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2020 – vilket år...

2020 är ett år som kommer att gå till historien, inte endast för alla atleter, domare, 
funktionärer och styrelsemedlemmar i SBFF, utan samtliga idrottsliga arrangemang och 
publika tillställningar, som tyvärr blivit nedstängda på grund av pandemin.

Sjukvårdpersonalen har slitit och sett till att alla har fått bästa möjliga hjälp i denna svåra 
pandemi, Covid-19 som slog till från bar himmel och lamslog allt.

Vi kan inte nog tacka och hylla dessa fantastiska människor som vigt sina liv, utan tanke 
på ledighet eller semester har de kämpat och varit riktiga hjältar, tack alla ni!

Nej, inte trodde någon av oss att vi skulle bli så bakbundna kring allt vad tävlingar heter 
2020, när vi som styrelse tillträdde.

Vi hade målfokus på att göra ett bra år för alla atleter och ge all den möjlighet som tänkas 
kan att få visa sina träningsresultat inför fullsatta arenor och våra kvalificerade 
domarpaneler.

Men världen ville annat och vi fick hopp som grusades gång på gång.

Vi kunde bara följa folkhälsomyndighetens inrådan samt regerings- och riksdagsbeslut 
utan att obstruera mot dessa, med risk att få en ökad belastning på en redan hårt pressad 
vårdpersonal.

Delar av SBBF:s styrelse bestående av bland annat Susanne Johansson, Jonny Durlind och 
Helena Hjort avgick den 8 mars 2020, Martin Troive Eklund avgick under hösten 2020. 
Tävlingskommitténs Eddie Bergkvist och Jörgen Nilsson avgick under hösten, sedan tätt 
följda av Tina Lemor och Fredrik Boson.

Vi accepterar besluten och vill åter tacka för allt arbete ni har gjort på ett betydande sätt 
för sporten.

Torbjörn Mark lämnade sin plats åt Magnus Branzén för att sköta hemsida och 
uppdateringar när det gäller föreningar, sanktionsansökningar och tävlingslicenser med 
mera.

För tävlingskommittén fick vi in Jani Kääriä, som är en välkänd profil i hela atletvärlden 
och med goda kontakter gör han ett mycket bra arbete såväl nationellt som 
internationellt.

Vi vill passa på att tacka alla atleter som detta år kämpat på för att uppehålla god form 
för framtida tävlingar, samt alla som ändå trotsade naturlagarna och tävlade i år, starkt 
jobbat alla ni.

Vårt arbete i styrelsen har varit att planera, planera för någonting som vi inte visste hur 
det skulle bli.

Vi hyste verkligen en riktig förhoppning om att kunna få till ett SM, vilket är vårt 
viktigaste varumärke för alla atleter att uppnå.

Men hur vi än försökte med ett starkt engagemang från SM-kommittén att försöka hålla 
samtliga kostnader nere, då vi förstod att endast en mindre publik eventuellt kunde vara 
möjlig och att livestreaming tyvärr inte drar in tillräckligt i dagens läge, jämfört med 
många andra länder.

Verksamhetsberättelse 2020



Verksamhetsberättelse 2020

Vi har haft cirka 14 styrelsemöten (några extrainsatta), där vi har använt oss av 
Microsoft Teams.

Med andra ord inga fysiska möten under hela 2020, vilket faktiskt har fungerat, även om 
vi gärna träffats några gånger.

Det är någonting vi tycker att SBFF kan ta med, att kanske inte alltid träffas med resor, 
hotell och mat som kostnader, utan dela upp och ses några gånger per år.

Vi har haft 0 SEK i möteskostnader 2020, vilket är ett av våra bidrag till en bättre 
ekonomi.

I somras hölls dessutom ett omtyckt landslagsläger i regi av Jani Kääriä, med föreläsare 
och inspiratörer från SBFF.

Ni som läser denna verksamhetsberättelse kommer att finna mer detaljerad information 
i respektive verksamhetsberättelse för året 2020.

Nu håller vi alla tummar och ser fram emot att det ska kunna återgå till ”det nya 
normala”, kanske nya forum, kanske nya sätt att kunna tävla med eller utan publik, 
tillbaka till glädjen.

Årsmötet kommer att hållas digitalt 2021-03-06 med start 10.00 (via Microsoft Teams), på 
grund av rådande pandemi och restriktioner, men vi hoppas ändå att det genomförs 
enligt stadgarna och att utgången blir till SBFF:s bästa, hur det än nu blir.

Ordförande med sin styrelse får tacka för att ni orkar kämpa och hålla SBFF levande, för 
lever det gör vi och det ska vi vara stolta över.

Ordförande SBFF
Göran Nilsson



Budget Budget 2020 Resultat 2020 Budget 2021
Intäkter
Föreningsavgifter 350 000 213200 213 200
Licensavgifter 1 050 000 518600 300 000
Domar/Sekr. licenser 10 000 8500 10 000
Sanktionsavgifter 110 000 25000 60 000
Anmälningsavgifter SM 210 000 0 210 000
Biljett Intäkter SM 600 000 0 600 000
Utställare SM 200 000 0 200 000
Sponsor intäkter SM 43 000 15000 50 000
Övriga intäkter SM 3990 12 000 0 12 000
Utbildnings Intäkter 10 000 0 10 000
Övriga Intäkter 3990 45 000 25333 25 000
Konferenser medlemskap 7 500 0 0
Stödmedlemskap 0 1050 1 050
Summa Intäkter 2 647 500 806 683 1 691 250
Utgifter
SM 322 000 58694 140 000
EM St Susanna Tas Bort 300 000 0 300 000
VM ST Susanna 0 117284 0
Herr VM 60 000 0 60 000
VM Fitness 60 000 -3095 60 000
VM Junior 60 000 16462 60 000
VM Veteran 90 000 0 60 000
Domark kostnader SGP 3 000 2838 0
Landslagsläger 120 000 22571 50 000
Drift  hemsida enl avtal 250 000 210186 120 000
Marknadföringskostnader/ reklam 50 000 26875 30 000
Resekostnader styr möte 100 000 0 30 000
IFBB 16 000 9649 10 000
Antidopingarbete 25 000 0 15 000
Coach utbildning 0 0 0
Domarutbilning 50 000 0 25 000
Summa verksamhetskostnader 1 506 000 461 464 960 000
Lokalhyra SM 385 000 38750 305 000
övriga Lokal kostnader shuurg 15 300 17630 15 300
Summa Lokal kostnader 400 300 56 380 320 300
Styrelsemöte kostnader 170 000 11127 30 000
Årsmöte kostnader 72068
Övriga resekostnader 30 000 6024 30 000
Föreningsförsäkringar 39 000 27497 30 000
Redovisningstjänster 35 000 53517 35 000
Datal progarm licenser 30 400 18606 20 000
förbruknignsmaterial arbetskläder 35 000 50848 50 000
Övriga externa kostn diverse 15 000 14549 15 000
Summa Externa kostnader 354 400 254 236 210 000
Arvoden milersättn. funktionär/ domare 280 000 29397 150 000
Utbildning 30 000 0 30 000
Summa personalkostander 310 000 29 397 180 000
Verksamhetens kostnader 2 570 700 801 477 1 670 300

Verksamheterns över underskott 76 800 5 206 0 20 950

Avskrivningar -21963

Årets Resultat -16 757
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IB Perioden Utg saldo

TILLGÅNGAR

Materiella anl.tillgångar
1220 Inventarier och verktyg 5 000,00 5 000,00 
1229 Ackumulerade avskrivninga 5 000,00- 5 000,00-
1250 Datorer 52 913,00 52 913,00 
1259 Ackumulerade avskrivninga 7 142,00- 21 963,00- 29 105,00-

*S:a materiella anl.tillg 45 771,00 21 963,00- 23 808,00 

**S:a anläggn tillgångar 45 771,00 21 963,00- 23 808,00 

Fordringar
1510 Kundfordringar 10 000,00 10 000,00 

*S:a fordringar 10 000,00 10 000,00 

Kassa och bank
1900 Stripe 4 509,00 4 509,00 
1920 Bank - Plusgiro 446 947,00 386 843,53- 60 103,47 
1940 Bank (övriga konton) 1 027 291,74 400 000,00 1 427 291,74 

*S:a kassa och bank 1 474 238,74 17 665,47 1 491 904,21 

**S:a omsättn tillgångar 1 474 238,74 27 665,47 1 501 904,21 

*** S:A TILLGÅNGAR 1 520 009,74 5 702,47 1 525 712,21 

EGET KAP/AVSÄTTN/SKULDER

Eget kapital
2010 Eget kapital, delägare 1 1 408 047,44- 104 422,30- 1 512 469,74-
2019 Årets resultat, delägare 104 422,30- 121 179,83 16 757,53 

*S:a eget kapital 1 512 469,74- 16 757,53 1 495 712,21-

Kortfristiga skulder
2730 Lagstadgade sociala avgif 7 540,00- 7 540,00 0,00 
2873 Kortfr skulder övr. ftg 30 000,00- 30 000,00-

*S:a kortfristiga skulder 7 540,00- 22 460,00- 30 000,00-

*** EGET KAP/AVS/SKULDER 1 520 009,74- 5 702,47- 1 525 712,21-

*** Kapitalförändring 0,00 





Jag startade mitt uppdrag i tävlingskommittén augusti 2020, och har samordnat en ny 
tävlingskommitté då hela den förra tävlingskommittén (Jörgen Nilsson, Eddie Bergkvist och 
Tina Lemor) avgick i juli. Den nya kommittén bestod av Jani Kääriä, Fredrik Boson och Tina 
Lemor, som tog tillbaka sitt utträde.

Tävlingskommittén har arbetat med följande under 2020:

 Samordnat resor samt anmält landslag till mästerskap.

 Anordnat en landslagsträff.

 Haft ett flertal telefonmöten med kommittékollegor och samtliga atleter i landslaget.

Fredrik Boson och Tina Lemor i nya kommittén avgick under december månad.

Resultat från mästerskap

Junior-VM i Cluj-Napoca, Rumänien, 23–25/10 2020

• Bikini Fitness 21-23 år, +166 cm:  1a plats Alice Andreasson

• Bikini Fitness junior overall:   6e plats Alice Andreasson

Senior- och veteran-VM, Santa Susanna, Spanien,5-9/11 2020

• Bodybuilding, 40-44 år, +90 kg:  3e plats Yousef Asmar

• Bodybuilding, 45-49 år, -80 kg:  5e plats Mats Ljung

• Bodybuilding, 55-59 år, open:  3e plats Jan Nordlund

• Bodybuilding, -80 kg:   10e plats  Mats Ljung

• Bodybuilding, -95 kg:   2a plats Yousef Asmar

• Bodybuilding, +95 kg:   7e plats Arne Lundell

• Men’s Physique, 40-44 år, open:  3e plats Williams Arinze

• Men’s Physique, 44-49 år, open:  3e plats Tuomas Viitala

• Men’s Physique, -173 cm:   1a plats Farbad Chaharlang

• Men’s Physique, -182 cm:   9e plats Williams Arinze

• Men’s Physique, overall:   1a plats Farbad Chaharlang

• Women’s Physique, +35 år, open:  3e plats Ulrika Thunberg

• Women’s Physique, -163 cm:  1a plats Mina Mahzoon

• Women’s Physique, +163 cm:  4e plats Ulrika Thunberg

• Women’s Physique, Overall:   2a plats Mina Mahzoon

• Bikini Fitness, -169 cm:   6e plats Alice Andreasson

Tävlingskommittén SBFF 
Jani Kääriä, ordförande

Tävlingskommitténs Verksamhetsrapport 2020



Ingen mötesverksamhet har hållits p.g.a. coronapandemin, och arbetet har genomförts via 
e-post.

Kommitténs arbetsuppgifter och målsättning: Vårt moderförbund IFBB har ålagt oss att 
skapa ett underlag för att SBFF ska ansöka om medlemskap i RF och ha en rimlig möjlighet 
att väljas in av RF:s stämma som ett fristående idrottsförbund. 

SBFF ingår i RF:s idrottsnätverk för idrottsförbund som för tillfället står utanför RF, men 
som alla har målsättningen att bli invalda som fullvärdiga medlemmar i RF. Ett möte för 
idrottsnätverket anordnades av RF den 22 oktober 2020 på Bosön, Lidingö, och SBFF 
representerades av Kenneth Johansson. 

Med på mötet var, förutom SBFF, följande idrotter inom idrottsnätverket; schack, bridge, 
padel, krocket och lacrosse samt via länk; e-sport och funktionell fitness (crossfit), ej 
närvarande var islandshäst och surfing. Från RF deltog Stefan Bergh, generalsekreterare, 
Malin Järf och Elin Johansson, båda från RF juridik samt David Gustafsson, SISU/SF-stöd 
och även sammankallande för Idrottsnätverket.

RF:s presenterade följande möjlighet till anslutning:

1. Eget förbund inom RF

1. Förbundet ska bedriva och administrera idrott.

2. Förbundet ska vara en ideell förening.

3. Förbundets verksamhet ska stå i samklang med av RF-stämman beslutad
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 kap.

4. Förbundet får inte bedriva/administrera idrottslig verksamhet som är nära besläktad
med verksamhet inom till RF redan anslutet SF.

5. Förbundet ska ha minst 25 medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar.

2. Grenförbund inom SF

1. Enklare med viss idrottslig likhet

2. Regleras i förbundets stadgar

3. Övergripande ansvar och styrning från SF

4. Lösning från förbund till förbund

5. Grenen bör ha viss storlek och struktur

3. Gren inom SF

1. Förutsätter viss idrottslig likhet

2. Regleras delvis i förbundets stadgar

3. Ansvar och styrning från SF

4. Lösning från förbund till förbund

5. Grenens idrottsliga utveckling kan ledas av grenkommitté eller liknande

Så vad är bäst för Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet?

1. Bodybuilding & Fitnessförbundet som eget förbund i RF.

2. Som eget grenförbund inom redan anslutet förbund i RF.

3. Bodybuilding och fitness som grenar inom anslutet RF-förbund.

 RF-kommitténs Verksamhetsrapport 2020



2019 fick SKKF (numera SBFF) avslag på sin inträdesansökan, med motiveringen att vårt 
förbund inte uppfyller punkt 5 för eget förbund inom RF ”Förbundet ska ha minst 25 
medlemsföreningar med minst 1 500 medlemmar.”

Vi har många s.k. föreningar och i dessa många medlemmar, men flertalet av våra 
föreningar är i idrottslig mening inga ideella idrottsföreningar. Vi har i RF:s avslag på vår 
senaste ansökan fått påpekanden om att våra föreningar är företag, och s.k. Teams utan 
riktiga styrelser, utan föreningsstadgar och mötesverksamhet. Eftersom ingen förändring 
skett under 2019 och 2020, så har vi fortfarande inte fullt ut uppnått kriterierna för 
medlemskap och en ansökan till RF idag skulle också den bemötas med avslag.

Mot bakgrund av detta så har SBFF:s styrelse efter samråd med RF och IFBB, beslutat att 
avstå ansökan till RF-stämman 2021, för att istället arbeta med att förändra vår 
föreningskultur, och till stämman 2023 inkomma med en ansökan som uppfyller alla 
kriterier. Sedan får vi se vilket som är bäst; att ansöka om medlemskap som eget förbund 
eller som förbund inom redan befintligt RF-förbund. En väg som IFBB skulle godkänna, då 
det redan idag finns sådana exempel inom IFBB, t.ex. det slovakiska förbundet som ingår i 
det slovakiska styrkelyftförbundet.

Följande arbetsplan har RF-kommittén tagit fram, utan prioriteringsordning förutom första 
punkten:

 Skapa föreningskultur dvs göra föreningar av våra s.k. team

 Utveckla presentationen av förbundet

 Utveckla våra stadgar

 Utveckla distriktsorganen

 Utveckla någon form av ungdomsverksamhet

 Jobba med att utveckla anti-dopingarbetet

 Försöka få med vårt förbund på SM-veckan

 Kontakta och bearbeta de som avgör röstningen, nämligen de olika idrottsförbunden

 Kontakta distriktsidrottsförbunden, även om de inte har någon rösträtt på stämman

 Arbeta med kontakterna inom RF:s idrottsnätverk

RF-kommittén SBFF
Kenneth Johansson, Claes Aronsson



På grund av läget med pandemin, som innebar ett minskat antal tävlingstillfällen och 
minskade intäkter, så beslutade styrelsen på ett tidigt stadium att inte bedriva någon 
testverksamhet under 2020.

Det arbete som utförts under året har i stort bestått i att bistå IFBB med uppgifter om 
uppföljning och påföljder för ett antal positiva dopingtester under åren 2016, 2017 och 
2018. Vårt moderförbund IFBB är anslutet till WADA:s testverksamhet, och det var WADA 
som ville ha svar på hur vi hade hanterat våra ärenden. 

Vi har skickat in alla ärenden och fått svar från IFBB att allt var i sin ordning. Ett 
friktionsfritt samarbete mellan WADA och IFBB år viktigt för arbetet med att få ett 
internationellt erkännande för IFBB och bodybuilding och fitness.

Antidopingkommittén SBFF
Semiran Dag, Kenneth Johansson

Antidopingkommitténs Verksamhetsrapport 2020



Kommittén har arbetat med

Domarkommittén SBFF
Carina Isaksson, Nick Tessmo, Benny Fencker

Domarkommitténs Verksamhetsrapport 2020

 Uttagningar av domare och sekretariat till de tävlingar vilka sanktionerats av SBFF.
Kenneth Johansson har varit ansvarig för sekretariatet.

 Uttagning av domare till internationella domaruppdrag.

 Vi har två nya blivande domare som vi utbildar.

 Sprida kunskap om IFBB:s regelverk via telefon, e-post och muntligen.

 Besvarande av frågor rörande regler från tävlande och SBFF-representanter.

 Domarkommittén har haft ett fysiskt möte i oktober.

 Dessutom har ett flertal telefonmöten genomförts under 2020.

 Domarkommittén har gått igenom och förnyat guiden för huvuddomare (HD).

 Domarkommittén har gått igenom antal domare 29 st, varav 9 st har internationella
domarkort. 9 domare är även huvuddomare.

 Ingen domarkonferens har genomförts 2020 p.g.a. pandemin.




