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Verksamhetsplan Svenska Bandyförbundet 2022/23

Svenska Bandyförbundets verksamhetsplan följer i stora delar förbundets vision 2025. 
I vår verksamhet jobbar vi mot ett antal prioriterade områden, och det är mot dessa vi 
har vår strategiska inriktning kommande säsong 22/23. 

Vid förbundsmötet 2015 uppdrog årsmötet åt styrelsen i Svenska Bandyförbundet att ta 
fram en ny framåtriktad Vision för hela rörelsen, Svensk Bandy. 

Strategi 2025 är bandyförbundets övergripande styrdokument för perioden fram till 
2025. Den vänder sig till hela den svenska bandyrörelsen, personal på 
kansliet, styrelsen, kommittéer, distrikt och föreningar. Den vänder sig också till Svensk 
Elitbandy (FSE) och Allsvenska Serieföreningen (ASF). Strategin visar vilka områden som 
är, och ska vara, särskilt prioriterade för verksamheten. 

Genomgående i hela vår verksamhet utgår vi från idrottens verksamhetsidé, nämligen 
att vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

De prioriterade områden 
vi jobbar med är:
-Idrottens värdegrund
-Idrott i förening
-Varumärke
-Föreningsutveckling
-Skridskokul
-Ungdom
-Anläggning
-Bandyfinal
-Elitbandy
-Organisation och demokrati



Prioriterade områden

I bandyns verksamhet är barn- och ungdom ett prioriterat område. Här arbetar vi 
ständigt med att vässa våra områden likt Skridskokul, och andra punktinsatser för 
våra minsta. Utbildningar för att främja denna målgrupp ska vara attraktiva och följa 
samhällsutvecklingen i stort. Dessa genomsyras av jämställdhet, ledarskap och trygga 
idrottsmiljöer.

Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att tillsätta och utbilda kompetenta instruktörer 
och utbildare i alla led i vår utbildningsstege. 
En annan viktig del i detta område, är att fortsätta arbetet med att ta fram en 
ediaplattform för att nå ungdomar med info via sociala medier. Skapa lättillgängligt 
tränings- och utbildningsmaterial i rörlig form, via tex Instagram, Tik Tok, Youtube och 
hemsida.

Vi kommer att fortsätta att uppmana våra ungdomar att vara aktiva i fler idrotter. 
Bandyn ska ha en struktur som möjliggör detta. Att uppnå en stark rekrytering och stabil 
återväxt för vår idrott, är ständigt prio i vår verksamhet.

Ett annat viktigt område i vår verksamhet är målgruppen Vuxna och äldre motionärer. 
Här jobbar vi för att ha en verksamhet som både attraherar, och möjliggör för vuxna 
motionärer att fortsätta, eller prova på att spela bandy. Vi ska ständigt utveckla och 
testa nya koncept. 

Inom denna målgrupp vill vi alltid bli bättre på att fånga upp personer som väljer att 
avsluta sina spelarkarriärer, men som har ett intresse av att fortsätta vara delaktiga 
inom bandyn. 

En viktig del av svensk bandy är naturligtvis våra domare. Att utveckla och nyrekrytera 
är en väsentlig del av vårt arbete, för att följa utvecklingen av bandyn i stort. Här ska 
vi fortsätta att skapa relevanta, och kvalitetssäkrade utbildningar för domare på alla 
nivåer. RDK och domaransvariga kommer att arbeta med detta, tillsammans med vår 
utbildningskommitté. 

Inom paraidrotten ska vi fortsatt se till att vi lever upp till att vårt Skridskokul är ”en rät-
tighet för varje barn”. Ledare ska vara utbildade och arrangörerna har rätt verktyg för 
att välkomna och inkludera alla.  



Kommittéer

Våra kommittéer är en viktig del i vår verksamhet. Dessa jobbar tätt med våra tjäns-
temän inom de olika prioriterade områdena. Här följer en kortare redovisning för hur 
dessa ser på kommande verksamhetsår:

Landslagskommittén: 

• Att delta och verka för en utveckling av Internationella Bandyförbundet (FIB)
• Att delta i, och vinna, samtliga mästerskap under säsongen
• Att med utökad verksamhetsplan skapa fler läger för samtliga landslag
• Att varje landslag ska ha årliga mästerskap eller landskamper
• Att utveckla ledning av elitverksamheten med den nyinrättade sportchefstjänsten
• Att genomföra fortbildning/utbildningsträffar med FK och elittränare
• Att genomföra regelbundna utvecklingsträffar med NIU-gymnasierna
• Att spelarutvecklingsplanen skall implementeras vid samtliga läger
• Att slutföra skridskoprojektet i samverkan med Linnéuniversitetet 
• Att uppdatera den fysiska profilen, utifrån de studier som gjorts på dagens   
            landslag

Marknadskommittén:
• Digitalisering av bandyn
• Nya hemsidan v 1.0 lanserades under året och arbetet med v 2.0 pågår för fullt.  
            Vi har också startat arbetet med att uppdatera våra tävlingssystem och den 
            kommunikativa plattformen kring detta. Målet är att lansera detta före 
            säsongsstart 22/23.
• Bandyns Superbowl- det här projektet är starkt kopplat till var vi spelar finalerna
            i framtiden och är således pausat till vi vet detta. 
• Streama breddmatcher
• Starta bandyns egen Youtube-kanal 
• Ta fram en bandykollektion
• Fortsätta arbetet med sponsorförsäljning
• Ansöka om att bli förmånstagare till Postkodlotteriet



Kommittéer

Tävlingskommittén:
• Stärka och utveckla en stark Tävlingskommitté
• Definiera, fastställa och utveckla ansvar, roller, processer och rutiner
• Fastställa och arbeta utifrån ett årshjul
• Återuppta och slutföra serieöversynen
• Översyn och utveckling av Svenska Cupen (herr, dam, junior och ungdom) inför 
            2023
• Införa och driva Dam-och Flickforum - en årlig träff för utveckling-start okt 2022
• Utveckla ungdomsfinalerna inför 2023
• Skapa en utvecklande miljö för att hantera tävlingsfrågor

Utbildningskommittén:
• Fortsätta att förankra Nya Spelformer
• ”Trygg Bandy” på alla bandybanor
• Jobba med spelarutvecklingsplanen
• Vidareutveckla Skridskokul och Bandykul
• Stödja ledare i att ta emot barn och ungdomar med olika form av handikapp
• Fortsätta förnya struktur och innehåll i våra utbildningar
• Samverkan med stöd av SISU och där delar av utbildningen byggs utifrån 
            grundmaterial från SISU
• Modernisera våra utbildningar
• Fortsätta arbetet med att revidera och utveckla våra utbildningar och ta fram
            nya delar i ledarutbildningen
• ”Bandyburken”, en digital plattform för planering av träningar som kompletteras 
            med filmade inslag och instruktioner
• Fortsätta att prioritera påfyllnad av instruktörer och utbildare
• Att ha sunda värderingar genom hela organisationen



Kommittéer

Barn- och ungdomskommittén:
• Nya Spelformer- fortsätta utveckla och förbättra
• Tävlingsverksamhet för barn, dvs fungerande tävlingsverksamhet i alla distrikt för 
            både pojkar och flickor (poolspel)
• Projektstöd IF- Barn och ungdomsidrott
• Trygg Bandy
• Införandet av åldersgräns för seniorspel
• Inspirationsdagar- fortsätta utveckla och förbättra i samverkan med distrikten
• Införa krav på utbildning för barn- och ungdomsledare
• Distriktslagsturnering- fortsätta utveckla och förbättra
• Skridskokul - behöver göras ett omtag, bra projekt som kan bli än bättre
• Bandykul – behöver utvecklas, bra projekt med stor potential
• Kommunikation med våra barn och unga – influensers som våra unga kan ha 
            som förebilder

Anläggningskommittén:
• Fortsätta hitta nycklar för att våra hallar ska vara klimatsmarta och 
            miljöförebyggande
• Stärka vårt nätverk inom anläggning
• Hjälpa orter och föreningar i arbetet mot tex kommuner
• Hjälpa föreningar att skapa verksamhet på sina isytor
• Ge förutsättningar till att antalet hallar ständigt ökar

Stadge- och juridiska kommittén:
• Tillhandahålla kunskap och ge råd och rekommendationer till hela vår 
            organisation
• Skapa ett större nätverk inom dessa områden
• Vara ett stöd till föreningar, distrikt och förbund



Kommittéer

Regel- och domarkommittén:
• Vara föredöme inom ledarskap och samarbete och skapa en positiv arbetsmiljö
• Genom struktur och rutiner skapa tydlighet och delaktighet för en positiv 
            utveckling
• Utveckla alla delar i organisationen för sportens bästa
• Stärka organisationen med domarutveckling samt regelkunskap
• Tydliggöra rollerna inom RDK
• Se över och förbättra rapporteringen från Supervisors
• Utveckla domare på alla nivåer
• Rekrytera nya domare på både dam- och herrsidan. Skapa ett arbetssätt där
            alla kan vara delaktiga i utvecklingsprocessen
• Skapa utbildningar som tillgodoser alla delar i organisationen. 
            Utbildningar som är aktuella, tydliga och inspirerande
• Utveckla, förbättra samt tydliggöra Bandyns Regelbok 
• Öka samarbetet och skapa större samsyn med andra kommittéer
• Använda digitalisering där det finns möjligheter till effektivisering



Kansliet Svenska Bandyförbundet

Svenska Bandyförbundets kansli har en stor roll i vår verksamhet. Här jobbar 
tjänstemän i funktionerna Tävling, Domarambassadör, Föreningsutveckling, 
Kommunikation, Barn- och Ungdom, Utbildning, Elit och landslag, Anläggning, Ekonomi.

Utöver att ständigt jobba med vår Strategi 2025, vår förbundsutvecklingsplan mm, så 
är kansliets personal ett stöd mot föreningar, distrikt, intresseorganisationer, domare, 
spelare, ledare mm. Personalen kommer fortsatt att jobba med det egna 
värdegrundsarbetet som inleddes under föregående säsong, och även utveckla och 
starta upp delar av det effektmålsarbetet som inleddes under föregående säsong. 

Resultatet av detta effektmålsarbete kommer att bli officiellt under 22/23, men de stora 
målen med kansliets arbete ligger i att skapa ett nytänk kring att utveckla svensk 
bandy, att arbeta på ett strukturerat och målinriktat sätt, och att med arbetsglädje föra 
vår idrott framåt. 

Kansliet ska vara ett stort stöd åt svensk bandy, det ska stärka varumärket 
Svenska Bandyförbundet, det ska ge möjligheter att skapa mer verksamhet i våra 
föreningar och det ska skapa en positiv samsyn på svensk bandy.



Önskat läge 2025

År 2025 ska svensk bandy ha ett starkt ledarskap i alla delar av organisationen. Såväl 
tränare, ledare, spelare som förtroendevalda ska känna till, och leda enligt bandyns 
värdegrund. 

Hela organisationen kring svensk bandy ska genomsyras av ett gott bemötande, och ett 
gemensamt driv och intresse av att föra vår idrott framåt i en positiv riktning. Bandyn ska 
vara attraktiv när det kommer till utbildningar, få in fler aktiva i vår sport, och även vara 
verkande för att få fler att spela längre. 

Vi ska ha ständiga samtal om utveckling, normer och värderingar, som ska leda till att allt 

detta hålls levande i våra föreningar och vårt förbund.                  


