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LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-02-18 

Sala Silverstaden IBK, ekonomi 

Beredning 
Magnus Göthelid och Hasse Eriksson från Sala Silverstaden IBK informerar. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att föreslå Sala Silverstaden IBK att inkomma med ansökan till kommunstyrelsen 
med önskemål om ekonomiskt bidrag, 

att uppdra till kommunchefjenny Nolhage att omedelbart inleda dialog med Sala 
Silverstaden IBK samt 

att informera Sala Silverstaden IBK om att borgen inte är aktuellt enligt kommun
fullmäktiges beslut KF§ 56/2010, Riktlinjer för Sala kommuns borgensåtgan den. 

Utdrag 

Sala Silverstaden l B K, Magnus Göthelid 
jenny Nolhage 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- o 6 
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Dpb: 

Till Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Ansökan om ekonomiskt bidrag Sala 2014-03-05 

Sala Silverstaden IBK ansöker härmed om ett ekonomiskt bidrag för att kunna slutföra sitt 

verksamhetsår 2013/2014. Den ansökta bidragsnivån omfattar 300 000,00 SEK 

Sammanfattning 

Sala Silverstaden IBK kan med hjälp av ovan nämnda kapitaltillskott slutföra sitt nuvarande 

verksamhetsår 2013-05-01-2014-04-30. Bidraget säkerställer klubbens överlevnad och 

framtid med den omfattande barn och ungdomsverksamheten som bedrivs. Utan bidraget 

blir resultatet att verksamheten sätts i konkurs inom mycket snar framtid. En konkurs 

resulterar i att all verksamhet och alla aktiviteter avslutas med omedelbar verkan. Svenska 

innebandyförbundets regelverk tillåter inget spel i en klubb under konkursförvaltning. Alla 

serier, cup eller/och poolspelsdeltaganden fråntas. Alla resultat nollas. Seniorspelandet, 

såväl dam som herr, i aktuella serier avslutas och tvångsförflyttning ner till underliggande 

serie sker per automatik. För senior herr är situationen allvarligare då man idag har 

möjlighet att spela i Div. 1 nästa år. Vid en konkurs per automatik flyttas laget ned till D iv. 3. 

En konsekvens blir troligen att flertalet herrar slutar och flyttar över till klubbar i andra orter. 

Dessa konsekvenser uppkommer på grund av att klubben inte har delats upp mellan senior 

och barn/ungdom. l dagens organisation binds verksamheterna ihop totalt. Arbetet med att 

dela klubben i olika föreningar påbörjades för något år sedan men slutfördes aldrig. En 

åtgärd var bland annat att man upprättade varsina konton och organisationsnummer för 

SSIBK samt för SSIBK U. Den viktigaste delen, med en faktisk anmälan och registrering till 

Västmanlands innebandyförbund, kom aldrig till handling. Därför skyddas inte 

barn/ungdomsverksamheten så som det idag är konstruerat. Åtgärden att utföra denna 

anmälan och registrering kan praktiskt enbart ske tidigast 1 juni 2014 i enlighet med 

Västmanlands Innebandyförbunds regelverk. 

Bakgrund 

Sala Silverstaden IBK som är konstaterat världens äldsta innebandyförening har byggts upp 

med tradition och historik att värna om de lokala förmågorna inom all verksamhet. Genom 

åren har närvaron och de faktiska aktiviteternas omfattning ökat för att senaste året 

kullminera. 
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För 2013 gäller följande statistik i aktivitetsnärvaro gällande barn och ungdomsverksamhet: 

1210 st. sammankomster, 15 834 st. deltagartillfällen, 2356 st. ledartillfällen, varav 44 st. är 

ledartillfällen där ledaren är ungdom. D.v.s. att ledaren är under 20 år. Som jämförelse kan 

påvisas höstterminen 2013 med 10094 st. deltagartillfällen i jämförelse med höstterminen 

2012 som var ca 7000 st. 

Sala Silverstaden representeras idag av 21st. olika lag varav två klassats som rena seniorlag 

dam resp. herr Div. 2 och de senaste åren har senior dam spelat i högsta elitnivå SSL 

Den uppkomna situationen har byggts upp under en längre tid tillbaka. För drygt 1,5 år 

sedan hanterades inte kostnaderna i enlighet med utstakad budget. Alldeles för stora och 

givmilda avtal samt kontrakt som klart överskred budget. Den valda styrelsen fick inte, av 

utsedd ansvarig, den bakgrundsinformationen som angav ett annalkande försämrat 

ekonomiskt läge. 

2 

Med den stegrande kostnadsspiralen som huvudorsak kan man i årsvisa bokslut påvisa en 

vandring av resultat från +406 000 SEK (2012) till-506 000,00 SEK (2013). Under början av 

innevarande verksamhetsår tilläts den drivande kostnadsbilden att ytterligare öka trycket på 

det egna kapitalet. 

Under mitten av höstterminen avgick den tidigare ordföranden med omedelbar verkan. Så 

småningom resulterade den då aktuella förödande hanteringen av ekonomin att ett 

köpstopp infördes. styrelsen omfördelades, ny ordförande utsågs samt att hela styrelsen 

involverades att noggrant gå igenom den ekonomiska situation som uppstått. styrelsen 

aviserade ut i föreningen sitt nuläge och beslöt att internt gå igenom all ekonomisk 

verksamhet. Det arbete som utfördes var i samarbete med Västmanlands Innebandyförbund 

samt skatteverket. Riktlinjer och direktiv för det fortsatta arbetet upprättades och ett tungt 

arbete påbörjades att reda ut och ta hand om av styrelsen okända kontrakt, avtal och andra 

förbindelser. 

Det normala, löpande styrelsearbetet var tvunget att skyddas för att inte verksamheter blev 

lidande. Vidare beslöts även att inte offentliggöra något om den ekonomiska hanteringen då 

man inte visste om eller kunde redovisa helheten. 

l och med att det ekonomiska läget styr all verksamhet så har belastningen på styrelsen varit 

väldigt betungande. Även barn och ungdomsverksamhetens ökade aktiviteter ökar trycket 

på ekonomin och som där direkt slår mot likviditeten. Med ökade aktiviteter hos barn och 

ungdom samt ökade kostnader för domare och cafe samt i cupavgifter så har den faktiska 

likviditeten belastats från två håll. Både från den breda barn och ungdomsdelen samt från 

elit och seniorverksamheten. 



Åtgärder 

Förutom det arbetet som styrelsen påbörjade, med saneringen av ekonomin, har följande 

åtgärder vidtagits. 
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Från och med mitten av januari har ekonomifrågor hanterats mer unikt av två personer. 

stödperson har involverats för att avlasta och få en opartisk bedömning. Samtal förs löpande 

med Sala Sparbank, Västmanlands Innebandy Förbund samt Svenska lnnebandyförbundet. 

En dialog infördes med Sala Kommun för att delge information samt att beskriva det akuta 

och mycket besvärande läge. 

Föreningen har framför allt sedan mitten av januari sammanställt, analyserat och undersökt 

möjligheter för att slutföra verksamhetsåret i någon annan lösning än att ansöka om 

ekonomiskt bidrag. l den prekära situation som har uppstått finns svar som att styrelsen har 

gjort allt som står i deras makt för att rädda verksamheterna inom barn och ungdomsdelen. 

Både senior dam resp. herr har fått sina ersättningar halverade i jämförelse med början av 

säsongen 2013/2014. Enstaka fordringsägare har efter informationsmöten efterskänkt hela 

krav hos Sala Silverstaden IBK. Andra fordringsägare awaktar och ämnar inte påföra 

ytterligare kostnader. styrelsen har uttömt alla synbara och möjliga alternativ. 

Med det ekonomiskt livsviktiga bidraget kommer Sala Silverstaden IBK att fortsätta sin 

verksamhet, slutföra gällande verksamhetsår samt inleda det intressanta år som kommer. 

Två seniorlag i Div.l samt juniorlag i fyra olika serier från DJ18-20 resp. HJ18 till Div. 2 Dam 

samt Div. 3 Herr. Juniorlaget HJ18 som deltar i Juniorallsvenskan där Sveriges bästa Juniorer 

krigar. Ett unikt ungdomslag på flicksidan, F99, finns som tillhör ett av Sveriges bästa. En stor 

bredd i barn och ungdomsserierna ner till barn födda 2009 ska vävas ihop i två trådar där 

man i framtiden ges möjlighet att ta steget upp till den optimala seniorverksamheten. 

Bidraget ger möjlighet att hantera likviditetsfrågorna. Resultatet kan därmed komma att 

balanseras mot noll (O). 

Planering ach framtid 

Vidare framtidsförslag enligt nedan ingår i planeringarna hos Sala Silverstaden IBK. 

Syftet med följande förslag är att kvalitetssäkra det intresset för innebandy som finns i Sala 

kommun. Att öka intresset för olika verksamheter som finns kring Sala Silverstaden IBK samt 

att samarbeta mer inför och med det värde som finns i en så stor verksamhet som Sala 

Silverstaden IBK står för. 

Sala Silverstaden IBK kommer att säkerställa att uppkommen situation aldrig mer skall 

uppstå. Genom att man delar upp verksamheten i senior respektive 

barn/ungdom/juniorverksamheter skyddas den yngre delen. 
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Svenska Innebandyförbundet kommer att ställa höga krav fr.o.m. 2019. Sala Silverstaden IBK 

når dessa krav om man löser dagens situation och kan på sikt bygga upp det egna kapital 

som kommer att krävas. Noggrann organisationsfördelning och upprättande av tydliga 

rutiner för löpande och planerande verksamhet ska utföras. 

Samarbete med SISU Idrottsutbildarna har påbörjats. Avsikten är att genom olika modeller 

utveckla utbildningstillfällen för styrelse, ledare, föräldrar och barn. Alla med olika syften, allt 

från organisation, ledning till näringslära som exempel. 

Sala Silverstaden IBK har idag kring 4SO aktiva medlemmar, som tränar 2 till3 gånger i 

veckan. Många av dem och även ungdomar från våra andra föreningar, hinner inte hem efter 

skolan för att äta och läsa läxor innan träningen. Omfattande aktiviteter resulterar i att Sala 

Silverstaden ofta utnyttjar Idrottshallen. 

Förslag från Sala Silverstaden IBK är att föreningen går in i ett "huvudmannaskap" och driver 

cafeet i Idrottshallen mellan kl16.00 till 21.00 under september till mars. Samtal har 

initierats med pensionärsförening som tycker att planerad lösning skulle vara mycket 

intressant. Vinsten i cafeet kan t. ex. delas upp mellan föreningarna, beroende på vilka som 

utnyttjar idrottshallen under respektive tid. En stor potential som bör utvecklas. 

Vi tar även ansvar för att alla dörrar är låsta när kvällen är över. 

Silverstadens dam och herr lag, som förhoppningsvis båda två spelar i div 1 nästa säsong 

finns till förfogande för olika aktiviteter som Sala kommun kan och bör använda sig av. 

Exempelvis vid representationer eller event som ex. vis Sala Mässan mm. Vid alla resor som 

vidtas av Sala Silverstaden IBK med buss ges här möjlighet att användas för marknadsföring 

på olika tänkbara sätt. 

Att värna om barn och ungdomarna tillsammans med kommunen, är något vi verkligen vill. 

Att göra det så att båda parter kan ta del av potentialerna, att känna att vi gör något 

tillsammans gör inte saken sämre. Sala Silverstaden IBK vill göra rätt för sig och visa upp 

grundtanken att i oss alla finns ett "Silverhjärta". 

Datum/Ort enl. ovan 

agnus V Göthelid Hans Eriksson 

Ordf. ledamot Ekonomisk kontroll 

Bilaga 1. Ekonomisk redovisning 



Kortbudget SSIBK 

Bank,kassa 

Obetalda fakturor löpande 

Obetalda fakturor skuld: 

20140201 saldo 

Kommande löpande utgifter enligt avtal 

Hallhyror 

Bussresor 

Kommande intäkter entre,kiosk mm 

Komunala bidrag 

statliga bidrag 

Resultat utan bidrag 

Extra ekonomiskt stöd 

Resultat med bidrag 

Bilaga 1. 

201401-201404 

Intäkter Kostnader 

85 980,64 

85 980,64 

132 507,00 

101102,00 

341300,00 

30000,00 

30000,00 

75 000,00 

100 000,00 
99144,00 

360124,64 634 909,00 

274 784,36 

300000,00 

25 215,64 


