Final Sverige – Ryssland
2-6.
F17 NM spelades i Nora, Sverige. Turneringen spelades
med dubbelmöten mellan de deltagande nationerna (Finland, Norge, Sverige). Sverige segrade efter att ha vunnit
samtliga matcher.

Skol-SM (Kronprinsens pokal) omfattade 12 lag som i år
spelade poolspel på fyra orter. Bessemergymnasiet Sandviken vann den 76e upplagan efter vinst mot Njudunggymnasiet Vetlanda.

P17 NM spelades som en öppen turnering och med deltagande från Ryssland. Turneringen spelades i Finland,
Varkaus. Final Sverige – Ryssland 3-1.
F19 landslaget spelade match mot det Norska damlandslaget i Drammen, Norge. Sverige – Norge (A) 3-0.

Landslagskommittén
Damerna vann sitt sjätte VM-guld. Mästerskapet spelades
i Irkutsk i Sibirien. Staden är belägen i närheten till Bajkalsjön. Turneringen genomfördes i den centrala stadskärnan inför en fanatisk hemmapublik. På invigningen
var det över 7 000 personer på läktarna. Irkutsk bjöd på
ett fantastiskt vinterväder under hela veckan, strålande sol
och kalla nätter. Finalen samlade 11 600 hemmafans som
gjorde allt för att stödja hemmanationen. Det hjälpte dock
föga. Sverige visade sig för starka i den jämna finalen. När
Anna Lundin slog in 5-3 på övertid var guldet klart.

Landslagskommittén har varit samlad i sin helhet vid två
tillfällen under säsongen.
Svensk landslagsbandy har en omfattande verksamhet och
kan därmed betraktas som världsledande inom den internationella bandyn.

Internationella kommittén
Kommitténs uppgift är att bidra till den internationella
bandyns utveckling avseende både elit och bredd. Under
året har sex möten genomförts.

Final Sverige – Ryssland 5-3 (2-2), semifinal Sverige –
Kanada 7-0.

Dialogen med det ryska förbundet har varit intensiv. Framförallt när det gäller utbyte av domare i respektive högsta
serie samt samarbete vid tränarutbildningar. Som resultat
deltog Jonas Holgersson och Franco Bergman med ansvar
för ett ryskt tränarseminarium i Moskva under sommaren.
Även domarutbytet har varit lyckat.

Herrguld efter stort raffel
VM spelades i Kazakstans huvudstad Almaty, och på den
klassiga skrinnararenan Medeo. Efter en vecka med gruppspelsmatcher stod det klart att Sverige skulle spela semifinal mot hemmanationen Kazakstan. Den matchen blev en
kamp mellan ”hopp och förtvivlan” för spelare och ledare
och den tillresta supportergruppen. Efter underläge med
4-2 en bit in i andra halvlek så kvitterade Erik Säfström till
4-4 i den 91:a min, vilket tog matchen till straffavgörande.
Straffhjälte blev VM-debutanten Johan Löfstedt som ”piskade” in den avgörande straffen, vilket förde Sverige till
final, med siffrorna 10-9.

Vid FIB- kongressen i Kazakstan deltog Arne Anderstedt,
Lasse Olofsson och Lars Wennerholm. Under mötet så
bestämdes, mycket glädjande, att nästa VM för A-gruppen skall gå i Sverige med Vänersborg som centralort.
Vid kongressen valdes Japan in som medlem i FIB och deltog även i C-gruppen. Detta som ett resultat av det arbete
som Sverige initierat där Japan bl a deltog i en samling i
Västerås. Intressant var även att det norska förbundet informerade om att man jobbar hårt för att bandy skall vara
med i Ungdoms-OS som kommer arrangeras i Lillehammar 2016.

Pulsen hade knappt lagt sig då det var dags för VM-final.
En final som skulle visa sig vara minst lika spännande som
semin. Ryssland stod för motståndet. Efter 2-2 i halvlek
så gick Ryssland upp till 4-2 ledning och Sverige verkade
vara ett besegrat lag. Men svenska laget visade en stor
moral och efter Daniel Mossbergs två mål, klev Daniel
Berlin fram och fastställde slutresultatet 5-4 till Sverige
och guldpokalen fick följa med laget hem till Sverige.

Under året har tre viktiga FIB-kommittéer på ett
framgångsrikt sätt letts av svenska representanter. Tävling
(Arne Anderstedt), Domare/Regler (Per-Erik Åhlund)
samt Utveckling (Lars Wennerholm).
För första gången har spel i en C-grupp under VM genomförts samt även ett mästerskap för U-23 landslag.
Detta har IK arbetat intensivt för under senare år.

Final Sverige – Ryssland 5-4 (2-2), semifinal Sverige – Kazakstan 10-9 efter straffar.
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En viktig prioritet nästa säsong är att aktivt bidra till arbetet i den internationella Damkommittén.

markommittéer.
Inget distrikt i norr har bemannade kanslier. Därför har
Region Nord tagit hjälp av Stockholms Bandyförbund för
vissa serier samt för serieledarskapet i Ungdom div I Norra. I övrigt finns inom regionadministrationen nio serieledare. Trettio föreningar bedriver bandy på olika nivåer
fördelade på 113 lag från F13/P13 upp till elitbandyn. Tolv
personer från föreningar inom regionen är verksamma på
centrala poster i Svenska Bandyförbundets verksamhet.

PR- och mediakommittén
PR- och mediakommittén har under året jobbat med två
omfattande projekt: Hall of Fame och varumärket kring
svensk bandy.
Skapandet och instiftandet av bandyns Hall of
Fame
Detta första år har följande spelare valts in av en jury
bestående av Lasse Sandlin, Göran Söderlund, Bo Hansson och Claes G Bengtsson:

Grannlaga kostnadsläge
Att pussla ihop verksamheten så det blir så små kostnader
som möjligt, är en grannlaga uppgift när serier skall läggas.
Många faktorer måste tas hänsyn till för att reseavstånden
skall bli så fördelaktiga som möjligt. Mellan den nordligaste och den sydligaste föreningen skiljer det 110 mil!

Sune Almkvist, Torsten Tegnér, Sleven Säfwenberg, Ejnar
Ask, Pontus Widén, Nicke Bergström, Olle Sääw, Ulf
Fredin, "Bempa" Eriksson, Ola Johansson, Jonas Claesson.

Tävlingskommittén är den instans som har haft mest
frekventa möten under verksamhetsåret. Ett hundratal
dispenser har under säsongen beviljats vilket är ohållbart
i längden. Någon form av enhetlig hantering av dispenser
bör tas fram från centralt håll. Inom tävlingskommittén
har en Bestraffningsnämnd varit verksam.

Hall of Fame syns nu som en undersida på svenskbandy.se.
Övergripande varumärkesarbete för svensk bandy
Vi har lyft fram kärnvärden och en vision för kommande
tre-fyra åren, som ett avstamp inför bandyfinalen på
Friends arena. Vi har sett det som en chans att nu kunna samla bandyns alla undervarumärken (som Elitserien,
Bandyfinalen) att hitta en ny, modernare grafisk profil
samt enas under samma kärnvärden. Christer Ekelund har
med sin erfarenhet av varumärkesarbeten, styrt kommitténs arbete på ett föredömligt sätt.

Övrig kommittéverksamhet
Övriga kommittéer har på ett mycket tillfredställande
sätt skött verksamheten inom regionen i nuvarande form.
Telefonmöten m m har fått användas vilket fungerat bra.
För framtiden måste även möjlighet till bildöverföring
vid regionens möten bli möjlig, för att hela regionen skall
känna sig delaktig på ett mer professionellt vis.

Ett kontinuerligt arbete med svensk bandys hemsida
Planering av artiklar och journalistiska grepp. Svenskbandy.se har blivit en av de viktigaste kanaler att nå aktiva, men
även bandyfans över hela Sverige. Det blir allt viktigare att
kunna bjuda på nyheter och intressanta vinklar i vårt eget
forum, när rikspressen minskar sin bandybevakning.

Ordförandekommittén har varit helt enig om att det måste
finnas en tävlingskommitté inom regionen. För att få till
en fungerande verksamhet krävs en lokal anknytning när
verksamheten planeras för serierna under div 1.
Enligt framtida planering kommer Region Nord framledes att bestå av fyra stordistrikt, nämligen 1. Dalarna, 2.
Gästrikland/Hälsingland, 3. Jämtland/Härjedalen, Medelpad Ångermanland och Västerbotten samt 4. Norrbotten.

Damkommittén
Lars-Erik Olofsson, Kungälv, fick i uppgift av SBF att
tillsätta en arbetsgrupp och därmed enas om underlag
till en damkonferens som skulle genomföras under våren.
En punkt i arbetsgruppens första möte var att diskutera
behovet av en damkommitté. Det inbjöds till konferens
den 28-29/5 2011 på Bosön. Ett tjugotal deltagare gjorde
konferensen till ett avstamp och försök att få till en damkommitté.

Region Mitt
Region Mitt har under verksamhetsåret bedrivit verksamheten i enlighet med de riktlinjer som Svenska Bandyförbundets styrelse fastställt.
Tävlingskommittén
Regionen har som tidigare varit uppdelad i två tävlingsområden, östra och västra. Det östra området har administrerats av Stockholms BF, som även hanterat de nationella
serierna. Den västra delen har administrerats av ÖSK-Ungdom avseende endast ungdomsserierna. Ett samarbete har
förekommit med Region Nord för att få till en bra geografisk serie för div 4 ungdom.

Efter konferensen fick Olofsson, som hade föreslagits av
mötet, till uppgift av SBF att bilda en damkommitté. Under säsongen 2011-2012 har kommittén haft telefonmöte
och ett fysiskt möte. Kommittén jobbar för att kartlägga
den dagsaktuella dam- och flickbandyn, samt att gå vidare
för att intresset skall öka för sporten och göra tävlingsverksamheten intressantare i de yngre åldersklasserna.

TK har hanterat 26 bestraffningsärenden denna säsong.
Det är något färre än tidigare år. Tendensen är dock att
vissa ärenden kräver mer omfattande utredning innan bestraffningspåföljd fastställs.

Målet är också att få fler elitklubbar att verka för en ökad
rekrytering av dam- och flickverksamheten.

Region Nord

Domare
Det har denna säsong varit cirka 4 500 domaruppdrag i regionen där Stockholm står för den största delen. Domarna

Region Nord är organiserat i enlighet med de riktlinjer
som är upprättade av Svenska Bandyförbundet, nämligen
ordförande-, tävlings-, ungdoms-, utbildnings- och do10

har på ett förtjänstfullt sätt skött sina uppdrag. Det är angeläget att vi uppskattar det arbete som våra matchfunktionärer utför. Vi behöver bra förebilder för ungdomar så
att vi kan rekrytera nya domare.

och Västra Herrar, Div 1 Södra Damer, Ungdom Div 1
Södra + slutspel, Ungdom Div 2 Södra samt Ungdom Div
3 Västra och Södra.
Regionen har även ordnat en serie för Ungdom Div 4 samt
en regional P15-serie, som spelats i form av poolspel.

Ungdom och utbildning
Under säsongen 2011/2012 har UDK Region Mitt genomfört följande aktiviteter.

Övriga lokala serier på herr-, pojk- och flicksidan har respektive distrikt svarat för. Inom distrikten har även poolspel för de yngsta pojk- och flicklagen arrangerats.

• Breddläger för P15/P16 och F15/F16

Ett bekymmer har varit att ett antal lag drog sig ur efter
det att spelprogrammen för serierna fastställts. Detta
medförde bland annat att Allsvenskan Södra spelades med
endast 11 lag och Div 1 Västra med nio lag. Även på ungdomssidan var det ett antal lag som hoppade av när seriespelet skulle påbörjas. För bandyns varumärke är det
viktigt att åtminstone de högsta serierna är fulltaliga. Därvid krävs att föreningarna planerar sin verksamhet på ett
bättre sätt så att det inte behöver bli några avhopp som i
sent skede påverkar serierna.

• Svenska Spel Cup P15 regionuttagning
• Svenska Spel Cup F15
• Regionturneringen för P16 och F16
Utbildningsläget har under säsongen 2011-2012 utvecklats positivt och under året har utbildats 132 personer
som genomfört regionala utbildningar, Bandy för Barn,
Ungdom och Ungdom II. Ytterligare 20 personer deltog
i centrala utbildningarna Ungdom Elit och Senior Elit.
De centrala utbildningarna avslutades under SM-helgen
vilket alltid är uppskattat bland deltagarna.

När det gäller antalet behandlade bestraffningsärenden
har de i jämförelse med föregående säsong minskat med
10 till 38. Däremot har antalet behandlade tävlingsärenden ökat med fyra till 18.

Bidragande orsaker till den positiva utvecklingen har bl a
varit förbättringar av ett webbaserat anmälningsförfarande, utskick av utbildningsfoldern, riktade inbjudningar
till föreningar. En sammandragning av samtliga riksinstruktörer gjordes i augusti 2011 där det nya utbildningsmaterialet presenterades. Allt material finns nu på fil i
powerpoint-format där också animerade övningar finns
tillgängliga. Materialet har sedan under året använts vid
samtliga regionala utbildningar och har mottagits mycket
väl av deltagare och riksinstruktörer.

Ungdom och Utbildning
Ett aktivt arbete med att få fler pojkar och flickor att spela
bandy samt att få dem att fortsätta med bandyn när de blir
lite äldre, pågår i många föreningar. Ett led i att motivera
ungdomarna är bland annat de breddläger för P15- och F
15-spelare som ordnats inom regionen. Från dessa läger
tas sedan spelare ut till Svenska Bandyförbundets elitläger.
En annan motivationsfaktor kan vara att bli uttagen i något
distriktslag. Inom regionen har genomförts turneringar
för distriktens F13-, P13- och P14-lag. Även för klubblag
har mästerskap för P13 och F13 ordnats.

Det sker en kontinuerlig utvärdering av organisation och
genomförande av utbildningarna och inför kommande säsong sker en översyn av t ex utbildningskrav för ledare,
kursavgifter samt kursinnehåll. Vidare kommer en uppdatering av Bandyburken att prioriteras.

Utbildningsverksamheten har under det gångna året varit
mer omfattande än under föregående år. Endast ett fåtal
planerade kurser har ställts in på grund av för få anmälningar. Föreningarnas samarbete med SISU har utvecklats på ett positivt sätt, vilket medfört att det totala antalet
redovisade utbildningstimmar till SISU ökat med ca 800
timmar till 16 611.

Region Syd
Regionens verksamhet har bedrivits i enlighet med de riktlinjer som Svenska Bandyförbundets styrelse fastställt.
Arbetet inom regionens olika kommittéer har präglats av
ett stort engagemang och utförts på ett utmärkt sätt av
ledamöterna. En viktig och sammanhållande roll i regionens administration har Smålands Bandyförbunds kansli,
som utfört detta arbete med ordning och reda samt på ett
mycket effektivt och bra sätt.

Domare
Inom regionen har en förbundsdomarkurs och två matchsekreterarkurser (Elitrapporten) genomförts. I distrikten har dessutom distriktsdomar-, föreningsdomar- och
matchsekreterarkurser (övriga) genomförts.

I enlighet med beslutet om ny distriktsindelning på Svenska Bandyförbundets årsmöte i juni 2011, har arbetet
påbörjats med att genomföra den rekommenderade distriktsindelningen inom regionen.

Domartillsättning har skett till matcherna för de damlag
från regionen, som deltagit i Allsvenskan Damer samt till
de serier, som administrerats av regionen med undantag
av Allsvenskan Södra. Respektive distrikt har svarat för
domartillsättningen till de lokala serierna.

Tävling
En regnig, mild och blåsig höst gjorde det besvärligt för ett
flertal av de konstfrusna isbanorna i speciellt västsverige.
Detta medförde att säsongen kom igång senare än planerat
på en del platser och ett antal matcher blev uppskjutna.
Trots detta kunde den omfattande tävlingsverksamheten
genomföras som planerat.

Anläggningar
Under året har bandyhallen i Vetlanda färdigställts och invigts. Hallen i Nässjö är under byggnation och kommer
att vara klar hösten 2012. Den konstfrusna bandybanan
i Ronneby har under säsongen tagits i bruk. Den har
medfört ett ordentligt uppsving för Fredriksbergs BK:s
verksamhet.

Regionen har på TK:s uppdrag svarat för administrationen
av följande serier: Allsvenskan Södra Herrar, Div 1 Södra
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Styrelsen och kommittéerna 2011–2012
STYRELSEN:

Syd) Lidköping, Michael Bratt Mölndal, Peter Fryklund
(Region Nord) Söderhamn, Owe Larsson (Region Mitt)
Uppsala, Erik Löhman Uppsala, Linda Larsson Bollnäs,
Olle Wiberg (Ungdomsrådet) Västerås, Lars Wennerholm (kansliet) Vreta Kloster, Magnus Alm (kansliet)
Piteå, Micael Eriksson (kansliet) Katrineholm.
Damkommitté (DK): Lars-Erik Olofsson (ordf.) Kungälv,
Torbjörn Westman Härnösand, Lars Björkman Mölndal,
Elin Ivarsson Falun, Sara Furulind (Ungdomsrådet) Trollhättan.
Marknadskommitté (MK): Marcus Norman (ordf. t o m
31/1-12) Rosersberg, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Birgitta
Larsson Katrineholm, Peter Olsson (FSE) Västerås, Kjell
Gustafsson (FSE) Trollhättan, Robert Grenmark Stocksund.
PR- och Mediakommitté (PRMK): Lars Östling (ordf.)
Stockholm, Jesper Kärrbrink (styrelsen) Sollentuna, Magnus Helander Stockholm, Erik Jonsson (kansliet) Katrineholm, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Håkan Ramsin
(styrelsen) Svartsjö.
Plan- och miljökommitté (PMK): Bo Thunberg (ordf.)
Solna, Göran Pettersson Karlstad, Bengt KÅ Johansson
Stockholm, Folke Hammarlund Sundsvall, Torsten Balkefors Skurup, Py Börjesson Älvsjö, Göran Enander Stockholm, Bernt Sturk (styrelsen) Kalix, Lars Wennerholm
(kansliet) Vreta Kloster.
Internationell kommitté (IK): Janne Sjonemark (ordf.)
Uppsala, Arne Anderstedt (styrelsen) Sandviken, Lars
Olofsson (styrelsen) Stockholm, Rolf Käck (GS t o m 29/212) Uppsala, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Lars Wennerholm (kansliet) Vreta Kloster, Franco Bergman Edsbyn,
Py Börjesson Älvsjö.
Stadge- och juridisk kommitté (SJK): Peter Wanhainen
(ordf.) Stockholm, Sune Sandström Västerås.
Landslagskommitté (LK): Arne Anderstedt ordf.
(styrelsen) Sandviken, Einar Hellquist (förbundsläkare)
Uppsala, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Franco Bergman
(f-kapten herrar A), Edsbyn, Oscar Pettersson (f-kapten
damer A) Sollentuna, Anders Nilsson Katrineholm, Lars
Wennerholm (kansliet) Vreta Kloster.
Valberedning (VB): Owe Svensson (ordf.) Rottne, Mats
Andersson Västerås, Leif O Rengman Söderhamn, Lars
Holst Sandviken, Perolof Wall Karlstad.
Suppleanter: Miska Suves Täby, Bo Häggkvist Västerås,
Dan Kjellsson Vänersborg, Matti Jaukkuri Haparanda,
Stig Bertilsson Vänersborg.
Skiljenämnd (ordförandegrupp): Krister Malmsten
(ordf.) Järfälla, Dan Fernqvist Västra Frölunda, Anders
Jakobsson Västerås, Håkan Lavén Sundsvall, Bo Nilsson
Katrineholm.
Anställda: Jonny Asplund (t o m 31/8-11), Katrineholm,
Arne Eklöf Katrineholm, Birgitta Larsson Katrineholm,
Micael Eriksson Katrineholm, Erik Jonsson Katrineholm,
Rolf Käck (t o m 29/2-12) Uppsala, Marcus Norman (fr
o m 1/2-12) Rosersberg, Tommy Isacsson Mjölby, Lars
Wennerholm Vreta Kloster, Per Selin Edsbyn, Magnus
Alm Piteå, Martin Nyman Rönninge.

Ordförande: Håkan Ramsin, Svartsjö
Vice ordförande tillika ekonomi- och finansansvarig:

Lars Olofsson, Stockholm.
Övriga ledamöter: Arne Anderstedt Sandviken, Anders
Bergström Nässjö, Per-Anders Gustafsson Lidköping,
Marcus Norman Rosersberg (t o m 31/1-12), Jesper Kärrbrink Sollentuna, Ulrika Prytz Bollnäs, Bernt Sturk Kalix,
Jan-Eric Flink Bollnäs (ordf. Region Nord), Bo Häggkvist
Västerås (adj. ordf. Region Mitt), Hans Eric Bengtsson
Väröbacka (adj. ordf. Region Syd), Viktor Bergqvist (Ungdomsrådet).
Hedersordföranden: Staffan Söderlund Söderhamn,
Seppo Vaihela Kungälv.
Ständiga styrelseledamöter: Sven Karlsson Sandviken,
Karl-Erik Eckemark, Västerås.
Revisorer: Göran Ersmarker Gävle, Kenneth Svensson
Tranås. Suppleanter: Jan Wiss Tranås, Bo Axelsson Tranås.
Verkställande Utskott (VU): Håkan Ramsin (ordf.) Svartsjö, Lars Olofsson Stockholm, Arne Anderstedt Sandviken.
Finansberedning (FB): Lars Olofsson (ordf.) Stockholm,
Håkan Ramsin Svartsjö, Rolf Käck Uppsala (t o m 29/212), Marcus Norman Rosersberg (GS fr o m 1/2-12), Per
Selin (kansliet) Edsbyn, Tommy Isacsson (kansliet) Mjölby.
Ekonominämnd (EN): Jonas Nygren (ordf.) Danderyd,
Peter Olsson (FSE) Västerås, Nils Stocksén (FSE) Uppsala, Tommy Isacsson (kansliet) Mjölby, Karl-Erik Eckemark Västerås.
Tävlingskommitté (TK): Mats Westling (ordf.) Sundsvall, Bengt Arwidson Vänersborg, Arne Eklöf (kansliet)
Katrineholm, Anders Ahlén (FSE) Lidköping, Bo Nilsson (jur. komm.) Katrineholm, Per-Anders Gustafsson
(styrelsen) Lidköping, Rolf Käck (GS t o m 29/2-12) Uppsala, Lars Wennerholm (säkerhet) Vreta Kloster, Hanna
Dahlström (Ungdomsrådet) Tyresö.
TK-Verkställande utskott och Bestraffningsutskott
(VU/BU): Mats Westling (ordf.) Sundsvall, Arne Eklöf

(kansliet) Katrineholm, Bengt Arwidson Vänersborg, PerAnders Gustafsson (styrelsen) Lidköping, Rolf Käck (GS
t o m 29/2-12) Uppsala, Bo Nilsson (jur. komm.) Katrineholm.
Regel- och domarkommitté (RDK): Per-Erik Åhlund
(ordf.) Spånga, Bo Bjordahl Bandhagen, Olle Modin Eskilstuna, Thomas Borgström Borlänge, Håkan Nystedt
Strängnäs, Thomas Hofling Trollhättan, Bernt Sturk
(styrelsen) Kalix.
Utbildnings- och teknisk kommitté (UTK): Anders
Bergström (ordf.) Nässjö, Tommy Svensson Motala, Tage
Grip Malmköping, Thomas Engström (f-kapten P 15),
Västerås, Patric Åkerdahl (Region Nord) Umeå, Michael
Hjort (Region Mitt) Spånga, Micael Eriksson (kansliet,
samordn. Region Syd) Katrineholm, Martin Nyman (kansliet) Rönninge.
Ungdomskommitté (UDK): Ulrika Prytz (ordf.) Bollnäs,
Michael Bergström Fagersta, Per-Anders Åhs (Region
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Årsredovisning

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Svenska Bandyförbundet har till uppgift att främja och administrera bandysporten i Sverige samt att företräda den internationellt.
Förutom vad som föreskrivs i stadgarna för Svenska Bandyförbundet gäller Sveriges Riksidrottsförbunds (RF:s) stadgar,
instruktioner och bestämmelser för verksamhetens bedrivande.

Sammanfattning av det ekonomiska läget
Efter två år med ett negativt resultat, senast en förlust på 1,4 milj. kr, så var det av högsta vikt att vända denna utveckling.
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret är en vinst på 267 tkr, som är 46 tkr över budget.
Det positiva resultatet är en funktion av ett intensivt uppföljningsarbete på kansliet, men också på ett ökat fokus på kostnader i kommittéer m.m. Det är även glädjande att intäkterna för Föreningen Svensk Elitbandy (FSE) ökat även i år.
Det kortsiktiga ekonomiska målet är att uppnå ett eget kapital på 10 % av omsättningen. Ett resultat på 1 miljon kr under
verksamhetsåret 2012-13 är realistiskt, vilket skulle innebära att det egna kapitalet uppgår till ca 2,4 milj. kr och måluppfyllelse efter nästa bokslut. För att uppfylla RFs krav på ett eget kapital motsvarande sex månaders fasta kostnader för personal
och hyreskostnader, behöver vi ytterligare ett år med en vinst på drygt 1 milj. kr.
Tilläggas kan att ett stort och framgångsrikt arbete med förfallna kundfordringar gjorts. Totalt belopp förfallna fakturor
har minskat med 85 %.

Intäkter
De totala intäkterna fördelas på följande huvudområden:
Intäkter (tkr)
2010-11
RF
7 703
Sponsorer
7 437
Anmälningsavgifter
3 225
SM-finalerna (exkl. sponsorer)
4 193
Övriga intäkter
2 953
Summa intäkter
25 511

2011-12
7 656
5 691
3 165
4 501
3 832
24 845

Beroende på att RF ändrat sin beräkningsmodell avseende bidrag till specialförbunden, så hamnade vi i en situation där
det nya bidraget skulle bli ca 180 tkr lägre än budget. En motsvarande reduktion kommer även att drabba oss de nästkommande två åren. För att dämpa ”smällen” för de förbund som inte kunde ta höjd i sin budget för denna reduktion, beslöt
Riksidrottsstyrelsen att kompensera oss med ca 80 % av reduktionen för 2011-12.
Den viktigaste förklaringen till de jämförelsevis låga siffrorna avseende sponsorintäkter beror på att intäkten för arenareklamen för elitserien vid TV-sändningar under året gått direkt till FSE (under föregående år är ca 1,4 milj.kr inkluderat
i SBFs intäkter). Mindre intäkter från TV-sändningarna under VM kompenseras mer än väl av de extra intäkter vi erhöll
från Svenska Spel beroende på de dubbla VM-gulden.
Totalt var sponsorintäkterna 73 tkr (1,3 %) lägre än budgeterat.
”Övriga intäkter” har ökat beroende på ett bättre TV-avtal.
Avgifterna för serierna har inte höjts på tio år. Dessa avgifter kommer att utredas inför säsongen 2013-14.
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Kostnader
Totala kostnaderna är fördelad påföljande huvudområden:
Kostnader (tkr)
Kansliet
Landslagsverksamheten
FSE
TV-matcher
Tävlingsverksamheten
SM-finalerna
Kommittéer/styrelse
Regel- och domarkommittén
Laglicensavgifter
Regioner/konsulenter
Projekt
Övriga kostnader

2010-11
6 088
4 338
4 558
348
2 161
1 047
1 357
1 131
728
3 311
156
1 680
26 903

2011-12
5 387
4 410
4 101
22
1 979
1 159
959
905
629
2 892
480
1 655
24 578

De ökade kostnaderna för SM-finalerna och Projekt har mer än väl kompenserats av ökade intäkter inom dessa områden.
För att säkerställa ett positivt resultat så har våra kommittéer fått leva med en budget som varit signifikant lägre än under
föregående verksamhetsår.
Den lägre kostnaden för kansliet förklaras dels av vakanser och dels av ett sparbeting.
Avseende kostnaden knuten till FSE; se informationen under ”Intäkter”. Glädjande är att intäkterna för FSE ökar från
4 558 tkr till 5 261 tkr.
Intäkter för FSE de sex senaste åren (inkl. arenareklam)
År
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

Tkr
943
1 783
3 350
3 682
4 558
5 261

Resultat
Årets resultat blev en vinst på 267 tkr. Resultatutvecklingen för de senaste sex åren;
År
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12

Intäkter
21 095
24 446
29 670
25 909
25 511
24 845

Kostnader
20 560
23 296
29 452
26 420
26 903
24 578

Resultat
535
1 150
218
-511
-1 392
267

Medlemmar
SDF
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Göteborg
Halland
Hälsingland
Jämtl.H-dalen
Medelpad
Norrbotten
Skåne
Småland

Antal föreningar
2
14
2
6
26
9
13
9
4
11
8
28

Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västmanland
Ångermanland
Örebro Län
Östergötland
Antal SDF: 22
14

33
8
22
18
4
28
9
2
9
11
Antal föreningar: 276

Framtidsutsikter
Avtalet med Friends Arena har potential att lyfta hela Bandy-Sverige. Det nya avtalet ger förutsättningar för att både
utveckla elitbandyn och att göra en ordentlig ungdomssatsning.
Den fortsatta utvecklingen av Förbundets organisation ger möjligheter till att säkerställa fler utbildningsinsatser, en bättre
kvalitet i serieverksamheten och ett fortsatt fokus på våra ungdomar.
Samarbetsavtalet med FSE skapar möjligheter för ett positivt samarbetsklimat till gagn för hela bandyn.
På den negativa sidan är det viktigt att ta höjd för en uppenbar risk att våra bidrag från RF kan minska de närmaste åren.
En ökad satsning på att behålla ungdomsspelare inom bandyn kan på sikt bli en effektiv stötdämpare.
Ett annat orosmoment kan vara en eventuell omreglering av de sportspel som idag drivs av Svenska Spel, och vilka konsekvenser detta kan få avseende intäkter för svensk bandy.
Sammanfattningsvis bör det finnas en möjlighet att under de närmaste åren både göra utvecklingssatsningar och att säkerställa ett eget kapital på en relevant nivå. Det förutsätter dock en fortsatt effektiv kostnadskontroll på alla nivåer.

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat
Balanserat resultat
1 167 521
Årets resultat
267 468
1 434 989
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs
1 434 989
1 434 989

Resultat och ställning
Resultatet av förbundets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning
och balansräkning med bokslutskommentarer.

Resultaträkning

Not
1

2011-05-01
-2012-04-30

2010-05-01
-2011-04-30

Intäkter
Nettoomsättning
2
16 229 617
16 920 513
Offentligrättsliga bidrag
3
7 656 500
7 829 792
Medlemsavgifter		
88 000
79 700
Övriga intäkter		
870 903
681 101
Summa intäkter m m		
24 845 020
25 511 106
			
Kostnader			
Förbundskostnader
4
-16 333 691
-17 556 702
Personalkostnader
5
-8 231 073
-9 282 862
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
-55 088
-80 722
Summa rörelsens kostnader		
-24 619 852
-26 920 286
			
Rörelseresultat		
225 168
-1 409 180
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
6
43 750
18 064
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-1 450
-916
Summa resultat från finansiella investeringar		
42 300
17 148
			
Resultat efter finansiella poster		 267 468
-1 392 032
Årets resultat		
267 468
-1 392 032
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2012-04-30

2011-04-30

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer
7
32 949
88 037
			
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
8
10 000
10 000
Summa anläggningstillgångar		 42 949
98 037
			
Omsättningstillgångar			
			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror		
98 227
80 865
			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		
2 494 758
3 599 413
Övriga kortfristiga fordringar		
622 634
158 370
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9
544 400
687 966
		
3 661 792
4 445 749
Kassa och bank		
1 723 237
3 486 502
Summa omsättningstillgångar		5 483 256
8 013 116
Summa tillgångar		
5 526 205
8 111 153

Eget kapital och skulder

Not
2012-04-30
2011-04-30
Eget kapital
10
Eget kapital		
1 167 521
2 559 553
Årets resultat		
267 468
-1 392 032
		
1 434 989
1 167 521
Summa eget kapital		
1 434 989
1 167 521
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
2 275 180
4 317 628
Skatteskulder		
193 924
201 853
Övriga kortfristiga skulder		
954 330
1 069 664
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
11
667 782
1 354 487
Summa kortfristiga skulder		
4 091 216
6 943 632
Summa eget kapital och skulder		
5 526 205
8 811 153

Balansräkning

Not

2012-04-30

2011-04-30

Ställda säkerheter		Inga

Inga

Ansvarsförbindelser		Inga

Inga

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed.
Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
I likhet med tidigare år görs ej någon periodisering av statsbidraget från RF. Bidraget erhålls kvartalsvis och intäktsföres i
samband med utbetalningen.
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Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet på balansdagen.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider:

Inventarier

Antal år
3-5

Not 2 Nettoomsättning
		2011-05-01
2010-05-01
		
-2012-04-30
-2011-04-30
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:		
Idrottsverksamhetens intäkter		
9 815 537
8 816 789
Sponsring, reklam, annonser		
5 691 000
7 443 648
Försäljningsintäkter		
723 080
660 076
Summa 		
16 229 617
16 920 513
Not 3 Offentligrättsliga bidrag
		2011-05-01
2010-05-01
		
-2012-04-30
-2011-04-30
Ordinarie bidrag - RF		
4 700 000
4 802 000
Övriga bidrag - RF (Idrottslyftet)		
2 031 500
1 806 000
Övriga bidrag - RF (Elitstöd)		
925 000
1 095 000
AMS (lönebidrag)		
0
126 792
Summa		
7 656 500
7 829 792
Not 4 Förbundskostnader
		2011-05-01
2010-05-01
		
-2012-04-30
-2011-04-30
Idrottsverksamhetens kostnader		
16 238 918
17 314 116
Sponsor/reklamkostnader		
94 773
242 586
Summa		
16 333 691
17 556 702
Not 5 Personalkostnader
		2011-05-01
2010-05-01
		
-2012-04-30
2011-04-30
Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och
Män har uppgått till
Kvinnor		1
1
Män		
10
10
Totalt		
11
11
Löner och ersättningar har uppgått till		

6 292 093

6 972 754

Utav löner och ersättningar avser 2 259 675 kr
(2 245 146 kr) arvoden till spelare, ledare m.m.
som inte ingår i medeltal anställda ovan.
Sociala avgifter enligt lag och avtal		
1 501 780
1 663 335
Pensionskostnader		
437 200
646 773
		
8 231 073
9 282 862
Styrelseledamöter (varav män)		
Generalsekreterare (varav män)		

9 (8)
1 (1)
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9 (7)
1 (1)

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
		
2012-04-30
2011-04-30
Ränteintäkter		
43 750
18 064
Summa		
43 750
18 064
Not 7 Inventarier
		
2012-04-30
2011-04-30
Ingående anskaffningsvärden		
752 649
655 737
Årets förändringar
– utrangeringar
– inköp		
0
96 912
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
752 649
752 649
Ingående avskrivningar		
Årets förändringar
– avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan		

-664 612

-583 890

-55 088
-719 700
32 949

-80 722
-664 612
88 037

Not 8 Övriga långfristiga värdepappersinnehav
		
2012-04-30
2011-04-30
Ingående anskaffningsvärde		
10 000
10 000
Årets förändring		
Summa		
10 000
10 000
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
2012-04-30
2011-04-30
Lag TA		
434 749
579 749
Övriga poster		
109 651
108 217
Summa		
544 400
687 966
Not 10 Förändring eget kapital
		
2012-04-30
2011-04-30
Balanserat kapital
Belopp vid årets ingång		
2 559 554
3 070 274
Omföring av föregående års resultat		
-1 392 032
-510 720
Belopp vid årets utgång		
1 167 522
2 559 554
Årets resultat
Belopp vid årets ingång		
-1 392 032
-510 720
Omföring av föregående års resultat		
1 392 032
510 720
Årets resultat		
267 468
-1 392 032
		
267 468
-1 392 032
1 434 990

Summa eget kapital vid årets utgång		

1 167 522

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
2012-04-30
2011-04-30
Upplupna semesterlöner		
409 411
591 701
Upplupna sociala avgifter		
258 371
304 816
Övriga poster		
0
457 969
Summa		
667 782
1 354 486
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Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Svenska Bandyförbundet
Org.nr 818500-2733

Rapport om årsbokslutet
Vi har reviderat årsbokslutet för Svenska Bandyförbundet för verksamhetsåret 2011-05-01 – 2012-04-30.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut som ger en rättvisande bild enligt god redovisningssed och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsbokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 30 april 2012 och av dess finansiella resultat för verksamhetsåret. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Svenska Bandyförbundet för verksamhetsåret 2011-05-01 – 2012-04-30.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort
sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Stockholm den 25 maj 2012

Kenneth Svensson			

Göran Ersmarker

Auktoriserad revisor			

Auktoriserad revisor
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Efter tre raka finalförluster vann IFK Vänersborg ett efterlängtat guld i junior-SM.

Foto: Stefan Sjödin.

Spelarna i Tranås BoIS skriker ut sin glädje efter att man säkrat segern i F19-finalen på Studenternas.

Foto: Stefan Sjödin

AIK återtog dambandytronen genom att besegra Sandvikens AIK i SM-finalen.

Foto: Stefan Sjödin.

Sandvikens AIK fick höja SM-pokalen för andra året i rad.

Foto: Stefan Sjödin.
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