Sammanfattning av det ekonomiska läget
Under senare år har förbundet, steg för steg, byggt upp en stabil ekonomi.
För säsongen 2018/19 redovisar vi ett negativt resultat på 111 tkr, vilket dock är 381 tkr bättre än
beslutad budget.
En väsentlig utgiftspost har varit vårt första deltagande i Universiaden på såväl herr- som damsidan.
En satsning kopplat till bandyns ambition att bli en olympisk idrott.
En långsiktig målsättning är att förbundet skall ha ett eget kapital på minst 5,5 milj kr. Årets resultat
innebär ett eget kapital på drygt 6,3 milj kr, vilket gör att vi även under kommande år har möjlighet
att budgetera med tillfälliga underskott. Detta för att säkerställa en fortsatt satsning på
ungdomssidan, föreningsutveckling samt ett fortsatt fokus på vår flick- och dambandy. Helt i linje
med Strategi 2025.
Resultaträkning, balansräkning samt revisionsberättelse finns tillgängliga i separata dokument.

INTÄKTER
De totala intäkterna fördelas på följande huvudområden:

INTÄKTER (tkr)
RF
Sponsorer
Tävlingsintäkter
SM-finalerna (exkl. sponsorer)
Övriga intäkter
Summa intäkter

2017/18
6 554
6 828
5 133
5 046
4 488
28 049

2018/19
6 902
7 890
4 877
4 851
6 783
31 303

KOSTNADER
De totala kostnaderna fördelas på följande huvudområden:

KOSTNADER (tkr)
Kansliet
Landslagsverksamheten
FSE
Tävlingsverksamheten
SM-finalerna
Kommittéer/styrelse
Övriga kostnader
Summa kostnader

2017/18
5 777
4 656
3 791
4 174
2 314
1 522
5 918
28 152

2018/19
4 891
3 396
3 768
4 314
2 033
1 480
11 532
31 414

Resultat
Årets resultat blev ett underskott på -111 tkr
Intäkter 31 303
Kostnader 31 414

Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat
Balanserat resultat
Årets resultat

6 451 623
- 111 422
6 340 201

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 6 340 201 kr.

Framtidsutsikter
Framtiden kantas av såväl hot som möjligheter. Sedan ett par år har vi genom Strategi 2025 lagt
grunden till vägen framåt.
De åtta fokusområden vi identifierat är Varumärke, Föreningsutveckling, SM-finalerna, Skridskokul,
Ungdom, Anläggning, Elitbandy samt Organisation och demokrati.
Helt avgörande blir engagemanget för ovanstående områden bland klubbar, distrikt, kommittéer,
förbundskansli samt SBFs styrelse.
En stabil ekonomi möjliggör fortsatt fokus på våra ungdomar och damer. En satsning på ungdomarna
och damerna ger tillväxt av vår sport. Denna satsning har redan fått genomslag om vi ser på antalet
licensierade spelare under senare år.
Mycket glädjande är vidare utvecklingen avseende antalet damdomare.
Efter omregleringen av spelmarknaden är vidare sponsorintäkterna både en möjlighet och ett hot
framöver. Ett ökat fokus på marknadsfrågor är en nödvändighet för att säkerställa sponsorintäkter på
minst samma nivå som vi haft under senare år.
Ett osäkerhetsmoment på sikt är statens bidrag till idrotten.
Återflytten av SM-finalerna till Uppsala har blivit en succé. Vi har bl.a. haft publikrekord för
damfinalen två år i rad.
Ett mycket positivt tecken är att fler nationer börjar spela bandy. Under VM-turneringen för herrar i
Vänersborg deltog hela 20 nationer. Rekord!
Efter att bandyn debuterat framgångsrikt i Universiaden 2019 så har vi en bra plattform att arbeta
vidare på för att bandyn ska få olympisk status. Om Stockholm erhåller spelen 2026 så är möjligheten
stor att denna dröm går i uppfyllelse.
Att bli en del av den olympiska rörelsen skulle sannolikt innebära ett stort lyft avseende ekonomi i
såväl klubbar som förbund, mediaintresse samt rekrytering av ledare och spelare till vår sport.

