VERKSAMHETSBERÄTTELSE
med ÅRSREDOVISNING

Årets bandybild 2011.

Foto: Patrik Karlsson, Vänersborg.

2010-2011

Tranåstrion Astrid Rosengren, Hrönn Hedin och Matilda Svenler jublar efter VM-triumfen (F 17).

Foto: Lars Wennerholm, SBF.

Omslagsbild: Motivering:
Årets bandybild uppvisar IFK Vänersborgs välbesökta bandyskola som på ett träffsäkert sätt symboliserar glädjen med bandy och
att sportens återväxt är god.

Styrelsens ordförande har ordet
Vi kan inte glädja oss åt ökade publik- och tittarsiffror eller
något guldregn över de svenska landslagen när vi summerar verksamhetsåret 2010/11. Däremot har svensk bandy
genomfört en rad projekt och åtgärder som kommer att
vara betydelsefulla för bandyn i framtiden.

bekänna färg ordentligt när det bland annat ställdes mot
det ryska herrlandslaget i Russian Government Cup i
Kirov. F19-landslaget fick ett utökat matchutbyte och man
deltog bland annat framgångsrikt i Super Cup i Villmanstrand.

Under det senaste året har spaden satts i marken på tre
orter och därmed kan svensk bandy snart flytta in i ytter
ligare tre hallar. I Uppsala, Vetlanda och Nässjö kan man
se fram emot att snart flytta sin bandyverksamhet inomhus.

Den ökade satsningen på våra äldsta ungdomar kommer
att bära frukt, när den nya generationen är redo att ta över
i seniorlandslagen.
Det gångna året har en rad nya digitala system tagits i
bruk med framgång. Bandyn har infört digitala spelaröver
gångar och driftsatt ett nytt tävlingsadministrativt system.
Genom Riksidrottsförbundets plattform IdrottOnline har
Bandyförbundet utvecklat en ny hemsida samt introdu
cerat nya moduler för bland annat Idrottslyftet och spelar
licenser.

SM-finalen flyttar till Swedbank Arena
Strax efter årets SM-finalhelg skrevs två för bandyn betydelsefulla avtal under. Det första innebär att bandyn från
och med 2013 flyttar SM-finalen till Swedbank Arena,
Solna. Flytten innebär ett rejält lyft både för själva finalen,
men även för bandysporten. Arenan ger oss möjligheter
att ge åskådaren en bättre upplevelse, men viktigt är också
att vi kommer kunna stärka bandysporten ekonomiskt.

Det hyllade liverapporterings- och statistiksystemet Elit
rapport har dessutom utökats till att hantera tolv serier
och totalt cirka 2000 matcher. Under vinterhalvåret hade
Elitrapport imponerande 1,2 miljoner besök.

Ett nytt TV-avtal medför dessutom att det kommer
att visas uppemot 30 matcher per säsong de kommande
tre åren. Sändningarna kommer att starta redan under
premiäromgången och därefter sänds minst en match varje
vecka i TV4 och TV4 Sport. Den kontinuiteten är viktig
för att ytterligare öka intresset för vår sport.
Guld, silver och brons
När vinterns tre VM-turneringar summeras konstateras
att de svenska landslagen kammat hem en medalj av varje
valör. F17-landslaget vann guld i Ryssland, P17-landslaget
tog silver i Finland och herrlandslaget blev bronsmedaljörer i ryska Kazan.
Tack vare ett elitstöd från Riksidrottsförbundet har fler
spelare än vanligt fått chansen att dra på sig den svenska landslagströjan under säsongen. U23-landslaget fick

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 2010-2011
F17-guld
Mest framgångsrikt var F17-landslaget som vann VMguld i ryska Obukhovo, en förstad till Moskva.

NM-guld i Björneborg
Efter en tuff inledning vann P19-landslaget guld i det
nordiska mästerskapet i Björneborg. Sveriges Christoffer
Fagerström fick pris som turneringens bäste anfallsspelare.

Sverige besegrade både Finland och Ryssland i gruppspelet, men fick se sig slagna av Norge i den avslutande
gruppspelsmatchen. Laget ställdes mot Finland i en oerhört dramatisk VM-final. Efter full tid var ställningen
2-2 och efter en mållös förlängning väntade straffar. I ett
rafflande straffdrama drog Sverige det längsta strået och
kunde slutligen vinna VM-finalen.

- Han visade klass under turneringen. Även våra målvakter, Alexander Askling och Linus Johansson, har gjort bra
insatser. Vi har ett väldigt jämnt och bra lag och hela truppen förtjänar beröm, sa förbundskaptenen Roger Jakobsson efter turneringssegern.
P17-landslaget finalföll i Varkaus
Sverige visade klass i gruppspelet i P17-VM, men i finalen
mot Ryssland tog det tvärstopp. Blågult fick en mardrömsstart i finalen. Ryssland gick fram till 3-0 när mindre än en
kvart spelats och vann med hela 7-1.

- Det här är jättestort. Vi har haft samlingar och läger med
tjejerna sedan maj och hela tiden haft VM som mål. Att få
vinna VM i Ryssland känns extra roligt, sa förbundskaptenen Annika Lundberg efter finalsegern.
Herrarna tog VM-brons i Kazan
Efter semifinalförlusten mot Ryssland körde Sverige över
Kazahkstan med hela 14-3 i bronsmatchen i VM i Kazan.
Efter en jämn första halvlek trillade de svenska målen in
snabbt i den andra och det rann iväg till hela 14-3.

- Vi var rejält tagna av stundens allvar. Det märktes inte
innan matchen, men direkt efter avslag, sa förbundskaptenen Mattias Rehnholm efter finalförlusten.
Dubbelseger för P15-landslaget
Sveriges yngsta pojklandslag vann säsongens två landskamper mot Finland. Blågult fick en flygande start när
man vann den första matchen med hela 12-0. I returen
bjöd Finland på betydligt bättre motstånd och Sverige fick
kämpa rejält för att vinna med 4-2 i Västerås.

- Jag tycker det är bra gjort att kunna plocka fram energi
och göra en så pass bra match mot Kazahkstan efter den
tuffa förlusten mot Ryssland, sa förbundskaptenen Franco
Bergman efter bronsmatchen.
Damlandslaget vann Super Cup
Under säsongen spelades inget dam-VM, men de svenska
damerna visade klass när man enkelt spelade hem slutsegern i Super Cup i Villmanstrand efter fyra raka segrar
mot det svenska F19-landslaget och Finland. F19-landslaget slutade tvåa i turneringen och visade att återväxten
är stark.

- Finland var väldigt disciplinerade i sin defensiv samtidigt
som vi inte kom upp i samma fart som den första matchen,
summerade förbundskaptenen Thomas Engström.

F 17-landslaget – Världsmästare 2011.

Foto: Lars Wennerholm, SBF.
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Projekt 2012
Bandyförbundets Framtida Organisation
(BFO)

Utvecklingsgruppen består av ledamöter från olika grupperingar. Motivet är att få en så bred och allmänt erfaren
sammansättning vars värderingar skall utgå från bandy
åskådarens syn på spelets karaktär och underhållningsvärde. Under verksamhetsåret har Utvecklingsgruppen
letts av Karl-Erik Eckemark (ordf.). Övriga ledamöter har
varit: Mats Westling (TK), Kjellåke Carlanius (Region
Mitt), Per-Erik Åhlund (RDK), Peter Olsson (FSE), Ulrik Bergman (elitdomare) samt Arne Eklöf (sekr. kansliet).
Vid speciella tillfällen har andra personer konsulterats.

Förbundets styrelse beslutade 14 oktober 2010 att tillsätta
en projektgrupp för att lägga fram förslag till Förbundets
Framtida Organisation (BFO). Projektgruppens uppgift
var att lägga fram förslag omfattande både den regionala
nivån, kansliet och styrelsen med dess kommittéer på den
centrala nivån. Beroende på vilka förslag som läggs på den
regionala nivån kan det också bli ändringar beträffande representationen på årsmötena.

Internationellt genomslag
Det gångna verksamhetsåret har Utvecklingsgruppen
medvetet ”legat lågt” i ambitionen att förändra regelverk,
tävlingsbestämmelser m.m. Syftet har varit att låta tidigare
beslutade förändringar ”sätta sig” i den praktiska tillämpningen både spelmässigt och ur publikens perspektiv. Det
skall särskilt betonas att i de internationellla spelreglerna
har införts flertalet förändringar som genom förslag från
Utvecklingsgruppen initialt har införts i det nationella
regelverket.

Projektgruppen har bestått av Karl-Erik Eckemark (ord
förande) Förbundsstyrelsen, Peter Ols
son FSE, HansEric Bengtsson Region Syd, Lars Wennerholm Kansliet
och Göran Enander, Plankommittén (t.o.m. januari 2011).
Projektgruppen presenterade sin rapport för Förbunds
styrelsen den 23 februari 2011. Styrelsen beslutade att
utan eget ställningstagande skicka rapporten på remiss till
Förbundets aktiva medlemsföreningar, SDF, Regionerna,
Kommittéerna och FSE.
Informationsträffar
Projektgruppens genomförde sju informations
träffar i
Kalix, Sundsvall, Falun, Örebro, Uppsala, Vänersborg
och Vrigstad. Syftet med träffarna var att presentera pro
jektgruppens överväganden och förslag till den framtida
organisationen och att lyssna till deltagarnas synpunkter
och förslag till utveckling av Förbundets organisation. Totalt deltog ca 200 personer i träffarna.

Fortsatt arbete
Utvecklingsgruppens arbete har inte på något sätt stannat av. Devisen ”bra underhållning skapar mer publik” är
ett rättesnöre för gruppens fortsatta arbete. Det råder en
övertygelse hos ledamöterna att det finns ytterligare åtgärder att vidta för att locka mer publik till arenorna oavsett
om bandyn spelas utomhus eller i hallar.

Idrottslyftet år 4

Remiss
Vid remisstidens utgång 25 april hade totalt 25 svar inkommit. Tolv SDF, tre elitklubbar, en Allsvensk klubb,
fyra Övriga föreningar och fem Centrala kommittéer hade
svarat på remissen.

Från Idrottslyftet år 4 har Svenska Bandyförbundet delat
ut ca 2,7 miljoner till våra bandyföreningar. Medel har
kunnat sökas både för fria projekt och för färdiga paket. En
nyhet som varit år 4 är att alla ansökningar inkommit via
IL-applikationen, Idrott Online. En utveckling som anses positiv av Idrottslyftsgruppen, vilket lett till att arbetsförfarandet förenklats till det positiva. Till år 4 har också
paketen utvecklats från tre till sex paket som föreningar
kunnat söka: ledarutbildning, spelar/ledarlyftet (utbildningstimmar), ICA-cupen, bandyskolepaket, bandykul till
bandyspel, föreningsutveckling. Antalet ansökningar år 4
var totalt 357. Medel har fördelats till 85 bandyföreningar,
från Haparanda i norr till Malmö i söder.

Styrelsens överväganden och förslag
Styrelsen beslutade i maj 2011 att lägga fram ett förslag
på Årsmötet i juni 2011 till utveckling av Förbundets
framtida Organisation som bygger på BFO:s förslag och
inkomna remissvar och framförda synpunkter på informationsträffarna.
Styrelsen föreslår, att istället för att bilda tre Regionförbund enligt BFO:s förslag, att ett samgående mellan närliggande SDF genomförs för att skapa åtta Stordistrikt.

Svenska Bandyförbundet har tilldelat beslutsgruppen upp
draget att medel ska fördelas utifrån svensk bandys vision
och den utvecklingsstrategi som antagits inom Idrottslyftets målområden samt följa de riktlinjer som Riksidrottsförbundet (RF) har satt upp:

Styrelsen föreslår också en utveckling av Kansliorganisa
tionen och de Centrala kommittéerna med utgångspunkt
från förslagen i BFO.
Det fortsatta arbetet med utvecklingen av förbundets organisation blir beroende av Årsmötets beslut i juni 2011.

–
–
–
–
–

Utvecklingsgruppen
Utvecklingsgruppens uppdrag och målsättning är att skapa
förslag till förändringar inom svensk bandy där prioritet
ligger på ett för sporten höjt attraktionsvärde ur publiksynpunkt.

Få fler att ”spela längre”
”Öppna dörrarna” för fler bandyspelare (Fria projekt)
Samverkan med skolan (DF)
Ledarförsörjning (SISU)
Anläggningsstöd

Trots att föreningarna kan få bidrag till ledarutbildning
kan man fortfarande konstatera, att behovet av att öka
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Tävlingsadministrativt system (Lag TA)

antalet utbildade i ”Plattformen” och ”Bandy för Barn”
kvarstår. Idrottslyftet år 4 har inte visat på det resultat som
hade önskats.

Under året introducerades ett nytt tävlingsadministrativt
system inom bandyn som bygger på fotbollens tävlingssystem, benämnt Fogis. Systemet är användarvänligt där
uppdatering av tävlingar och serier sker på ett smidigt och
lätthanterligt sätt.

Ett positivt lyft är det nya paketet ”bandykul till bandyspel” som har haft stort antal bidragstagare. Paketet innebar för föreningarna, att de kunnat få bidrag för merkostnader som uppkommit i samband med uppstart av ett nytt
lag som kommer upp från föregående års bandyskola.

Detta gäller både för lag- och domarfunktioner. Systemet
är hopkopplat med Idrotten Online. Under året utbildades ett antal administratörer i distrikten. Lag TA uppfyller kraven på snabb information beträffande resultat och
tabeller i samtliga serier, från elit till ungdom.

Idrottslyftet år 4 har totalt sett varit en succé i och med
att många fria projekt inneburit ett nytänk. Med ett gott
samarbete med SISU har utbildningstimmarna fortsatt att
öka stort jämfört med föregående år. Idrottslyftgruppen
vill dock poängtera vikten av att medel erhållna från genererade utbildningstimmar återinvesteras i den egna ungdomsverksamheten och inte går till seniorverksamheten.

Elitrapport
Till vårt nya tävlingssystem har kopplats applikationen
Elitrapport. Under året uppmärksammades dess ”skapare”
Martin Henriksson med att erhålla ”årets PR- pris”. Motiveringen bestod bland annat i att bandyn offentliggjordes på ett mycket positivt sätt, där liverapporteringen fått
motiverat stor och positiv genomslagskraft.

En prioritet skall vara att få bandyungdomarna att spela
längre. Idrottslyftgruppen har försökt prioritera utbild
ning av ledarnas bemötande av dagens ungdomar och en
helhetssyn på idrottande. Särskilt fokus har i år lagts på
åldersgruppen 15-20 år, en åldersgrupp där alltför många
slutar spela bandy, och där föreningarna har stora kostnader för verksamheten. Idrottslyftet har där gått in specifikt
med medel för att stötta föreningar som bedrivit divisionsspel med flera lag på pojksidan samt på F17.

Under säsongen visades tolv av förbundets serier i Elitrapport och ca 2000 matcher direktrapporterades via Elitrapport föregående säsong. Hela 1,1 miljon besök gjordes på
sidan under Elitserieperioden 27 okt t. o. m 24 mars.

Från RF:s distrikt (DF) har medel till samarbete med skolan kunnat sökas och från SISU har ledarförsörjningsmedlen funnits att söka. Anläggningsstöd har kunnat sökas
från DF.

Månesköldsskolan (Lidköping), lagkapten Joel Broberg sträcker armarna i luften sedan de besegrat Lillboskolan från Edsbyn i
finalen av ICA Miniallsvenskan.
Foto: Stefan Sjödin.
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Kommittéernas och Regionernas
verksamhet
Ekonominämnden

Seriesegrare i damallsvenskan blev AIK med samma antal
poäng som IFK Nässjö. Nytt lag nästa säsong blir Söråker,
som efter kvalspel gör sin första sejour i högsta serien.

Ekonominämnden (EN) har under verksamhetsåret
2010/2011 bestått av följande ledamöter:

Antalet allsvenska serier för herrar reducerades under
föregående säsong från tre till två, vilket får anses vara ett
lyckosamt beslut. Seriesegrare blev Kalix resp GAIS, som
därigenom blev direktuppflyttade till Elitserien. Tvåorna
Örebro och Ale-Surte fick möjlighet att kvalspela sig till
platser i Elitserien mot Tillberga resp. Vänersborg, men
misslyckades med detta.

Torgny Hjalmarsson ordförande, Karl-Erik Eckemark,
Peter Olsson, Nils Stocksén, Jonas Nygren och Tommy
Isacsson.
EN har under året haft sju sammanträden. Härutöver har
förekommit ett flertal informella kontakter med ledamöter
och besök hos klubbar. Arbetet med elitlicensieringen har
följt samma rutiner som föregående år, d.v.s. granskningen
påbörjades i september 2010 utifrån klubbarnas inskickade
reviderade årsredovisningar.

Svenska Cupen
Slutspelet i Svenska Cupen avgjordes i år i Vänersborgs
förträffliga arena. Cupvinnare blev åter Sandviken som
finalslog Bollnäs med klara 7 – 3. Kvalet till årets finalspel
hade gjorts om och hölls under augusti-september i form
av gruppspel inomhus på fyra platser vid två tillfällen.
Finalspelet i början av oktober bantades från sexton till
åtta lag och speltiden utökades till 2 x 45 min.

Den första genomgången ledde till att sex klubbar i oktober 2010 beviljades elitlicens för 2011/12. Återstående åtta
klubbar fick varning och ålades särskild rapportering för
EN:s granskning och bedömning.
Efter individuella diskussioner och genomgångar av klubbarnas delårsrapporter, handlingsplaner m.m. har klubbarna godkänts vid skilda tidpunkter och efter sammanträde
den 5 april 2011 kunde EN meddela, att kvarvarande sex
klubbar beviljats elitlicens för 2011/12. Två av de varnade
klubbarna avfördes från EN:s granskning i samband med
att serien avslutades och berörda klubbar i samband med
detta blev nedflyttade.

Säkerhetsfrågor
TK är medlem i RF:s Samordningsgrupp för säkerhet.
Liksom tidigare år anordnade TK ett uppskattat möte
med säkerhetsansvariga från elitserieföreningarna. Även
träffar med de allsvenska lagens säkerhetsansvariga har
hållits innefattande bl. a. genomgångar av de olika arenor
nas säkerhetsförhållanden. Inför SM-finalen medverkade
TK:s representanter vid tre möten i Uppsala med särskilt
fokus på säkerhetsfrågorna. För att understryka vikten av
säkerhetsarbetet har Lars Wennerholm från kansliet knutits till TK som adjungerad i säkerhetsfrågor

Från granskningen kan sammanfattningsvis konstateras,
att ett flertal klubbar fortfarande har svagt och i vissa fall
stort negativt kapital. EN kommer därför att uppmana
samtliga klubbar att det egna kapitalet skall vara återställt
i de bokslut som kommer att upprättas per den 30 april
2013.

Publikutveckling och målgörare
Säsongen 2010-11 såg 247 090 åskådare elitseriebandy
(snitt 1.358/match, en minskning med 194 personer). I
Elitserien hade Villa-Lidköping den största genomsnittsliga hemmapubliken, 2.825 personer, följt av Hammarby
med 2.448 personer. Matchen med mest publik blev Tillberga – Västerås med 5.666 personer.

Tävlingskommittén
Inför den gångna säsongen fick Tävlingskommittén (TK)
och dess VU/Bestraffningsutskott genom beslut i styrelsen
en delvis ny sammansättning med bl. a. fler medverkande
tjänstemän. 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. TK:s interna information
har förbättrats under säsongen.

I slutspelet noterades den bästa publiksiffran i matchen
Hammarby-Sandviken med 4.501 personer. Den genomsnittsliga publiksiffran i kvartsfinalerna blev 2.529 personer – en nivå som varit oförändrad under de senaste tre
säsongerna. Semifinalerna sågs av i genomsnitt 3.413 personer – en liten ökning i jämförelse med förra säsongen.

Elitserien och allsvenskan
Efter de tre inledande åren är numera Elitserien etab
lerad som en rak serie med fjorton lag Även årets upplaga genomfördes på ett lyckosamt sätt, där viktiga seri
eplaceringar stod på spel ända till de sista omgångarna.
Suverän seriesegrare blev Sandviken, medan kampen
om den viktiga andraplatsen blev osedvanligt jämn mellan Bollnäs och Edsbyn. Även kampen om att undvika en
nedflyttningsplats blev oerhört rafflande, där Vänersborg
med en enda poäng höll undan för HaparandaTornio, som
därför fick lämna Elitserien tillsammans med BolticGöta.

Under säsongen har ett ökat antal TV-matcher sänts med
mycket imponerande tittarsiffror. Sveriges Television, som
hittills svarat för merparten av sändningarna, är mycket
nöjd med utvecklingen. Även TV4 har sänt ett flertal
matcher. Kommande säsong kommer ett utökat antal bandymatcher att sändas i TV4.
Skyttekung i Elitserien blev Christoffer Edlund, Sand
viken, med imponerande 77 mål och 11 pass, följd av
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Regel och domarkommittén

Patrik Nilsson, Hammarby, 56 mål och 10 pass samt David Karlsson, Villa-Lidköping 51 mål och 12 pass. Skyttedrottning i Damallsvenskan blev Camilla Johansson,
Kareby, med 33 mål.

Återigen en säsong med knappa ekonomiska förutsättningar och avsaknad av administrativ resurs på kansliet, vilket
inneburit stort engagemang att utveckla matchledarskap
på ideell basis. Vårt administrativa arbete ökar och här
måste en lösning komma till stånd inför nästa säsong.

Årets Man blev Andreas Westh som starkt bidragit till
Bollnäs SM-finalplats och även deltagit med ett imponerande spel i landslaget. Årets Dam blev åter Anna Lundin,
AIK.

RDK har fortsatt arbetet med utveckling av domare gäll
ande relationer, kommunikation samt konflikthantering
i våra utbildningar. Arbetet går vidare med att utveckla
dessa områden ytterligare. Förhoppningar finns också att
få med media i detta arbete för att utveckla dialogen samt
deras regelkunskap och förståelse. Medverkan i olika projektgrupparbeten har under året pågått med bland annat
ett stort arbete med Lag TA samt medverkande i utvecklingsgruppen.

Sandvikens AIK/BK och Kareby IS SM-mästare
I motsats till förra året kunde årets SM-finaler i Uppsala
spelas under goda yttre förhållanden. Årets seriesuverän
Sandvikens AIK mötte serietvåan Bollnäs GIF och kunde efter en mycket spännande och trevlig match stå som
SM-vinnare efter att ha slagit in segermålet 6 – 5 efter
förlängning. Publiken uppgick till 19.117 åskådare. HerrSM-finalen spelades traditionsenligt på söndagen.

Kursverksamheten har under säsongen varit mycket omfattande. Även detta år har vi lagt ner ett intensivt och
tidskrävande arbete på det internationella planet för att få
till stånd en gemensam regelbok. RDK har även varit ansvarig för utbildning av internationella domare i samband
med World Cup i Sandviken. Ett stort arbete för att utveckla matchledarrollen har inneburit närvaro vid många
turneringar och cuper både nationellt och internationellt.
Utbyte har skett med Finland som förhoppningsvis kan
utvecklas ytterligare till kommande år med flera involverade länder. Uppföljningar av våra matchledare vid elitoch allsvenska matcher har i år inte varit lika många som
tidigare år beroende på ekonomiska orsaker. Elitkurs 2
och 3 fick ställas in av samma skäl. Vad gäller förhandlingar beträffande arvoden för matchledare så blev de klara
väldigt sent. Tyvärr startade säsongen utan fjärdedomare i
elitserien, då man inte var överens om arvoderingen.

Kareby IS mötte finalrutinerade AIK och vann lördagens
damfinal med 3 – 2 i en välspelad och spännande match
och tog därmed sitt första SM-guld.
Administration av serier
Ett omfattande och ibland ifrågasatt och otacksamt arbete med serieindelningar, spelprogram, beslut om flytt
ningar av matcher utgör en del av TK:s ansvarsområde.
TK handlägger Elitserien, slutspel och kvalspel, medan
övriga serier (allsvenskan damer och herrar, div 1 damer
och herrar, ungdom div 1, 2 och 3, F17 och P 16 Cup) på
uppdrag av TK administreras på ett förtjänstfullt sätt av de
tre regionernas tävlingskommittéer som i sin tur anlitar ett
flertal engagerade administratörer och serieledare. Denna
beslutsordning är enligt TK:s mening av stort värde för
svensk bandy.

Utbildning – domare/instruktörer
– Samtliga elitdomare (14 HD och 25 AD) kallades till elit
domarekurs den 28/8-29/8 i Ånnaboda, Örebro. Kursen
innehöll fysiska tester på skridsko, regelkunskap med
nolltoleranskrav på regelprov samt föreläsning av Kenth
Hultqvist beträffande kommunikation och relationer.
Vid denna kurs utbildades även riksinstruktörerna.

Bestraffningsärenden
I enlighet med tävlingsreglementet handlägger TK:s VU
samtliga bestraffningsärenden beträffande Elitserien, slutspel och kvalspel. Ärendena avser såväl rena tävlingsfrågor
som förseelser mot RF:s stadgar kap 14. Vid komplicerade
ärenden anlitar TK person med juristkompetens. Under
säsongen har antalet medialt uppseendeväckande ärenden
varit ovanligt få. Antalet ”röda kort” har uppgått till sexton
st, vilket inte är fler än ”normalt”. Utdömande av straffavgifter för brister i säkerhetsarbetet är relativt frekventa,
men avser vanligen mindre oroväckande händelser.

– Allsvenska domarna (15 HD och 25 AD) var kallade
att genomgå utbildning i Lidköping den 22-23/8. Kursen innehöll fysiska tester på skridsko, regelkunskap
med nolltoleranskrav på regelprov samt föreläsning av
Kenth Hultqvist beträffande kommunikation och relationer.

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.

– Förbundsdomare div I (ett drygt 70-tal domare) har
denna säsong genomgått utbildning på fyra olika orter
under september/oktober. Kurserna var förlagda till
Kalix, Sandviken, Örebro och Vänersborg. Dessa har
genomförts i samarbete med våra regioner. Utbildare
har varit våra riksinstruktörer (RI).
– Nästan 170 matchsekreterare har utbildats som har
verkat i elitserien och allsvenskan dam/herr. Utbildningarna har genomförts i Kalix, Lidköping, Örebro,
Stockholm, Falun, Lidköping och Bollnäs.

Attraktiv bandy - Utvecklingsgruppen
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 mottag
ande inom svensk bandy. Arbetet i denna grupp kommer
att fortsätta även kommande säsong.

– Under Mini World Cup i Bollnäs deltog unga lovande
domare från hela Sverige under ledning av RDK och
blev återigen mycket lyckat. Här tror vi att framtidens
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matchledare skall kunna utvecklas till elitdomare. Under året har flera domartalanger utvecklats i snabb takt
och detta har lett till provmatcher i allsvenskan. Flera
av dessa kommer att ta en ordinarie plats i allsvenskan
till kommande säsong. Talangarbetet är en viktig del
och kommer att fortsätta även nästa år.

Ett viktigt led i detta har varit
• att försöka utveckla regionerna Nord, Mitt och Syd,
med en regionsansvarig i respektive region.

– Samtliga nio riksinstruktörer utbildades vid elitdomarekursen i Ånnaboda, Örebro i augusti.

Cirka 200 bandyledare har utbildats under vintern enligt
det nya utbildningskonceptet. Mest deltagare har återfunnits på utbildningarna ”Bandy för barn” och ”Bandy för
ungdom”. Ett stort engagemang bland deltagarna och viljan att utvecklas som tränare har präglat kurserna.

• att försöka få föreningar att inse vikten av utbildade ledare, inte minst inom ungdomsbandyn.

– Distriktsinstruktörerna (DI) och Regionsansvariga (RI)
utbildades gemensamt i Uppsala den 18-19/9. Kursen
innehöll 23 deltagare som fick instruktioner och material att använda till olika slags kurser hemma i distrikten.

Idag har ett stort antal föreningar kontakt med SBF i form
av projektsatsningar inom ”Idrottslyftet”. Att utveckla/
starta ny ungdomsverksamhet inte minst bland flickor har
varit en stor uppgift, men även ledarutbildning och strävan
att skapa ökad entusiasm har varit prioriterat i föreningarna.

– Ett tjugotal Matchinstruktörer (MI) utbildades i samband med Svenska Cupen i Örebro i september. Både
teori och praktik genomfördes vid dessa cuper. Gemensamma genomgångar med elitdomare för att öka
samsynen och förståelsen för varandras roller och utövning.

UTK-support
En viktig fråga för UTK är hur Bandyförbundet ska stötta
föreningarna i arbetet med ledarutveckling enligt följande:

– Sverige har under säsongen haft tio internationella domare (fyra HD och sex AD) och även disponerat ytterligare en huvuddomare vid F 17 VM i Ryssland. RDK
har inte varit representerat vid samtliga internationella
turneringar som supervisors under säsongen på grund
av de ekonomiska begränsningarna.

• Att  få fler ledare engagerade och att utbilda sig.
• Att genomföra olika stimulansåtgärder som arrangemang av seminarier och konferenser.
• Att medverka vid föreningskvällar där budskapet delges hur viktigt det är med ledare och att nya rekryteras.
• Att hela tiden arbeta med att utveckla föreningarnas
verksamhet.

Insatserna har varit genomgående mycket bra och åter
igen har de svenska matchledarna visat bäst kompetens
vid samtliga turneringar. Höjdpunkten var att den svenska
trion Peter Öhrlund, Thomas Ljung och Patrik Jonsson
fick det hedervärda uppdraget att vara matchledare i VMfinalen i Kazan mellan Ryssland och Finland.

Vi noterar avslutningsvis att där bandyn i dag har ett starkt
fäste, har intresset vuxit bland de allra yngsta bandyknatt
arna. Nu gäller det att få dessa knattar att fortsätta med
bandysporten upp i tonåren.

Övrigt
– Aktiv coachning av huvuddomare och assisterande domare har varit utvecklande och lyckat. Detta arbete
kommer att fortsätta.

Den viktigaste ledstjärnan för UTK är att skapa möjligheter för utveckling av svensk ungdomsbandy, där utbildning
på hög nivå är prioriterad.

– Fortsatt arbete med att ta fram situations-dvd har utförts med lyckat resultat, vilket är en del till mer likriktning av regeltolkningen.

Plan- och miljökommittén
Kommittén kan glädjande konstatera, att utvecklingen
vad gäller hallar och fler isytor fortsätter. Till kommande säsong står ytterligare två hallar klara i Vetlanda och
Uppsala. Vidare bygger Nässjö hall som ska stå klar till säsongen 2012-13. Beslut om ny isyta har tagits i Upplands
Bro, klar årsskiftet 2011-12. Ronneby kommer att ha sin
isyta klar till december 2011. Östersund har fattat beslut
att byggstart sker för en ny bandybana under 2012.

– Konditionskontroller av våra förbundsdomare genomfördes vid kurser under hösten.
Samarbetet mellan RDK, EDK, FSE, föreningarna och
övriga kommittéer har fortsatt under säsongen. Förhoppningsvis kommer det att utvecklas ytterligare till kommande säsong. Tillsammans med en bra och fungerande dialog
med media ser vi det som ett nödvändigt utvecklingssteg
för svensk bandys matchledarskap.

Nya hallkontakter
Diskussioner har förts med ett antal orter om förberedelser och planering för hallbyggen. Längst fram ligger
Borlänge, Karlstad, Mölndal, Bollnäs, Kungälv och Söderhamn. Swedbank Arena i Solna blir spelplats för SM-finalen 2013. Även Globenarenan i Stockholm blir disponibel
för bandyspel vid speciella tillfällen.

För att rekrytera nya matchledare krävs ett gemensamt
ansvar från alla parter inom svensk bandy, där också kostnadsutvecklingen är värd att beakta.

Utbildnings- och tekniska kommittén

Utbildningsträff
Plankommittén anordnade under säsongen en utbildningsträff i Vänersborg, där deltagarna fick en genomgång
av de nya hallarna i Vänersborg och Trollhättan. Ett stort
tack till arrangörerna i Vänersborg och Trollhättan.

Under det senaste verksamhetsåret har bandyns utbildningsprogram genomgått en stor förändring. Fokus har
tydligt lagts på att utbilda ledare inom olika kategorier.
Ett mål är att erbjuda olika utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för alla ledargrupper inom svensk bandy.
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Marknadskommittén

Avtalet mellan TV4-Gruppen, Svenska Bandyförbundet
och FSE omfattar säsongerna 2011-2012 till och med
2013-2014.

Bakgrund och syfte
Kommittén har arbetat utifrån grunderna i ”Vision 2017”
och våra fastlagda riktlinjer. Prioriterade områden för
Marknadskommittén har under det genomförda verksamhetsåret varit:
–
–
–
–
–

Samarbetspartners
Våra samarbetspartners betyder mycket för bandyförbundets verksamhet. Sponsorintäkterna står för ca 30 % av
förbundets intäkter. Den gångna säsongens sponsorintäkter uppgick till ca 7,5 miljoner.

SM-finalerna
TV-avtal
Landskamper
Svenska Cupen
VM

Stadge- och juridiska kommittén
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.

Syftet är att bidra till finansieringen av svensk bandys verksamhet genom att värdera, exponera, paketera och sälja
svensk bandys tillgångar och kommersiella rättigheter till
våra samarbetspartners. Därtill att i nära samarbete med
främst PR- och Media-kommittén, publicera och kommunicera ”Vision 2017” till alla bandyintresserade och långsiktigt förbättra svensk bandys varumärke i allmänhet. Det
utgör ett viktigt mål för kommittén.

Skiljenämnden
Skiljenämnden, vars ärenden och beslut är sekretessbelagda, har under året handlagt tre ärenden. Två av dessa
rörde tvister mellan klubbar om utbildningsersättningar.

Under året har ett antal träffar genomförts tillsammans
med PR- och Mediakommittén. Ett nära och mycket bra
samarbete har förekommit med FSE (Föreningen Svensk
Elitbandy). I kommittén har ingått representanter från
SBF, FSE samt Ungdomsrådet.

Ett av dessa återkallades och i det andra ärendet förliktes
parterna. I det tredje ärendet prövade nämnden en tvist
mellan en klubb och en spelare om hävning av ett spelaravtal. Skiljenämnden kom fram till att spelaren hävt avtalet
samt beslutade samtidigt att klubben var berättigad till utbildningsersättning från spelarens nya klubb.

Samverkan
Om vi skall nå ”Vision 2017”, är det viktig att vårt arbete
sker i samverkan inom svensk bandy totalt sett.

Ungdomskommittén

Under året påbörjades ett arbete för att stödja de allsvenska föreningarna, med målet att under nästa verksamhetsår
genomföra gemensamma tematräffar.

Ungdomskommittén (UDK) har under verksamhetsåret
haft tio möten, fördelat på tre fysiska och sju telefonmöten.
UDK:s fokus har även denna säsong varit att förlänga säsongen genom omfattande läger- och turneringsverksamhet samt att få fler att spela längre. Särskilt fokus har lagts
på åldersgruppen 15-20 år, där underlag har tillförts styrelsens (Ulrika Prytz) utredning.

SM- finalerna och Bandygalan.
Planering och genomförande av SM-finalhelgen har skett
i samarbete med Uppsala kommun som arrangör. Representanter från kommittén har deltagit i olika arbetsgrupper med deltagare från Uppsala Kommun och deras projektledning.

Arrangemang
Regionerna har på UDK:s uppdrag under den gångna säsongen arrangerat:

Bandygalan i samarbete mellan SBF och Uppsala kommun
var även i år mycket välbesökt. Det blev en stor idrottskväll
innehållande utmärkelser, fest och stor bandygemenskap.

Uttagningsläger en dag för F15, P15, F16 och P16 där
mer än 500 ungdomar deltagit.

På bandygalan delades ut pris till Sparbanken Lidköping
Arena, som utsetts till Årets Arena 2010-11.

UDK har arrangerat:
– Elitläger tre dagar. F15 har genomförts i Västerås och
F16 i Rättvik och Nässjö, totalt har 72 flickor deltagit.
P15 har arrangerats i Ljusdal, Katrineholm och Nässjö, P16 i Bollnäs, Katrineholm och Vänersborg, totalt
har 188 pojkar deltagit
– ICA-handlarnas miniallvenska. 108 lag deltog, från
Haparanda i norr till Torup i syd, där slutligen Månesköldskolan Lidköping besegrade Lillboskolan Edsbyn
på ett varmt och soligt Studenternas.
– Svenska Spel Cup. Sju lag deltog på flicksidan och 15
lag på pojksidan. Småland vann F15 mot Stockholm/
Uppland och Värmland segrade i P15 efter att ha vunnit mot Småland.
– P 16-finalen. I en mycket bra och välspelad P16 Cupfinal vann BolticGöta över Sirius inför ca 400 åskådare.
Totalt deltog 30 lag.

Det är viktigt för svensk bandy att SM-finalerna och bandygalan utvecklas för varje år. Därför är satsningen på
SM-finalerna i Uppsala 2012 ett mycket viktigt uppdrag
tillsammans med Uppsala Kommun.
Beslut har under verksamhetsåret fattats, att SM-finalerna
från och med 2013 skall spelas på Swedbank Arena i Solna.
TV-avtal
Ett nytt TV-avtal har tillkommit under verksamhetsåret
och kommer att gälla från och med nästa säsong. 2011-12
kommer uppemot 30 bandymatcher att direktsändas i TV4.
Sändningarna kommer att inledas redan under premiäromgången och därefter sänds minst en match varje
vecka i TV4 och TV4 Sport. I slutspelet är ambitionen att
sända en match i varje slutspelsomgång.
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– Regionturneringen. Genomfördes efter SM-helgen i
Rättvik Arena 26-27/3. Detta för att inte krocka med
andra tävlingar samt erbjuda ungdomarna en längre
säsong. P16 Mitt segrade för tredje gången före P16
Nord och P16 Syd. På flicksidan vann F16 Södra före
Team F15 och F16 Norra.
– Skol-SM. Omfattade 19 lag. Voxnadalens Skola IF
Edsbyn höjde Kronprinsens Pokal efter finalseger mot
Widénska gymnasiets Skol IF Västerås.
Slutligen kan noteras att det spelades P14 och P15 cup i
Edsbyn 8-10 april. Där kan man verkligen tala om förlängd säsong.

-

IK har initierat en ökad dialog med Norge, Finland
och Ryssland. Dialogträffar har skett både på tränar/
ledarnivå och på övergripande organisatoriska plan.
Nationella spelprogram har kopplats och ställts i relation till internationella utbyten samt att ”internationella fönster” anpassats till vårt nationella spelprogram
på ett bättre sätt.

-

IK ser ett stort engagemang från svensk sida i de internationella kommittéerna. Utvecklings-, tävlings- och
domarkommittéer har påtagligt drivits med svenskt
initiativ.

Landslagskommitten

Kommittén har under sitt andra verksamhetsår arbetat aktivt med ett antal PR-projekt. Bland annat har en vitbok
för att uppvisa bandyns positiva utveckling tagits fram.
Dessutom har en elitenkät med 220 spelare och ledare genomförts. Enkäten fick bra genomslag i både lokala- och
riksmedier och har därmed bidragit till bandyns ökade
utrymme i Sveriges största dags- och kvällstidningar.

PR- och mediakommittén

Det är små marginaler när det gäller att vinna ett VM för
olika landslag. Efter den förra säsongen när Sverige vann
alla turneringar blev årets VM-utbyte betydligt tuffare.
F 17-guld
Vi har spelat flera finaler i olika VM-turneringar. Endast
en final har vunnits. Flickor 17 år tog hem guldmedaljerna
i den ryska staden Obukhov, där Finland besegrades på
straffar efter 2-2 vid full tid.
Våra spelare har, trots en del motgångar, haft en utvecklande säsong där vi prioriterat att ge våra utvecklingslag F
19 möjlighet till spel i Finland och U 23 herrar att spela i
Ryssland.
Damerna vann Supercupen i stor stil. Turneringen spelades i Finland. Här deltog även F 19 vilket gav möjlighet för de flickor som är de framtida A-lagsspelarna att få
internationell erfarenhet. Inför nästa säsong har damerna
siktet inställt på VM som då avgörs i Irkutsk i Sibirien.

Det gångna året har Svenska Bandyförbundet lanserat en ny
hemsida på Riksidrottsförbundets plattform IdrottOnline.
Inom kommittén pågår ett ständigt utvecklingsarbete
med hemsidan, svenskbandy.se, som är bandyns viktigaste
informationskanal.
PR- och mediakommittén arbetar med inriktning på
varumärkes- och mediefrågor där diskussioner kring ban
dyns image är centrala. Kommittén inriktar sig på att
förmedla bandyn på ett färgstarkt och modernt sätt.
Kommittén har träffats vid fem tillfällen under verk
samhetsåret och därutöver haft mycket mejl- och telefon
kontakt.

Brons för herrarna
Herrarna fick nöja sig med brons i VM-turneringen i
ryska Kazan. I Russia-turneringen i Kirov knep Sverige
andraplatsen och silvermedaljerna. I Russia deltog också U
23 herrar, vilket utgör en viktig utvecklingsmöjlighet för
dessa unga spelare som i flera fall var i Ryssland för första
gången. Nu riktas fokus mot Kazahkstan där VM 2012 för
herrar skall arrangeras .
P 19 vann NM i Finland där värdnationen besegrades med
3-0 i finalen. P 17 spelade VM i Finland där Varkaus var
arrangörsstad. Sverige vann i gruppspelet mot Ryssland
men i den efterföljande finalen blev Ryssland för svåra.
Säsongen som helhet bjöd ej på samma antal segrar som
ifjol men förhoppningsvis kommer gjorda erfarenheter att
vara ett bra avstamp för revansch kommande vinter.

Region Nord
Nya administrativa system, Idrotten On Line och tävlingssystemet Lag TA, innebar en hel del problem under försäsongen speciellt hos regionens mindre föreningar. Först
efter utbildning av en webmaster samt konsulenthjälp hos
många föreningar kunde allt seriespel inom regionen så
småningom läggas ut i tävlingssystemet. I brist på i LagTA
utbildad personal tog regionen hjälp av Stockholms BF
avseende administration av SBF-serier. Inför kommande
säsong behövs inom regionen en kraftigt utökad utbildning i LagTA.
Tävlingsverksamheten
Tävlingsmässigt fungerade det i stort sett bra inom regionen. Ett litet minus var ett par ospelade matcher samt att
ett lag i Div. 2 drog sig ur serien efter trakasserier från
några motståndarföreningar. Två regionslag spelade en
dramatisk SM-final för herrar där Sandviken i förlängning
besegrade Bollnäs. Kalix övertog HaparandaTornios plats
i Elitserien.

Internationella kommittén
Internationella kommitténs ambition, utifrån ett svensk
perspektiv, är att verka för en utveckling av den internationella bandyn både elit- och breddmässigt.
Vid våra möten (sju st) under verksamhetsåret har vi bland
annat fokuserat på följande:
- IK har verkat för att fler skall kunna arrangera VM/
WCS (herr) och genomföra spel i tre grupper (A,B,C).
Kommittén har också räknat på olika ekonomiska modeller för ett eventuellt svenskt arrangörskap av VM.
Införandet av ett U-23 VM har initierats i kommittén
för att stimulera och utveckla lovande elitspelare.

Regionen har för få domare, speciellt på förbundsnivå. För
första gången i mannaminne tvingades en Div.1-match
ställas in p.g.a. domarbrist.
Inomhushallen i Rättvik invigdes under januari månad.
Utbildning
Utbildningsaktiviteter, redovisade som SISU-timmar,
fortsätter att öka kraftigt inom regionen från en tidigare
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låg nivå, men är nu i paritet med övriga regioner. Uppsvinget härrör sig framförallt från Hälsingland och Norrbotten samt (procentuellt) Jämtland/Härjedalen.

het bedrivits på naturisbanor. Totalt har från regionen 284
herr-, dam-, pojk- och flicklag deltagit i seriespel och olika
former av poolspel.

Även LOK-stödet, baserat på av föreningarna redovisade
aktiviteter, visar på en fortsatt ökning inom regionen även
om den är måttlig.

Regionen har svarat för serieadministrationen av Allsvenskan Södra, Div 1 Södra Herrar, Div 1 Västra Herrar, Div
1 Södra Damer, Ungdom Div 1 Södra, Ungdom Div 2
Södra, Ungdom Div 3 Södra samt Ungdom Div 4. Övriga
lokala serier på herr-, pojk- och flicksidan har respektive
distrikt svarat för.

Region Mitt
Verksamheten har bedrivits i enlighet med de riktlinjer
som Svenska Bandyförbundets styrelse fastställt. Det ska
också påpekas att vi har många engagerade ledare inom
regionen som gör ett strålande arbete för sporten.

När det gäller antalet behandlade bestraffningsärenden
har de minskat med drygt 25 % till 48, vilket dock fortfarande är alldeles för högt. Antalet tävlingsärenden som
behandlats har ökat från nio till 14.

Tävling
Regionen har med hjälp av Stockholms BF administrerat
de nationella serierna som lagts ut av Svenska Bandyförbundet. Vi gjorde också en delning av regionen, där vi
hade en östra och en västra serieindelning på ungdomssidan. Den östra gruppen sköttes av Stockholms BF och den
väst
ra gruppen fördelades mellan Örebro SK/Ungdom
och Värmlands BF. Tävlingskommittén har haft 30 bestraffningsärenden under säsongen samt tre övriga ärenden att behandla. Antalet bestraffningar har denna säsong
minskat från tidigare år.

Ungdom
Ett aktivt arbete med att få ungdomar att spela längre
pågår på flera håll inom regionen. Ett led i att motivera
ungdomarna samt att utveckla ungdomsbandyn är de läger som ordnats för pojkar och flickor i åldersgrupperna
15 och 16 år. Vidare har regionsmästerskap för distriktens
F 13-, P 13- och P 14-lag spelats. Även för klubblag har
mästerskap för P 13 och F 13 ordnats.
Utbildning
Tyvärr har ett antal planerade utbildningar inställts på
grund av för få anmälningar. Trots detta har en ganska
omfattande utbildningsverksamhet förekommit inom regionen. Föreningarnas samarbete med SISU utvecklas på
ett positivt sätt, vilket lett till att antalet redovisade utbildningstimmar ökat från 12.508 till 15.878.

Ungdom och utbildning
Ungdoms- och utbildningskommittén tog under säsongen
beslut att slå sig samman. Detta var ett beslut som växt
fram utifrån att ungdom och utbildning har så många
ärenden som är gemensamma. På detta vis blir fler engagerade inom verksamheten. Pojkarna har haft uttagningsläger som sedan har följts upp med elitläger. Flickorna har
haft ett liknande upplägg.

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

Utbildningar har genomförts på några håll, men vi be
höver fler ledare som utbildas för att ta hand om våra ungdomar. SISU är ett stort stöd i alla utbildningsfrågor både
vid planering och vid genomförande av vissa utbildningar.
Domare och matchsekreterare har utbildats enligt den
plan som var fastställd. Det har även genomförts en kurs i
material och säkerhet.

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.

Region Syd
Regionens verksamhet har bedrivits i enlighet med de rikt
linjer som Svenska Bandyförbundets styrelse fastställt.

Anläggningar
Under året har byggandet av nya bandyhallar påbörjats i
Vetlanda och Nässjö. Dessutom har beslut tagits i Ronneby om att bygga en konstfrusen bandybana. På flera håll
i regionen pågår förstudier för byggande av bandyhallar
och konstfrusna bandybanor.

Arbetet inom regionens olika kommittéer har utvecklats
på ett positivt sätt och fungerar mycket bra. En viktig och
sammanhållande roll i det administrativa arbetet har för
regionens räkning utförts på ett utmärkt sätt av Smålands
Bandyförbunds kansli.
Tävling
Tävlingsverksamheten har varit omfattande och gynnats
av den kalla vintern, vilket inneburit att en del verksam-
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Karebys Sandra Carlsson och Camilla Johansson jublar ikapp efter lagets första SM-guld någonsin.

Foto: Stefan Sjödin.

Glädje i Söråker sedan man finalbesegrat Team Hälsingland i F17-finalen.

Foto: Stefan Sjödin.
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Styrelsen och kommittéerna
2010–2011
STYRELSEN:

Ungdomskommitté (UDK): Ann-Sofie Blom Öberg (ordf.)
Frillesås, Christian Granqvist Edsbyn, Lars Aronsson, Fagersta, Michael Bergström Fagersta, Per-Anders Åhs (Region
Syd) Lidköping, Michael Bratt Mölndal, Peter Fryklund (Region Nord) Söderhamn, Owe Larsson (Region Mitt) Uppsala,
Lars Wennerholm (kansliet) Vreta Kloster, Sara Furulind
(Ungdomsrådet), Fagersta, Magnus Alm (Regionskonsulent)
Piteå, Micael Eriksson (Regionskonsulent) Katrineholm.

Ordförande: Håkan Ramsin, Svartsjö
Vice ordförande tillika ekonomi- och finansansvarig:
Karl-Erik Eckemark, Västerås.
Ledamöter: Arne Anderstedt, Sandviken, Anders Bergström
Nässjö, Ann-Sofie Blom Öberg, Frillesås, Lars Björkman
Mölndal, Lars Olofsson Stockholm, Ulrika Prytz Bollnäs,
Bernt Sturk Kalix, Magnus Björklund Sandviken (adj. ordf.
Region Nord), Bo Häggkvist Västerås (adj. ordf. Region
Mitt), Hans Eric Bengtsson Väröbacka (adj. ordf. Region
Syd), Viktor Bergqvist, Lidköping (Ungdomsrådet).

Marknadskommitté (MK): Jan Andersson (ordf.) Strömsholm, Lars Olofsson (styrelsen), Stockholm, Lars-Olof Norell Stocksund, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Birgitta Larsson
(kansliet) Katrineholm Peter Olsson (FSE) Västerås, Christian Ehn (FSE) Söderhamn, Kjell Gustafsson (FSE) Trollhättan, Olle Wiberg (Ungdomsrådet) Västerås.

Hedersordföranden: Staffan Söderlund Söderhamn, Seppo Vaihela Kungälv.

PR- och Mediakommitté (PRMK): Lars Östling (ordf.)
Stockholm, Jesper Kärrbrink Sollentuna, Claes Tellman
Stockholm, Magnus Helander Stockholm, Erik Jonsson
(kansliet) Uppsala, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Håkan Ramsin (styrelsen) Svartsjö.

Ständig styrelseledamot: Sven Karlsson Sandviken.
Revisorer: Göran Ersmarker Gävle, Kenneth Svensson
Tranås.
Suppleanter: Jan Wiss Tranås, Bo Axelsson Tranås.

Plan- och miljökommitté (PMK): Bo Thunberg (ordf.)
Solna, Göran Pettersson Karlstad, Bengt KÅ Johansson
Stockholm, Fredrik Tönnies Örebro, Folke Hammarlund
Sundsvall, Torsten Balkefors Skurup, Py Börjesson Älvsjö,
Göran Enander Stockholm, Bernt Sturk (styrelsen) Kalix,
Lars Wennerholm (kansliet) Vreta Kloster.

Verkställande Utskott (VU): Håkan Ramsin (ordf.) Svartsjö, Karl-Erik Eckemark Västerås, Arne Anderstedt Sand
viken.
Finansberedning (FB): Karl-Erik Eckemark (ordf.) Västerås, Håkan Ramsin Svartsjö, Lars Olofsson Stockholm, Rolf
Käck (GS) Uppsala, Tommy Isacsson (kansliet) Mjölby.

Internationell kommitté (IK): Janne Sjonemark (ordf.)
Uppsala, Håkan Ramsin (styrelsen) Svartsjö, Arne Anderstedt
(styrelsen) Sandviken, Lars Olofsson (styrelsen) Stockholm,
Christian Ehn (FSE) Söderhamn, Rolf Käck (GS) Uppsala.

Ekonominämnd (EN): Torgny Hjalmarsson (ordf.) Gävle,
Peter Olsson (FSE) Västerås, Nils Stocksén (FSE) Uppsala,
Jonas Nygren Danderyd, Tommy Isacsson (kansliet) Mjölby,
Karl-Erik Eckemark (styrelsen) Västerås.

Stadge- och juridisk kommitté (SJK): Bo Nilsson (ordf.)
Katrineholm, Sune Sandström Västerås, David Lindstrand
Katrineholm.

Tävlingskommitté (TK): Mats Westling (ordf.) Sundsvall,
Arne Eklöf (kansliet) Katrineholm, Anders Ahlén (FSE) Lidköping, Bo Nilsson (jur. komm.) Katrineholm, Lars Björkman (styrelsen), Mölndal, Rolf Käck (GS) Uppsala, Lars
Wennerholm (säkerhet), Vreta Kloster, Nils-Erik Borgh (Region Nord) Borlänge, Bo Häggkvist (Region Mitt) Västerås,
Bengt Arwidson (Region Syd) Vänersborg, Hanna Dahlström
(Ungdomsrådet) Tyresö.

Landslagskommitté (LK): Arne Anderstedt (ordf. styrelsen) Sandviken, Einar Hellquist (förbundsläkare) Uppsala,
Rolf Käck (GS) Uppsala, Per Selin (kansliet) Edsbyn, Oscar
Pettersson (f-kapten damer A) Sollentuna.
Valberedning (VB): Perolof Wall (ordf.) Karlstad, Owe
Svensson Rottne, Mats Andersson Västerås, Leif O Rengman
Söderhamn, Lars Holst Sandviken.
Suppleanter: Miska Suves Täby, Bo Häggkvist Västerås,
Hans-Eric Bengtsson Väröbacka, Matti Jaukkuri Haparanda,
Stig Bertilsson Vänersborg.

TK-Verkställande utskott och Bestraffningsutskott
(VU/BU): Mats Westling (ordf.) Sundsvall, Arne Eklöf (kansliet) Katrineholm, Bengt Arwidson Vänersborg, Rolf Käck
(GS) Uppsala, Bo Nilsson (jur. komm.) Katrineholm.
Regel- och domarkommitté (RDK): Per-Erik Åhlund
(ordf.) Spånga, Dan Söderqvist Hälleforsnäs, Bosse Fasth
Järfälla, Bo Bjordahl Bandhagen, Olle Modin Eskilstuna,
Thomas Borgström Borlänge, Ulf Widmark (Region Nord)
Matfors, Bo Häggkvist (Region Mitt) Västerås, Erik Andersson (Region Syd) Göteborg, Bernt Sturk (styrelsen) Kalix.

Skiljenämnd (ordförandegrupp): Krister Malmsten
(ordf.) Järfälla, Dan Fernqvist Västra Frölunda, Anders

Jakobsson Västerås, Håkan Lavén Sundsvall, Bo Nilsson
Katrineholm.

Anställda: Jonny Asplund Katrineholm, Arne Eklöf Katrineholm, Birgitta Larsson Katrineholm, Micael Ericsson
(Regionskonsulent) Katrineholm, Erik Jonsson Uppsala, Rolf
Käck (GS kanslichef) Uppsala, Tommy Isacsson Mjölby, Lars
Wennerholm Vreta Kloster, Per Selin Edsbyn, Magnus Alm
(Regionskonsulent) Piteå, Martin Nyman (Regionskonsulent) Rönninge.

Utbildnings-och teknisk kommitté (UTK): Anders Berg
ström (ordf.) Nässjö, Tommy Svensson Motala, Tage Grip
Malmköping, Rolf Käck (GS) Uppsala, Patric Åkerdahl (Region Nord) Umeå, Michael Hjort (Region Mitt) Spånga, Sören Nielsen (Region Syd) Nol, Martin Nyman (Regionkonsulent) Rönninge.
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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.

Ekonomisk analys
Det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret innebär en förlust på 1 392 tkr. De tidigare fem årens vinster har nu följts
av två förlustår. Resultatet beror både på minskade intäkter och ökade kostnader jämfört med budget.
Sponsorintäkterna är 1 072 tkr lägre än budget men kompenseras dock av minskade kostnader för bl.a. TV-matcherna.
Nettoeffekten är ca - 300 tkr för Förbundet.
På kostnadssidan är det främst ökade kostnader för Tävlingsverksamheten och Kommittéerna som inneburit budgetöverskridanden.
De senaste årens ökade kostnader hänför sig dels till avtalet med Föreningen Svensk Elitbandy (FSE) dels till satsningen på
den regionala verksamheten, som kommit Svensk Bandy totalt till stor nytta. De ökade bidragen från RF och intäkterna från
SM-finalerna har skapat förutsättningar för dessa satsningar.
Det långsiktiga målet har varit att uppnå ett eget kapital på 10 % av omsättningen. Förlusten på 1 392 tkr innebär att
det egna kapitalet minskar till 1 167 tkr. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande. Det långsiktiga målet på 10 % måste
vara uppfyllt efter säsongen 2012-13. Vi uppfyller inte heller RF:s krav på ett eget kapital motsvarande sex månaders fasta
kostnader för personal och hyreskostnader.

Intäkter
De totala intäkterna fördelas på följande huvudområden
Intäkter (tkr)
RF
Sponsorer
Anmälningsavgifter
SM-finalerna
VM 2010
Övriga intäkter
Summa intäkter

2009-10
7 453
7 008
2 876
4 852
510
3 210
25 909

2010-11
7 703
6 959
3 225
4 671
–
2 953
25 511

Förändring %
3,3
–0,7
12,1
–3,7
–8,0
–1,5

De totala intäkterna har således minskat med 398 tkr
RF- bidraget består av tre delar. Det ordinarie bidraget på 4 802 tkr, Idrottslyftet för förbundsutveckling på 1 362 tkr
och ett Elitstöd på 915 tkr. Dessutom har bidrag lämnats till ett projekt på 180 tkr. Förutom detta finns ett bidrag till
Kanslistöd på 444 tkr.
Sponsorintäkterna blev betydligt lägre än budget. En del av förklaringen ligger i TV-matcherna med färre matcher, som
då motsvaras av lägre kostnader. Förbundet har tyvärr inte lyckats med ansträngningarna med att skaffa nya s.k. Landslagssponsorer. Det har visat sig lättare att få sponsorer till evenemang som VM och SM-finalerna.
Sponsorintäkterna som är avgörande för utvecklingen av svensk bandy, har utvecklats på följande sätt de senaste fem åren.
I denna tabell ingår också de sponsorintäkter som är kopplade till SM-finalerna och VM.
År
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Intäkter (tkr)
6 448
7 674
9 547 (inkl. VM)
7 988
7 437

Anmälningsavgifterna för serierna ligger på samma nivå som tidigare år. Avgiften för serierna har inte höjts på tio år.
Ökningen av intäkterna på ca 300 tkr hänför sig till ökat antal läger- och kursdeltagare.
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Intäkterna från SM-finalerna har ökat väsentligt de senaste åren beroende på ett bra och utvecklat samarbete mellan Bandyförbundet och Uppsala kommun.
Övriga intäkter innehåller licensavgifter, försäljningen av blanketter för avtal och spelarövergångar, mediaavtalen med
SVT, SR och TV 4, försäljning av souvenirer, litteratur bandyskolematerial, bandyboken m.m.

Kostnader
Totala kostnaderna är fördelad påföljande huvudområden:
Kostnader (tkr)
Kansliet
Landslagsverksamheten
FSE
TV-matcher
Tävlingsverksamheten
SM-finalerna
Kommittéer /Styrelse
Laglicensavgifter
Regioner/SDF
Projekt
VM 2010
Övriga kostnader
Summa kostnader

2009-10
5 831
4 311
3 682
1 307
1 507
959
3 477
727
3 381
249
209
780
26 420

2010-11
6 088
4 338
4 558
348
2 161
1 047
3 369
728
3 311
156
–
799
26 903

Förändring %
4,4
0,6
23,8
–73,3
43,3
9,2
– 3,1
0,1
– 2,1
–37,3
2,4
1,8

De totala kostnaderna har ökat med 483 tkr. De stora kostnadsposterna är kansliet, kommittéer/styrelse, landslagsverksamheten och bidragen till SDF/Regioner. En stor kostnadspost är också den del av sponsorintäkterna som går till
FSE.
Kansliets normala kostnader uppgick till 5 873 tkr. Utfallet är på samma nivå som föregående år. Uppdelningen på två
kontor i Stockholm och Katrineholm innebär naturligtvis extra kostnader. Inom ett par år kan dock kansliets kostnader
minska genom att man lämnar lokalerna i Katrineholm. Tyvärr drabbades Kansliets kostnader av en oväntad kostnad för
en retroaktiv debitering på premie för tjänstepension från Collectum på totalt 215 tkr för perioden 2000-09. Hela denna
kostnad belastar resultatet för 2010-11.
Landslagsverksamhetens budget har ökat med hjälp av RF:s elitstöd. Verksamheten har därmed klarat att hålla sina budgetåtaganden för de totalt åtta Landslagen
De centrala kostnaderna för SDF/Regioner ligger på samma nivå som föregående år. Kostnaderna består av kostnader
för Regionkonsulenterna på 1 800 tkr och bidrag till SDF/Regioner på 1 500 tkr.
Budgeten för kommittéer och styrelsen har överskridits, vilket inte är tillfredsställande. Utökningen av antalet ledamöter
i kommittéerna med t.ex. regionala representanter har orsakat ökade kostnader tillsammans med den ökade ambitionsnivån för förbundet som helhet. Vissa kostnader för t.ex. Ungdomskommittén har tillkommit som inte var budgeterade. Det
bör dock observeras att vissa ökade kostnader hänger samman med ökade intäkter för läger- och kursdeltagare.
Kostnaderna för Projekt och Arbetsgrupper är också högre än budgeterat beroende på en hög ambitionsnivå. Det bör
dock återigen framhållas att inga arvoden betalas ut till förbundsstyrelsen eller ledamöterna i de olika kommittéerna.
Det nya ekonomiska avtalet mellan Förbundet och FSE innebär att FSE får en ökad andel av de sponsorintäkter som berör
SM-finalen, reklamintäkterna från TV och de s.k. rättighetsintäkterna från media
Utvecklingen de senaste fem åren är följande:
År
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Tkr
943
1 783
3 350
3 682
4 558

Kostnaderna för TV – matcherna har minskat med 959 tkr beroende på ett nytt avtal med SVT.
Tävlingsverksamheten innehåller kostnader för den internationella bandyn (huvudsak domarkostnader), Norrlandsbidraget, Force Majeure och kostnader för Svenska Cupen. Stora tillkommande kostnader jämfört med föregående år är
kostnader för TA-systemet och Elitrapport. Kostnaderna för Svenska Cupen har också ökat med 160 tkr jämfört med
budget.
Kostnaderna för SM-finalerna har ökat med 89 tkr jämfört med föregående år och består av prispengar på 400 tkr och
förbundets kostnader för genomförandet av finalerna 648 tkr.
Övriga kostnader består av ett antalet mindre kostnadsposter kopplat till ”Övriga Intäkter”
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Resultatet
Årets resultat blev en förlust på 1 392 tkr. Intäkterna är 398 tkr lägre än föregående år. Kostnaderna är 483 tkr kronor
högre än föregående år inkluderat den extra pensionskostnaden på 215 tkr.
Resultatutvecklingen för de senaste fem åren ser ut på följande sätt:
År
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

Intäkter
21 095
24 446
29 670
25 909
25 511

Kostnader
20 560
23 296
29 452
26 420
26 903

Resultat
535
1 150
218
– 511
–1 392

Väsentliga händelser
Samarbetsavtalen med FSE har inneburit ett allt bättre samarbetsklimat mellan Förbundet och FSE. Det ekonomiska
avtalet reglerar ekonomiska ersättningar beträffande SM-finalen, TV-reklamintäkter, Media rättighetsintäkter, Svenska Cupen, Landslagsverksamheten och Gemensamma sponsorer. Avtalet innehåller också regler för utbetalningar av
ersättningar och hur eventuella skulder elitföreningarna har till Förbundet ska hanteras.
Syftet med samarbetsavtalet är att ange formerna och riktlinjerna för samarbetet mellan Förbundet och FSE. Riktlinjerna
för samarbetet syftar till att stärka utvecklingen av elitbandyn som är avgörande för svensk bandy.
SM-finalerna i Uppsala har utvecklats till ett mycket bra event genom ett mycket bra samarbete mellan Förbundet och
Uppsala kommun.
De nya avtalen med Nationalarenan i Solna och TV 4 innebär stora möjligheter till fortsatt utveckling av svensk bandy
både sportsligt och inte minst ekonomiskt.
Det under året inledda arbetet med projektet ”Bandyförbundets Framtida Organisation” ger också möjligheter till utveckling och ett bättre stöd till Förbundets medlemsföreningar.

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

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

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

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

Framtidsutsikter
Mycket glädjande är regeringens och RF:s satsning på ”Idrottslyftet” som möjliggör en fortsatt utveckling av Förbundets regionala satsning på regionkonsulenter. Det nya elitstödet skapar förutsättningar för att utveckla talangerna och en
satsning på Ungdomslandslagen.
Budgeten för nästa år innebär att nya avtal med sponsorer måste göras i storleksordningen 1 475 tkr. Mot bakgrund av den
positiva utvecklingen för bandyn bedömer styrelsen att det finns goda utsikter att förverkliga detta.
Den fortsatta utvecklingen av Förbundets organisation ger möjligheter för utveckling av distriktens verksamhet och stöd
till föreningarna för tävlingsverksamheten, ungdomssatsningen, utvecklingen av domare/funktionärer och utbildningsinsatser.
Samarbetsavtalet med FSE skapar möjligheter för ett positivt samarbetsklimat till gagn för hela bandyn.
Slutligen, de nya avtalen med TV 4 och Swedbank Arena kommer att skapa resurser både för att utveckla Elitbandyn och
för Förbundet att få ökade intäkter för utveckling av i första hand ungdomsverksamheten. Avtalet innebär ett stort lyft för
hela Bandysverige.
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Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat
Balanserat resultat
2 559 553
Årets resultat
–1 392 032
1 167 521
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs
1 167 521
1 167 521

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

Resultaträkning

Not
1

2010-05-01
-2011-04-30

2009-05-01
-2010-04-30

16 920 513
7 829 792
79 700
681 101
25 511 10

17 658 111
7 592 880
118 920
538 730
25 908 641

Kostnader
Förbundskostnader
4
Personalkostnader
5
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		
Summa rörelsens kostnader		

-17 556 702
-9 282 862
-80 722
-26 920 286

-17 625 725
-8 767 483
-31 234
-26 424 442

Rörelseresultat		

-1 409 180

-515 801

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
6
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa resultat från finansiella investeringar

18 064
-916
17 148

5 376
-295
5 081

Intäkter
Nettoomsättning
2
Offentligrättsliga bidrag
3
Medlemsavgifter		
Övriga intäkter		
Summa intäkter m m		

Resultat efter finansiella poster		-1 392 032
Årets resultat		
-1 392 032

Balansräkning
Tillgångar

-510 720
-510 720

Not

2011-04-30

2010-04-30

7

88 037

71 847

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga långfristiga värdepappersinnehav
8
10 000
Summa anläggningstillgångar		 98 037

10 000
81 847

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror		

80 865

93 025

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
3 599 413
2 704 418
Övriga kortfristiga fordringar		
158 370
333 622
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9
687 966
137 098
		
4 445 749
3 175 138
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Kassa och bank		
3 486 502
Summa omsättningstillgångar		8 013 116
Summa tillgångar		
8 111 153

4 684 213
7 952 376
8 034 223

Eget kapital och skulder

Not
2011-04-30
2010-04-30
Eget kapital
10
Eget kapital		
2 559 553
3 070 273
Årets resultat		
-1 392 032
-510 720
		
1 167 521
2 559 553
Summa eget kapital		
1 167 521
2 559 553
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
4 317 628
Skatteskulder		
201 853
Övriga kortfristiga skulder		
1 069 664
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
11
1 354 487
Summa kortfristiga skulder		
6 943 632
Summa eget kapital och skulder		
8 111 153

3 089 229
139 700
1 274 540
971 201
5 474 670
8 034 223

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.
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
		2010-05-01
2009-05-01
		
-2011-04-30
-2010-04-30
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Idrottsverksamhetens intäkter		
8 816 789
8 804 035
Sponsring, reklam, annonser		
7 443 648
7 996 596
Försäljningsintäkter		
660 076
857 480
Summa 		
16 920 513
17 658 111
17

Not 3 Offentligrättsliga bidrag
		20010-05-01
2009-05-01
		
-2011-04-30
-2010-04-30
Ordinarie bidrag - RF		
4 802 000
4 832 000
Övriga bidrag - RF (Idrottslyftet)		
1 806 000
1 820 000
Övriga bidrag - RF (Elitstöd)		
1 095 000
800 000
AMS (lönebidrag)		
126 792
140 880
Summa		
7 829 792
7 592 880
Not 4 Förbundskostnader
		2010-05-01
2009-05-01
		
-2011-04-30
-2010-04-30
Idrottsverksamhetens kostnader		
17 314 116
17 431 412
Sponsor/reklamkostnader		
242 586
194 312
Summa		
17 556 702
17 625 725
Not 5 Personalkostnader
		2010-05-01
2009-05-01
		
-2011-04-30
2010-04-30
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		

6 972 754

6 735 067

Utav löner och ersättningar avser 2 245 146 kr
(2 045 710 kr) arvoden till spelare, ledare m.m.
som inte ingår i medeltal anställda ovan.
Sociala avgifter enligt lag och avtal		
1 663 335
1 691 991
Pensionskostnader		
646 773
340 425
		
9 282 862
8 767 483
Styrelseledamöter (varav män)		
Generalsekreterare (varav män)		

9 (7)
1 (1)

9 (7)
1 (1)

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
		
2011-04-30
2010-04-30
Ränteintäkter		
18 064
5 376
Summa		
18 064
5 376
Not 7 Inventarier
		
2011-04-30
2010-04-30
Ingående anskaffningsvärden		
655 737
655 737
Årets förändringar
– utrangeringar
– inköp		
96 912
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
752 649
655 737
Ingående avskrivningar		
Årets förändringar
– avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		
Utgående restvärde enligt plan		

-583 890

-552 656

-80 722
-664 612
88 037

-31 234
-583 890
71 847

Not 8 Övriga långfristiga värdepappersinnehav
		
2011-04-30
2010-04-30
Ingående anskaffningsvärde		
10 000
10 000
Årets förändring		
Summa		
10 000
10 000
18

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		
2011-04-30
2010-04-30
Lag TA		
579 749
Övriga poster		
108 217
137 098
Summa		
687 966
137 098
Not 10 Förändring eget kapital
		
2011-04-30
2010-04-30
Balanserat kapital
Belopp vid årets ingång		
3 070 274
2 851 789
Omföring av föregående års resultat		
-510 720
218 485
Belopp vid årets utgång		
2 559 554
3 070 274
Årets resultat
Belopp vid årets ingång		
-510 720
218 485
Omföring av föregående års resultat		
510 720
-218 485
Årets resultat		
-1 392 032
-510 720
		
-1 392 032
-510 720
Summa eget kapital vid årets utgång		
1 167 522
2 559 554
Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		
2011-04-30
2010-04-30
Upplupna semesterlöner		
591 701
578 793
Upplupna sociala avgifter		
304 816
317 408
Övriga poster		
457 969
75 000
Summa		
1 354 487
971 201
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Vice ordförande

Arne Anderstedt

Ulrika Prytz

Anders Bergström

Lars Olofsson

Lars Björkman

Ann-Sofie Blom Öberg

Bernt Sturk
		

Rolf Käck
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2011-05-24
Kenneth Svensson
Auktoriserad revisor

Göran Ersmarker
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Svenska Bandyförbundet
Org nr 818500-2733
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska Bandyförbundet för räkenskapsåret 2010-05-01 – 2011-04-30. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandling¬arna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för
att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års¬redo¬visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i
årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot förbundet eller på annat sätt
har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av förbundets
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 24 maj 2011
Kenneth Svensson
Auktoriserad revisor

Göran Ersmarker
Auktoriserad revisor
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VI VÄLKOMNAR FINALEN I
BANDY–SM TILL SWEDBANK
ARENA 2013.
Swedbank Arena i Solna blir vid invigningen 2012 Sveriges nya
nationalarena för herrarnas landslag i fotboll och Europas mest
moderna arena. Men fotboll är bara ett av arenans sportevenemang.
Arenan blir från och med 2013 även stolt värd för en svensk klassiker –
bandyfinalen.
Swedbank Arena rymmer 50 000 sittande gäster och är utvecklad för att
kunna anpassas i storlek vid sport och musikevenemang. Genom att
stänga av det övre läktaretaget blir det en arena för 30 000 gäster. Det
är en arena att växa i.
På Swedbank Arena får du en helt ny upplevelse vad gäller
bekvämlighet, med sittplatser av högsta kvalitet, bra sikt var du än sitter
och ett varierat matutbud i arenans serveringar och kiosker. Eftersom
taket är stängbart kan arenan erbjuda fantastiska upplevelser året runt,
oavsett väder och vind.
Välkomna!

www.swedbankarena.se

Sandviken jublar efter finaltriumfen mot Bollnäs.

Foto: Stefan Sjödin.

Västerås SK jublar sedan man besegrat Vänersborg med 9–3 i P18-finalen på Studenternas.

Foto: Stefan Sjödin.
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