Svenska Ishockeyförbundet ordförandekonferens via webb 2020-04-15, kl
18.00-19.10
Igår onsdag den 15 april var det en ordförandekonferens via webb inom Svenska Ishockeyförbundet
med grund i konsekvenser av coronapandemin.
Inledning
Tommy Boustedt hälsade drygt 60-talet webb-deltagare välkomna till ett unikt möte och gav direktiv
hur det skulle genomföras. Bl.a. förhållningsregler för oss åhörare. Viktigt att ta med oss till det egna
distriktet då vi säkerligen kommer att behöva hålla samma typ av möten med våra föreningar.
Därefter tog Anders Larsson, ordförande för Svenska Ishockeyförbundet, till orda och förutom
välkomsthälsningen så tog han upp idag så aktuella negativa i press förkommande artiklar om
missförhållanden på förbundets kansli. Anders berättade att man under denna dag haft ett
styrelsemöte och fått en föredragning de omständigheter som ligger för handen.
Pågående medial utsatthet för kansliet
Ett arbete pågår för att hantera aktuella frågor och i stort menade Anders att man gör vad man ska i
en sådan arbetsmiljösituation man nu befinner sig i. Anders nämnde att han har erfarenhet då han
tidigare arbetat inom HR.
Tommy Boustedt kom åter berättade vad man arbetade just nu på förbundet med och vad man
”ställt” p.g.a. corona. Bl.a. nämndes att en ny hemsida och en ny grafisk profil är något man påbörjat.
Man har ”ställt” alla kurser, läger och Hockeykonsulenters föreningsbesök till den 31/8. Planeras
återupptas därefter men det styrs av läget i pandemin.
Ekonomi
Peter Langley föredrog lite ekonomi och i stort ligger man i paritet med budgeten men att det egna
kapitalet i placeringar har påverkats negativt. Dock var det inte något akut läge för förbundets
ekonomi. Åtgärder har nu tagits i beslut för att hålla ekonomi under kontroll.
Hockeykontor (fd Sportkontor)
Beslut som tagits av större betydelse är att Hockeykontorens inrättande pausas på okänd tid. Skälet
är enkelt och det är de ekonomiska förutsättningarna måste avvaktas. Gäller förbundet i förts hand
men troligen också SHL.
Statliga pengar till RF
Anders berättade om mötet med Amanda Lind och om RF:s tilldelade 500 miljoner från staten som
stöd till idrotten och hur de har prioriterat och riktlinjer för anlaget:
1) Solidaritet (i förhållande till 72 specialförbund om 20 000 föreningar)
2) Överlevnad
3) Inriktning Barn och Ungdomar (fördelas av RF)
4) Inställda evenemang.

Det kommer inte några mer pengar från staten före hösten. Denna period gäller mars-juni. De bidrag
som kommer att delas ut är inte full täckning för förluster. Sponsringsbortfall kommer inte att vara
bidragsgrundande.
Vi får invänta tydliga regler för ansökan vilket ska komma från RF inom kort.
Licensregler
Licensregler pratade Mats Larsson om men hörbarheten var mycket låg och helheten fick jag inte
grepp om. Dock tolkade jag det som att man skulle bortse från dem inför kommande säsong 20202021. Jag tror också att ett fortsatt arbete på dess nivåer skulle fortgå. Med stöd från Lars Lisspers,
Mora IK, skall dessa rader med också under denna punkt: När det gäller licenskraven så har jag (Lars
Lisspers/RR kom.) också frågat förbundet om mer riktlinjer och text. Men det var ju även nuvarande
handlingsplaner för de som inte når licenskraven som slopas.
VM 2025
VM 2025 (herrar) tog Anders lite om och då pågår det internationella diskussioner att skjuta
arrangörerna ett år vilket gör att vårt VM 2025 kan bli istället 2026. Detta evenemang är i samarbete
med danska ishockeyförbundet och i nuläget ser det ut att det är okej med ett fortsatt samarbete
även om det flyttas ett år. I sammanhanget nämndes också att Svenska ishockeyförbundets 100årsjubileium ska hanteras på något sätt i förhållande till ovan.
Årsmöten
RF:s rekommendationer gällande årsmöten för distrikt och föreningar: a) Flyttas fram och då verkar
sittande styrelsen till dess att årsmöte kan hållas. b) Genomförs digitalt om möjlighet finns. c)
Medlemmarna skall tydlig informeras och meddelas om rådande förutsättningar
Sommarhockeyskolor
Sommarhockeyskolornas möjlighet att genomföras togs också upp och Tommy framhöll
Folkhälsomyndighetens rekommendationer som avgörande hur de skall kunna bedrivas eller icke.
Många moment i ishockeyn är nära kroppskontakt i aktiviteter. Man är i regel tätt sittande i
omklädningsrum, risk för vattenflasköverföringar och mycket av sommarhockeyskolan aktiviteter är
också social närhet. Sammantaget bedömdes det att det är flera utmaningar att hantera om man
skall kunna genomföra sommarhockeyskolor i linje med Folkhälsoinstitutets rekommendationer.
Alltså: Svenska Ishockeyförbundet hänvisar först och främst till Folkhälsomyndighetens och
Riksidrottsförbundets allmänna råd till idrottsföreningar:
1. Se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks. (SIF:s kommentar: Teknikträning och spel på
större ytor är möjligt).
2. Genomför träningar och andra idrottsaktiviteter i största möjliga mån utomhus. (SIF:s kommentar:
Genomför även teoripass och styrketräning i största möjliga mån utomhus).
3. Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper.
4. Begränsa antalet åskådare eller på annat sätt undvik trängsel.
5. Se till att onödiga resor i samband med idrottsutövande undviks.
Som tillägg till dessa allmänna råd uppmanar Svenska Ishockeyförbundet också föreningar att:

6. Byt om hemma eller om möjligt utomhus, undvik att samla människor på en liten yta såsom i
omklädningsrum.
7. Dela inte vattenflaskor, var noga med att ha personligt märkta vattenflaskor vid träning.
Besök också Riksidrottsförbundets hemsida för de senaste uppdateringarna av råd och
förhållningssätt för idrottsföreningar.
Tävlings- och Regelbestämmelser
Tre grupper arbetar med detta och det är Elitkommittén för Damer och Elitkommittén Herrar samt
Tävlingskommitté för SIF. I stort ”ligger allt fast” enligt tidigare beslut i nuläget.

Vad innebär detta i nuläget för Dalarna?
1. Årsmötet som är planerat till 3 juni skall hanteras av styrelsen om den skall genomföras
digitalt eller skjutas på framtiden. Beslutas måste tas inom kort av styrelsen. Frågan blir hur
föreningarna har möjlighet till uppkoppling om digital lösning föredras.
2. Hockeykontorets paus innebär att vi får arbeta enligt normal förutsättning kommande
säsong vilket i sig också var förutsättning även innan. Detta påverkar troligen säsongen 20212022 mera. Vi får avvakta framtidens utveckling.
3. En vädjan är att föreningarna följer Folkhälsomyndighetens råd för att lösa sina
verksamheter på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar och ett hopp om en snar återgång till normala förutsättningar men med
största respekt för den corona-pandemin som pågår och för våra medmänniskors liv och hälsa.
Avesta den 16 april 2020
Rolf Rickmo
Ordförande

