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2021 - År av nytänkande

2021 är ett år fyllt av nytänkande, samarbeten och utveckling.

Ett nordiskt samarbete startades med initiativ av SBFF som resulterade i att samtliga 
nordiska tävlingar öppnades för all nordiska atleter.

Styrelsen

Under 2021 avgick vår kassör Ewa Wodmar, Carina Isaksson valdes till kassör och 
Kenneth Johansson klev in som ledamot.

Nuvarande styrelse

 Ordförande: Jani Kääriä

 Vice ordförande: Maria Johansson

 Kassör: Carina Isaksson

 Sekreterare: Jan Linde

 Ledamot: Niro de la Rua

 Ledamot: Kenneth Johansson

 Ledamot: Johannes Ingesson

 Suppleant: Eva Johansson

 Suppleant: Björn Albinsson

SBFF:s kommittéer

SBFF har under 2021 genomgått en omstrukturering och två nya kommittéer har 
upprättats, Marknadsföringskommittén och Fitnesskommittén. 

 SM-kommittén

 Tävlingskommittén

 RF-kommittén

 Antidopingkommittén

 Marknadsföringskommittén

 Fitnesskommittén

 Domarkommittén

Ekonomi

Jessica Pettersson är anlitad som redovisningskonsult via Grant Thornton Sweden AB och 
tillsammans med Carina Isaksson sköter de ekonomin som redovisas månadsvis.

Verksamhetsberättelse 2021



Verksamhetsberättelse 2021

Kommittéarbete

Varje kommitté har en ordförande som redovisar kommitténs arbete för styrelsen under 
styrelsemöten, vad som skall göras och inom vilken tidsram och på så vis effektiviserat 
arbetet som givit resultat. 

RF-kommittén i samarbete med Antidopingkommittén har lyckats komma närmare RF-
medlemskap än åren innan, diskussioner sker med Antidoping Sverige AB och 
idrottsnätverket vilket är de naturliga stegen att ta innan RF-medlemskap och att bli 
erkänd som idrott på riktigt.

Fitnesskommittén har gjort ett fantastiskt jobb genom att aktivt arbeta för nya IFBB-
discipliner och detta resulterade i ett VM-guld i Artistisk fitness och VM-brons i Fit Pairs.

Tävlingskommittén införde en tydlig kvalregel där vinnare helt enkelt vinner sin plats i 
landslaget, detta resulterade i det största landslaget SBFF skickat till ett VM, det 
resulterade även i en historiskt medaljskörd för Sverige.

SM-kommittén anordnade ett SM i nyanda där det hela inleddes med en presskonferens 
och sändes via professionell livestreamproduktion.

Marknadsföringskommittén har skött marknadsföringen med nytänk och sociala medier 
har växt till det dubbla.

Under året har vi haft ett årsmöte 6 mars i Västerås som var delvis digital och en fysisk 
träff.

Totalt under året har vi haft nio styrelsemöten, tre fysiska och sex digitala via teams.

Styrelsen jobbar mer inom kommittéerna vilket är effektivare och givit bra resultat, 
styrelsen har därmed kunnat lägga full fokus på atleterna.

Årsmöte 2022 hålls 12 mars i Västerås digitalt via teams precis som föregående år.

Ni som läser denna verksamhetsberättelse kommer att finna mer detaljerad information 
i respektive verksamhetsberättelse för året 2021.

Ordförande SBFF
Jani Kääriä



Budget 2021 Resultatrapport 2021 Budget 2022
Intäkter
Föreningsavgifter 213 200 3010 Föreningsavgifter 179 455 3010 Föreningsavgifter 200 000
Licensavgifter 300 000 3011 Licensavgifter 468 130 3011 Licensavgifter 700 000
Domar/Sekr. licenser 10 000 3014 Domar och sekretariat lic 7 295 3014 Domar och sekretariat lic 7 295
Sanktionsavgifter 60 000 3017 Stödmedlemskap 3 300 3017 Stödmedlemskap 3 300
Anmälningsavgifter SM 210 000 3020 Sanktionsavgifter 60 000 3020 Sanktionsavgifter 100 000
Biljett Intäkter SM 600 000 3021 Anmälningsavgifter SM 255 110 3021 Anmälningsavgifter SM 350 000
Utställare SM 200 000 3022 Biljettintäkter SM 338 012 3022 Biljettintäkter SM 500 000
Sponsor intäkter SM 50 000 3023 Utställare SM 60 000 3023 Utställare SM 100 000
Övriga intäkter SM 3990 12 000 3101 VM-Resor 213 100 3101 VM-Resor 213 100
Utbildnings Intäkter 10 000 3210 Sponsorintäkter 185 000 3210 Sponsorintäkter 300 000
Övriga Intäkter 3990 25 000 3740 Öres- och kronutjämning -11,73 -12 3740 Öres- och kronutjämning -11,73 -12
Konferenser medlemskap 0 Summa nettoomsättning 1 769 390,33 Summa nettoomsättning 2 473 683,27
VM resor intäkter Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter
Stödmedlemskap 1 050 3990 Övriga ersättningar och i 21 030 3990 Övriga intäkter / utbildning / Livestream 60 000
Summa Intäkter 1 691 250 3991 Provisionsintäkt 4 896 3991 Provisionsintäkt 4 896
Utgifter Summa övriga rörelseintäkter 25 925,88 Summa övriga rörelseintäkter 25 925,88
SM 60 000 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 795 316 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 2 564 505
EM St Susanna 300 000 RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSENS KOSTNADER
VM ST Susanna 80 000 Råvaror och förnödenheter Råvaror och förnödenheter
Nordiska 4010 SM -578 351 4010 SM -578 351
Herr VM 60 000 4011 VM -394 534 4011 VM -294 534
VM Fitness 60 000 4012 EM -256 549 4012 EM -256 549
VM Junior 60 000 4013 NM -16 000 4013 NM -30 000
VM Veteran 60 000 4014 Domarkostnader  -17 554 4014 Domarkostnader -17 554
Domark kostnader 0 4016 VM Fitness 0 4016 VM Fitness -150 000
Landslagsläger 50 000 4017 VM Junior 0 4017 VM Junior -30 000
Drift  hemsida enl avtal 120 000 4019 Tävlingsledare arvode -30 000 4019 Tävlingsledare arvode -100 000
Marknadföringskostnader/ reklam 30 000 4021 Marknadföring_hemsida -10 000 4021 Marknadföring_hemsida -50 000
Resekostnader styr möte 30 000 4023 Kläder/Loggor/Pärmar/Foto -22 038 4023 Kläder/Loggor/Pärmar/Foto -22 038
IFBB 10 000 4032 Resekost Styrelsemöte -18 627 4032 Resekost Styrelsemöte -30 000
Antidopingarbete 15 000 4033 Resekostnader -1 360 4033 Resekostnader -1 360
Coach utbildning 0 4110 Athlet -6 750,00 4110 Athlet 0,00
Domarutbilning 25 000 4200 IFBB -8 331 4200 IFBB -8 331
Summa verksamhetskostnader 960 000 4210 Utbildning 0 4210 Utbildning 0
Lokalhyra SM 305 000 4211 Domar/utbildning -7 740 4211 Domar/utbildning -40 000
övriga Lokal kostnader shuurg 15 300 4214 Landslags läger 0 4214 Landslags träffar -50 000
Summa Lokal kostnader 320 300 4230 Reklamkostnader 5 438 4230 Reklamkostnader -5 438
Styrelsemötes kostnader 30 000 Summa råvaror och förnödenheter -1 373 273 Summa råvaror och förnödenheter -1 664 156
Övriga resekostnader 30 000 BRUTTOVINST 422 044 BRUTTOVINST 900 349
Föreningsförsäkringar 30 000 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader
Redovisningstjänster 35 000 5010 Lokalhyra -178 508 5010 Lokalhyra -160 000
Datal progarm licenser 20 000 5090 Övriga lokalkostnader 0 5090 Övriga lokalkostnader 0
förbruknignsmaterial arbetskläder 50 000 5410 Förbrukningsinventarier -8 806 5410 Förbrukningsinventarier -8 806
Övriga externa kostn diverse 15 000 5420 Löne/Ekonmisyst -6 770 5420 Löne/Ekonmisyst -6 770
Summa Externa kostnader 210 000 5440 DATAPROG LICENS -13 663 5440 DATAPROG LICENS -22 900
Arvoden milersättn. funktionär/ domare 150 000 5460 Förbrukningsmaterial -1 771 5460 Förbrukningsmaterial -1 771
Utbildning 30 000 5480 Arbetskläder och skyddsma -6 288 5480 Arbetskläder och skyddsma 0
Summa personalkostander 180 000 5831 Boende/Resor SM -73 351 5831 Boende/Resor SM -73 351

5832 Boende/resor VM -128 663 5832 Boende/resor VM -128 663
Verksamhetens kostnader 1 670 300 5833 Boende/resor NM -32 169 5833 Boende/resor NM -32 169

5870 Styrmöte kostnader -17 245 5870 Styrmöte kostnader -17 245
Verksamheterns över underskott 20 950 5872 Årsmöte kostnader -6 625 5872 Årsmöte kostnader -20 000

5890 Övriga resekostnader -4 299 5890 Övriga resekostnader -4 299
6060 Kostnader/kommissioner -10 000 6060 Kostnader/kommissioner -10 000
6100 Kontorsmateriel/trycksake 0 6100 Kontorsmateriel/trycksake 0
6110 Kontorsmaterial -2 119 6110 Kontorsmaterial -2 119
6250 Postbefordran -870 6250 Postbefordran -870
6310 Försäkringar -28 250 6310 Försäkringar -28 250
6530 Redovisningstjänster -46 044 6530 Redovisningstjänster -100 000
6570 Bankkostnader -2 168 6570 Bankkostnader -2 168
6590 Övriga externa tjänster -88 230 6590 Övriga externa tjänster -40 000
6990 Övriga externa kostnader 0 6990 Övriga externa kostnader 0
6991 Övr ext kostn, avdr.g -2 661 6991 Övr ext kostn, avdr.g 0
6992 Övr ext kostn, ej avdr.g 0 6992 Övr ext kostn, ej avdr.g 0
6993 Lämnade bidrag och gåvor 0 6993 Lämnade bidrag och gåvor 0
Summa övriga externa kostnader -658 500 Summa övriga externa kostnader -659 380
Personalkostnader Personalkostnader
7011 Löner Tävlingsledare/Funk 0 7011 Löner Tävlingsledare/Funk -200 000
7331 Skattefria bilersättninga -8 756 7331 Skattefria bilersättninga -8 756
Summa personalkostnader -8 756 Summa personalkostnader -208 756
Avskrivningar Avskrivningar
7835 Avskrivningar på datorer -21 963 7835 Avskrivningar på datorer -21 963
7839 Avskrivningar Landslaget kläder -4 052 7839 Avskrivningar Landslaget kläder -4 052
Summa avskrivningar -26 015 Summa avskrivningar -26 015
Finansiella poster Finansiella poster
8330 Valutakursdifferenser -1 8330 Valutakursdifferenser -1
8400 Räntekostnader -9 8400 Räntekostnader -9
Summa finansiella poster -10 Summa finansiella poster -10
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 066 554 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 558 307
Årets resultat Årets resultat
8999 Årets resultat 0 8999 Årets resultat 0
Summa årets resultat 0 Summa årets resultat 0
BERÄKNAT RESULTAT -271 237,98 0,00 -271 238 BERÄKNAT RESULTAT -271 237,98 0,00 6 198
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till föreningsstämman i Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet 
Org.nr. 843002-4607 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Svenska Bodybuilding & 
Fitnessförbundet för år 2021.  

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med bokföringslagen. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Övriga upplysningar 

Revisionen av årsbokslutet för år 2020 har utförts av en annan revisor 
som lämnat en bestyrkanderapport enligt ISAE 3000 daterad 25 
februari 2021 med omodifierade uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om 
årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna 
i enlighet med bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet 
för år 2021. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Eskilstuna  

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min 
elektroniska underskrift. 

 

 

Johan Berg 
Auktoriserad revisor 
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Svenska Bodybuilding &
Fitnessförbundet
843002-4607
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2022-02-16 20:00
Senaste vernr 11 251 32 14 A 109 D 122

K 21 KB 18 L 11 LB 9

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3010 Föreningsavgifter 179 455,00 179 455,00 213 200,00
3011 Licensavgifter 468 130,00 468 130,00 518 600,00
3014 Domar och sekretariat lic 7 295,00 7 295,00 8 500,00
3017 Stödmedlemskap 3 300,00 3 300,00 1 050,00
3020 Sanktionsavgifter 60 000,00 60 000,00 25 000,00
3021 Anmälningsavgifter SM 255 109,75 255 109,75 0,00
3022 Biljettintäkter SM 338 012,31 338 012,31 0,00
3023 Utställare SM 60 000,00 60 000,00 0,00
3101 VM-Resor 213 100,00 213 100,00 0,00
3210 Sponsorintäkter 185 000,00 185 000,00 15 000,00
3740 Öres- och kronutjämning -11,73 -11,73 0,53

Summa nettoomsättning 1 769 390,33 1 769 390,33 781 350,53

Övriga rörelseintäkter

3990 Övriga ersättningar och i 16 521,32 16 521,32 25 333,37
3991 Provisionsintäkt 4 895,56 4 895,56 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 21 416,88 21 416,88 25 333,37

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 790 807,21 1 790 807,21 806 683,90

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 SM -578 350,96 -578 350,96 -48 694,00
4011 VM -394 534,37 -394 534,37 -72 383,72
4012 EM -256 549,26 -256 549,26 0,00
4013 NM -16 000,00 -16 000,00 0,00
4014 Domarkostnader -17 554,00 -17 554,00 -2 838,00
4016 VM Fitness 0,00 0,00 3 095,00
4017 VM Junior 0,00 0,00 -7 975,00
4019 Tävlingsledare arvode -30 000,00 -30 000,00 -27 964,00
4021 Marknadföring_hemsida -10 000,00 -10 000,00 -147 061,00
4023 Kläder/Loggor/Pärmar/Foto -22 038,07 -22 038,07 -4 886,00
4032 Resekost Styrelsemöte -18 627,00 -18 627,00 -7 506,00
4033 Resekostnader -1 360,00 -1 360,00 -39 943,00
4110 Athlet -6 750,00 -6 750,00 0,00
4200 IFBB -8 331,00 -8 331,00 -8 649,00
4210 Utbildning 0,00 0,00 -1 000,00
4211 Domar/utbildning -7 740,02 -7 740,02 0,00
4214 Landslags läger 0,00 0,00 -17 685,00
4230 Reklamkostnader -5 438,00 -5 438,00 -10 000,00

Summa råvaror och förnödenheter -1 373 272,68 -1 373 272,68 -393 489,72

BRUTTOVINST 417 534,53 417 534,53 413 194,18

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -178 508,00 -178 508,00 -48 536,00
5090 Övriga lokalkostnader 0,00 0,00 -7 844,00
5410 Förbrukningsinventarier -8 806,00 -8 806,00 -10 000,00
5420 Löne/Ekonmisyst -6 769,50 -6 769,50 -5 869,00
5440 DATAPROG LICENS -13 663,00 -13 663,00 -12 736,50

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=55125169b450499fadaa2957d54ed00e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3010&toacct=3010&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=55125169b450499fadaa2957d54ed00e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3011&toacct=3011&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=55125169b450499fadaa2957d54ed00e&r=gledger&pfucolumn=1&pfuid=undefined&onlypfu=0&fromacct=3014&toacct=3014&fromdate=2021-01-01&todate=2021-12-31&cc=&output=pdf&filter=ALL&ccs=ALL&intfrom=&intto=
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2/2

Svenska Bodybuilding &
Fitnessförbundet
843002-4607
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2022-02-16 20:00
Senaste vernr 11 251 32 14 A 109 D 122

K 21 KB 18 L 11 LB 9

Period Ackumulerat Period fg år

5460 Förbrukningsmaterial -1 771,00 -1 771,00 -948,00
5480 Arbetskläder och skyddsma -6 288,00 -6 288,00 -40 858,00
5831 Boende/Resor SM -73 351,30 -73 351,30 0,00
5832 Boende/resor VM -128 663,00 -128 663,00 0,00
5833 Boende/resor NM -32 169,00 -32 169,00 0,00
5870 Styrmöte kostnader -17 244,50 -17 244,50 -11 127,27
5872 Årsmöte kostnader -6 625,00 -6 625,00 -72 068,40
5890 Övriga resekostnader -4 299,00 -4 299,00 -3 112,91
6060 Kostnader/kommissioner -10 000,88 -10 000,88 0,00
6100 Kontorsmateriel/trycksake 0,00 0,00 -1 088,00
6110 Kontorsmaterial -2 119,00 -2 119,00 -119,00
6250 Postbefordran -870,00 -870,00 0,00
6310 Försäkringar -28 250,00 -28 250,00 -27 497,00
6530 Redovisningstjänster -46 043,50 -46 043,50 -53 517,00
6570 Bankkostnader -2 168,30 -2 168,30 -1 609,10
6590 Övriga externa tjänster -88 230,00 -88 230,00 -90 000,00
6990 Övriga externa kostnader 0,00 0,00 -7 000,00
6991 Övr ext kostn, avdr.g -2 661,00 -2 661,00 0,00
6992 Övr ext kostn, ej avdr.g 0,00 0,00 -625,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor 0,00 0,00 -2 000,00

Summa övriga externa kostnader -658 499,98 -658 499,98 -396 555,18

Personalkostnader

7011 Löner Tävlingsledare/Funk 0,00 0,00 -6 000,00
7331 Skattefria bilersättninga -8 756,00 -8 756,00 -5 433,00

Summa personalkostnader -8 756,00 -8 756,00 -11 433,00

Avskrivningar

7835 Avskrivningar på datorer -21 963,00 -21 963,00 -21 963,00
7839 Avskrivningar Landslaget kläder -4 052,00 -4 052,00 0,00

Summa avskrivningar -26 015,00 -26 015,00 -21 963,00

RÖRELSERESULTAT -275 736,45 -275 736,45 -16 757,00

Finansiella poster

8330 Valutakursdifferenser -1,39 -1,39 0,00
8400 Räntekostnader -9,04 -9,04 0,00

Summa finansiella poster -10,43 -10,43 0,00

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -275 746,88 -275 746,88 -16 757,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -2 066 554,09 -2 066 554,09 -823 440,90

Årets resultat

8999 Årets resultat 275 746,88 275 746,88 16 757,00

Summa årets resultat 275 746,88 275 746,88 16 757,00

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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Svenska Bodybuilding &
Fitnessförbundet
843002-4607
Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period: 2021-01-01 - 2021-12-31

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2022-02-16 20:01

Senaste vernr 11 251 32 14 A 109 D 122
K 21 KB 18 L 11 LB 9

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier och verktyg 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00
1229 Ackumulerade avskrivninga -5 000,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00
1230 Kläder Landslaget 0,00 0,00 72 938,00 72 938,00
1239 Avskrivningar kläder landslaget 0,00 0,00 -4 052,00 -4 052,00
1250 Datorer 52 913,00 52 913,00 0,00 52 913,00
1259 Ackumulerade avskrivninga -29 105,00 -29 105,00 -21 963,00 -51 068,00

Summa materiella anläggningstillgångar 23 808,00 23 808,00 46 923,00 70 731,00

Summa anläggningstillgångar 23 808,00 23 808,00 46 923,00 70 731,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 10 000,00 10 000,00 132 045,00 142 045,00

Summa kortfristiga fordringar 10 000,00 10 000,00 132 045,00 142 045,00

Kassa och bank

1900 Stripe 4 509,00 4 509,00 -4 509,00 0,00
1920 Bank - Plusgiro 60 103,47 60 103,47 72 530,12 132 633,59
1940 Bank (övriga konton) 1 427 291,74 1 427 291,74 -500 000,00 927 291,74

Summa kassa och bank 1 491 904,21 1 491 904,21 -431 978,88 1 059 925,33

Summa omsättningstillgångar 1 501 904,21 1 501 904,21 -299 933,88 1 201 970,33

SUMMA TILLGÅNGAR 1 525 712,21 1 525 712,21 -253 010,88 1 272 701,33

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital, delägare 1 -1 512 469,74 -1 512 469,74 16 757,53 -1 495 712,21
2019 Årets resultat, delägare 16 757,53 16 757,53 258 989,35 275 746,88

Summa eget kapital -1 495 712,21 -1 495 712,21 275 746,88 -1 219 965,33

Kortfristiga skulder

2420 Skuld kunder 0,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00
2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00 -17 736,00 -17 736,00
2873 Kortfr skulder övr. ftg -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00

Summa kortfristiga skulder -30 000,00 -30 000,00 -22 736,00 -52 736,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-1 525 712,21 -1 525 712,21 253 010,88 -1 272 701,33

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00
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Verification

Transaction ID S1XOaxz6k9-r14_agfTk9

Document Resultat och balansrapport för signering.pdf

Pages 3

Sent by Johan Berg

Signing parties

Jani Kääriä jani@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Maria Johansson maria@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Carina Isaksson carina@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Jan Linde linde@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Niro de la Rua niro@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Johannes Ingesson johannes@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Kenneth Johansson kenneth@ifbbsweden.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Johan Berg johan.berg@se.gt.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to jani@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

E-mail invitation sent to maria@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

E-mail invitation sent to carina@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

E-mail invitation sent to johannes@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

E-mail invitation sent to linde@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

E-mail invitation sent to niro@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

E-mail invitation sent to kenneth@ifbbsweden.se
2022-02-18 13:27:50 CET,

 

Updated recipients Johan Berg
2022-02-18 13:54:28 CET,IP address: 88.131.44.131

 

Clicked invitation link Maria Johansson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-02-18 14:09:22 CET,IP address: 80.216.72.75

 



Document signed by Anna Maria Charli Johansson
Birth date: 01/03/1977,2022-02-18 14:10:15 CET,

 

Updated recipients Johan Berg
2022-02-18 14:21:53 CET,IP address: 88.131.44.131

 

Clicked invitation link Niro de la Rua
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:97.0) Gecko/20100101 Firefox/97.0,2022-02-18 17:26:50 CET,IP address: 83.252.38.113

 

Document signed by NIRO DE LA RUA FRANCO
Birth date: 21/06/1989,2022-02-18 17:28:43 CET,

 

Clicked invitation link Jan Linde
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
Edg/98.0.1108.55,2022-02-18 18:34:46 CET,IP address: 91.128.192.137

 

Document signed by JAN LINDE
Birth date: 08/12/1962,2022-02-18 18:39:21 CET,

 

Clicked invitation link Kenneth Johansson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36,2022-02-18
21:33:10 CET,IP address: 217.211.195.15

 

Clicked invitation link Carina Isaksson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Safari/605.1.15,2022-02-19
07:44:26 CET,IP address: 212.85.93.234

 

Document signed by CARINA ISAKSSON DANIELSSON
Birth date: 19/10/1966,2022-02-19 07:45:29 CET,

 

Document signed by KENNETH JOHANSSON
Birth date: 08/04/1958,2022-02-20 11:47:06 CET,

 

E-mail invitation sent to jani@ifbbsweden.se
2022-02-21 08:45:44 CET,

 

Clicked invitation link Jani Kääriä
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-02-21 10:03:13 CET,IP address: 83.185.47.230

 

Document signed by Jani Juhani Kääriä
Birth date: 09/09/1975,2022-02-21 10:03:41 CET,

 

E-mail invitation sent to johannes@ifbbsweden.se
2022-02-21 10:04:10 CET,

 

Clicked invitation link Johannes Ingesson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36,2022-02-21
10:09:00 CET,IP address: 178.78.201.46

 

Document signed by JOHANNES YDEVALL INGESSON
Birth date: 24/10/1991,2022-02-21 10:09:21 CET,

 

E-mail invitation sent to johan.berg@se.gt.com
2022-02-21 10:09:27 CET,

 

Clicked invitation link Johan Berg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36
Edg/98.0.1108.43,2022-02-21 10:13:33 CET,IP address: 88.131.44.131

 



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Document signed by Johan Berg
Birth date: 22/03/1988,2022-02-21 10:14:05 CET,

 



Jag tillträdde som ordförande i tävlingskommittén under mars 2021.

Tävlingsåret 2021 började intressant med covid och mycket oklart om EM 2021 skulle gå av 
stapel. Inte heller visste vi hur vi skulle kunna arrangera ett EM-kval då SGP ställdes in.

När det blev klart att IFBB skulle hålla EM i Santa Susanna i traditionell ordning enades 
styrelse om att vi skulle ordna ett slutet kval där intresserade atleter fick skicka in sin 
ansökan via mejl. Kvalet genomfördes i Västerås på GYM-80s fina showroom ca 7-8 veckor 
innan EM. 11 atleter plockades ut och tillsammans med de 10 tidigare uttagna så blev vi en 
trupp på 22 tävlande, varav 10 tog medalj. Sveriges deltog för första gången i disciplinen 
Artistisk Fitness och tog där en finalplats.

Detta blev Sveriges medaljrikaste EM genom tiderna.

Guld

 Lisa Fröjd, Bikini Fitness
 Caroline Danbo, Wellness
 Lovisa Stenman, Wellness
 Chris Harnell, MP- Masters
 Josef Asmar, BB -95
 Arne Lundell, BB-master

Brons

 Williams Arinze, MP -Master
 Sebastian Janssson, MP
 Robert Loforsen, CBB Masters
 Ulrika Thunberg, WP

Finalplatser

 Josefin Bilberg, BF 6;a
 Alice Andreasson, BF 4;a
 Angelina Rossi, Artistisk Fitness 6;a
 Semiran Dag, WP-Senior 6;a
 Jan Nordlund, BB masters 4;a
 Mats Ljung, BB -90 5;a

Hösten 2021

Det bestämdes av styrelsen att alla overall-vinnare från årets SM skulle får Royal- 
treatment biljetter till VM, samt ett resebidrag på 2250 :-.

Alla klassvinnare blev dessutom erbjudna sanktion till VM, vilket gjorde den största 
truppen någonsin.

Vi känner att vi stolt bidrog med bra respons till IFBB:s kassa till Rafael Santojas stora 
glädje. Vi är också mycket stolta över att landslaget och våra atleter stod för riktigt bra 
prestationer under VM, bl a fick vi ett historiskt VM-guld i Artistisk Fitness med vår 
Rebecka Eklund, samt ett brons i, för oss den nya disciplinen, Fit Pairs med Lisa Fröjd & 
Sebastian Jansson.

Utöver dessa pallplaceringar åkte landslaget hem med följande meritlista:

Tävlingskommitténs Verksamhetsrapport 2021



Guld

 Isak Ebagnillini, Junior Mp och Overallvinnare
 Kathleen Franke, BF masters

Silver

 Jan Fotmeier, Master BB -80

Brons

 Caroline Danbo, Wellness
 Lovisa Stenman, Wellness
 Sebastian Jansson, MP
 Arne Lundell, BB
 Titus Linde, MP
 Isaac Ebagnilin, MP

Finalplatser

 Chris Harnell, MP 4;a
 Josef Asmar, BB 4;a
 Tove Norden, Wellness 4:a
 Miia Wernström, Master Bikini Fitness 5;a
 Linda Ohlsson, Master Bikini Fitness 5:a
 Tuomas Vittola, Master MP 5:a
 Linnea Byström; Bikini Fitness 6:a
 Bo Granath, Master Mens Classic Physique 5;a Masters CBB 6;a
 Josefin Galiamoutsas, WP 6:a

Team Sweden, lagplacering

 Junior 9 av 31
 Seniorer 5 av 33
 Masters 6 av 44

Förutom EM & VM, arrangerades även Nordiska mästerskapen i Lahti, Finland. Här fick 
alla som ställt upp på höstens SM erbjudande om att söka sanktion och 23 atleter tog 
den chansen och for över Östersjön för att representera Sverige.

Landslaget presterade i vanlig ordning på topp och Sverige plockade med sig fem 
medaljer och sex finalplatser. Som tack från oss i SBFF för dessa grymma prestationer 
så gavs sanktion till VM för de atleter som var intresserad. Syftet var att ge dessa 
atleter mer scentid i detta tunga covidår där många tävlingar hade ställts in.

Tävlingskommitténs Verksamhetsrapport 2021



Resultat över finalister från NM 

Silver

 Julia Nyqvist, BF junior
 Fabian Eriksson, MP
 Martin Troive, Mens classic open

Brons

 Jessica Papp, Wellness
 Matilda Hjalmarsson, Wellness

Finalplatser

 Maria Wallden, Bikini fitness 4;a
 Frida Lindholm, Bikini fitness 4;a
 Hilda Djupenström, Wellness 4;a
 Malin Månsson, Bikini fitness 5;a
 Linnea Byström, Bikini fitness 5;a
 Therese Thorin, BF 5;a

Trots ett covidår med ekonomisk uppförsbacke pg a av mindre intäkter från licensavgifter 
och restriktioner som gjorde att vi blev tvungna att ställa in planerade landslagsträffar så 
känner vi i tävlingskommittén att vi har ett stort stöd av våra landslagsatleter. Vi har fått 
mycket fin feedback där många även påpekat att detta varit bland de roligaste 
landslagsresorna genom åren. 

Det vi gjorde annorlunda i år på båda dessa två internationella mästerskap var att vi tog 
ner landslaget ett dygn tidigare än vi gjort tidigare. Detta genialiska påhitt av oss gav oss 
stora fördelar vid inregistrering. Våra atleter slapp bl a köa i tiotals timmar för att 
registreras. Då vi var på plats dagen innan kunde vi istället "hänga på låset" under 
registreringsdagen och på så vis vara först ut, efter spanska landslaget, att registreras.

Förutom våra atleter som presterade på topp vill vi i TK också tacka våra fantastiska 
domare & coacher. Ett extra tack till coacherna som åkte med på VM helt utan arvoden 
och ersättning. Som ordförande i TK säger jag ärligt att utan dessa coacher hade vi 
halverat våra medaljregn. Vi jobbade som ett Team och vi skördade medaljer som ett 
Team.

SBFF-coacherna under året

 Fredrik Boson
 Josef Balevasi
 Robert Loforsen
 Calle Lundqvist
 Jan Linde
 Maria Johansson
 Semiran Dag
 Josefin Petterson
 Johannes Ingesson

Tävlingskommittén SBFF
Carina Isaksson Danielsson, ordförande

Tävlingskommitténs Verksamhetsrapport 2021



Uppdraget startades efter årsmötet 2021.

På mötet bestämdes att vi skulle bedriva arbetet i en separat kommitté för förstärkt 
fokus.

Tillväxten av nya ambitiösa talanger inom våra ordinarie grenar och discipliner 
(framförallt Wellness Fitness, Bikini Fitness, Men’s Physique och Classic Physique) 
bedömdes i ljuset av den alltigenom förlamande coronapandemin som fortsatt god.

Frågeställningen vi utgick ifrån var därför något bredare:

Hur kan vi attrahera nya tävlande atleter och därmed skapa ett bredare intresse för 
fitness som tävlingsform?

Efter diverse undersökningarna kom vi fram till att en effektiv väg framåt ärt att sprida 
information om den nya grenen Artistisk Fitness, och även försöka skapa ett större 
underlag och intresse för förbundets sedan tidigare kända mångkamp Athletic Fitness.

Dessa två discipliner ser vi som särskilt viktiga eftersom dessa inrymmer fysiska 
prestationer i sina tävlingsmoment, där fokus på styrka, uthållighet och rörlighet blir lika 
viktig som det estetiska fysikronderna.

Vi tycker att det är viktigt att SBFF kan erbjuda discipliner där fysiken inte är 100% i 
fokus. Träningsglädje är och ska vara signum för SBFF.

Enkäter har under året gått ut till dans-, konståknings- och gymnastikklubbar där vi 
undersökt intresset för hur Artistisk Fitness skulle kunna utgöra en spännande och 
naturlig förlängning av deras medlemmars karriärer. Det är ingen hemlighet att de flesta 
dansare, gymnaster och konståkare når sin elitmässiga ”pension” i 20-årsåldern. Vi fick in 
ett 10-tal skriftliga svar och ett 20 tal muntligen, vilka bekräftar att det defacto finns ett 
intresse för tänkbar fortsättning av sina tränings- och tävlingsmässiga karriärer via t ex 
Artistisk Fitness. Och ju mer information vi sprider om denna disciplin, desto större 
intresse kan vi generera.

Utfallet för 2021 blev bättre än förväntat. Vi fick med oss en atlet på EM som tog en 
finalplats, Angelina Rossi. Hennes värde i den efterföljande marknadsföringen vid olika 
uppvisningar på bl a Alströmerpokalen, gjorde att Rebecka Ekelund fick upp ögonen för 
grenen. Sex månader senare står hon där – på scenen i Santa Susanna – och tar emot sitt 
VM-guld. En enorm framgång såklart, men också en som lovar gott inför framtiden. Att 
Sverige som land skulle kunna hävda oss internationellt i en gren låt denna är nu en 
etablerad sanning,

Gällande Athletic Fitness fick vi äntligen ihop ett startfält på Luciapokalen tack vare 
Kristian Sewéns outtröttliga engagemang för denna disciplin, och jag ser fram emot att vi 
återfår SM-status även på denna disciplin 2022, då arrangerat av Luciapokalen & Kristian 
Sewén.

Fitnesskommittén SBFF
Carina Isaksson Danielsson, ordförande

Fitnesskommitténs Verksamhetsrapport 2021



Kommittén har bestått av Nick Tessmo, ordförande, Carina Isaksson, Benny Fencker med 
ansvar för domarna, och senare tillkom Kenneth Johansson och Eva Johansson som ansvarat 
för sekretariatsdelen.

Kommittén har arbetat med:

 Uttagningar av domare och sekretariat till de tävlingar vilka sanktionerats av SBFF 
nationellt.

 Uttagning av domare till internationella domaruppdrag.

 Utbildning av nya domare. Vi har en ny blivande domare som vi utbildar och två nya 
klara domare 2021.

 Sprida kunskap om IFBB:s regelverk via telefon, email och muntligen.

 Besvarande av frågor rörande regler från tävlande och SBFF representanter. 

 Domarkommittén har haft två fysiska möten.

 Dessutom flertal telefonmöten under 2021.

 Domarkommittén har gått igenom antal domare 25 st., varav 10 st. har internationella 
domarkort. 6 domare är även huvuddomare.

 Ingen domarkonferens har genomförts 2021 p.g.a. pandemin.

 Däremot har det hållits seminarium med Pawel Filleborn, ordförande i IFBB:s 
domarkommitté via länk, vid två tillfällen 13/3 och 6-7/9, med deltagande av flera av 
våra domare.

Domarkommittén SBFF
Nick Tessmo, ordförande

Domarkommitténs Verksamhetsrapport 2021



Under året 2021 samarbetade Marknads- och SM-kommittén väldigt tätt, därför blir en 
årsberättelsen där de båda vävs in i varandra korrekt. 

Nya inom SBFF styrelse satte vi som mål att arrangera en av de bästa SM vi kunde skapa 
utifrån de rådande pandemier lagen. Niro fick huvudansvaret inom Marknadskommittén 
medan Jani tog sig an SM kommittén. 

Marknadskommittén hade rollen att samla in sponsorer inför 2021 och marknadsföra SM. I 
och med vi visste att intäkterna skulle bli låga från licens avgifter det här året, samt 
avslutade lukrativa avtal med tidigare sponsorer, stod det klart att nya sponsorer skulle 
behövas under 2021 för att får verksamheten att gå runt.

Niro påbörjade att höra mig för till alla företag jag kunde tänka att de kunnat ha en vinning 
i att marknadsföra sig inom vårt arrangemang, SM 2021 samt våra sociala medier. Det 
tidigare årets Covid-19 restriktioner hade lämnat många bolag ovilliga att investera kapital i 
reklam/sponsor avtal. Därför lede mer än 95 % av hans samarbeten förfrågan inte till någon 
framgång.

Under tiden förhandlade Jani fram ett bra avtal med Mälarenergi Arenan som drog ner våra 
kostnader avsevärt, jämfört med tidigare lokal kostnader, för SM helgen. Mälarenergi Arena 
var förstående i möjligheten att restriktionerna kunde ändras snabbt och att i värsta fall vi 
inte skulle vara bundna till lokalen, samt dess kostnader, om SM skulle bli inställd

Förutom pandemin som jobbade emot oss och osäkerheten om SM skulle kunna hållas i 
september märkte vi att det var svårt att sälja in idén om sponsorskap utan att ha något att 
vissa upp till företagen. SM 2020 blev aldrig av. SM 2019 ansåg vi inte var ett arrangemang 
som skulle locka in företag att vilja betala för exponering. Det var väldigt svårt att sälja in 
det som vi såg framför oss att vi skulle lyckas skapa inför 2021.

Sakta men säkert fick man inse att det inte skulle bli några betydande intäkter från 
sponsorer. 

Om SM skulle gå med vinst så skulle vi vara tvungna att tjäna in dessa kronor via biljett 
försäljning, streaming försäljning och montrar på plats. För att lyckas med det behövde vi 
skapa ett intresse för tävlingen. Ett intresse som, under våren 2021, inte fanns där. Efter SM 
2019 och den inställda SM 2020 fanns det en känsla att folket hade gett upp lite på tanke 
om att SM skulle vara den bästa tävlingen i Sverige – diamanten av SBFF.

Niros plan för att fånga in intresset åter igen gick ut på att lyfta individerna som tävlade 
och deras personligheter. Skapa rivaliteter. Berätta deras story. På så sätt få människor att 
bry sig än en gång om vem som vann, vem som förlorade, hur det gick för den gamle 
veteranen som gör comeback och om de regerande mästarna kunde försvara titlarna.

Under detta år har kommittén inte haft samma driv som tidigare, mycket beroende på att vi 
som medlemmar inte arbetat med samma entusiasm men också på grund av styrelsebeslut 
som inte överensstämt med vår bild av hur det skall göras. Vi har upplevt att alla inte dragit 
åt samma håll. Vi har också fått ägna mycket av vår tid till att vara med och tillgängliga i 
andra uppgifter som inte berört marknad eller kommunikation.

För att lyckas med den här planen var det ett faktum att vi skulle behöva hjälp med 
skapandet av material. Robin Galczewski och Viktor Källberg ställde upp utan ersättning för 
att hjälpa till att skapa material för våra sociala medier. Reportage av tävlande. SM posters. 
SM promos. SM reklam för de tävlande med personliga bilder. Bakgrunds material som 
visades upp under SM helgen på skärmarna och mycket mer. Många timmars jobb gick åt 
och jag tycker de herrarna ska lyftas i årsberättelsen för jobbet de bidrog med.

All material som publicerades på våra sociala medier publiceras av Maria Johansson. Hon 
tog även hand om re-postande från atleterna som taggade @sbffsverige i sina inlägg.
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Till slut kunde vi inte genomföra hela uppköret inför SM så som det var planerat pga. några 
motgångar och missförstånd internt. Men det verkade dock som det lilla vi gjorde 
uppskattades och tände en gnista inför SM helgen.

Samtidigt som marknadsföring planering pågick under våren, hölls det många möten med 
olika bolag för produktionen av SM. Ljus & ljud tekniker, streaming, speaker, schema för 
SM helgen, vem sköter backstage osv. var några av punkterna som skulle synkas ihop till 
ett bra evenemang.  Niro tog på sig det mesta av ansvaret att synka ihop alla, medan Jani 
såg till att budgeten hölls.

Till slut efter många timmar i digitala möten hittade vi de rätta bolagen för oss och ett 
team började ta form. Den 30e juni samlades det här teamet vid Mälarenergi arenan för att 
diskutera ihop SM helgen. Från styrelse var Jani, Niro och Johannes Ingesson närvarande.  
Visionen av SM började materialisera sig, vad var möjligt, vad som inte var möjligt, allt 
under pandemin och budget restriktionerna. Efter mötet i Västerås, blev det några 
ytterligare digitala möten som Niro tog sig an för att slutföra design på scenen och andra 
tekniska frågor medan vi höll oss till budgeten. 

Niro tog sin även an att leta fram ett bolag som kunde leverera medaljer och pokaler till 
SM. Jämföra priser och produkter företagen emellan. Tillhandhålla listan med alla olika 
pokaler, medaljer och priser som delas ut under en SM helg. Samt att tillsammans med det 
valda föreaget ta fram en ny SM-medalj.  Styrelsemedlem Johannes Ingesson hämtade upp 
leveransen från fabriken fredagen den 24e september. 

En sista push för försäljning av SM var presskonferensen som var helt nytt under 2021. Den 
hölls under fredags kvällen efter inregistreringen. Den bestod av en försvarande mästare 
från varje gren samt 1-2 utmanare till den personen. Bodyfitness uteblev tyvärr för ingen 
tidigare mästare ville vara med. Womens Physique uteblev också när den regerande 
mästaren drog sig undan några få dagar tidigare. Stream för denna var helt gratis. 
Detsamma för publik att närvara. 

Till slut hade vi fem sponsorer som gick med på att tro på vårt idé av SM och SBFF under 
2021:

• Gorilla Wear
• Jan Tana
• Delta Nutrition
• Bling by J
• NG Nutrition

Förutom dem så lyckades vi även sälja alla monterplatserna som fanns tillgängliga under 
SM helgen. Ansvarig för att vi lyckades med det målet var vår Jani som var väldigt duktig 
att samarbeta med företagen och ordna den extra inkomsten.

Resultat av SM:

• Vi lyckades sälja ut båda dagarna – 300 biljetter/dag.
• Vi lyckades nå målet på 500 sålda stream  – lördag, söndag och helgpaket.
• Vi lyckades nå målet på 300 starter under helgen.

Med dessa mål uppnådda lyckades SM gå med en vinst och inte belasta SBFF kassa.
När vi ser tillbaka på hur året 2021 var. Samhället med en massa restriktioner och 
osäkerheter. En majoritet av nya styrelsemedlemmar i styrelsen där ingen riktigt visste vad 
vi gav oss in på. Samt utmaningar vi gick igenom internt och externt. Vi tycker de här 
resultaten är helt godkända.

Större och bättre ambitioner finns inför 2022.

Ordförande Marknadskommittén & SM-kommittén
Niro de la Rua & Jani Kääriä
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Kommittén har bestått av tre medlemmar; Kenneth Johansson, ordförande, Björn Albinson 
och Claes Aronsson.(Adjungerad i kommittéarbetet har Jani Kääriä varit.)
Ingen mötesverksamhet har hållits p.g.a. pandemin, covid-19, och arbetet har genomförts 
via e-post och telefonkonversation.

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. Liksom förra 
året så hölls ett möte för idrottsnätverket arrangerat av RF den 11 november 2021 i 
Idrottens Hus i Stockholm, och SBFF representerades av Kenneth Johansson och Jani Kääriä. 
Med på mötet var, förutom SBFF, följande idrotter inom idrottsnätverket; schack, e-sport 
(två förbund!) och surfing. Från RF:s styrelse deltog Tomas Eriksson och Anna Iwarsson, 
samt Maria Gidlund och David Gustafsson, SISU/SF-stöd ansvarig och sammankallande för 
Idrottsnätverket.

RF:s presenterade precis som vid förra årets möte följande möjlighet till anslutning, med 
den skillnaden att man tryckte på för en lösning enligt alternativ 2:

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 och minst 1 500 medlemmar totalt.

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- och Fitnessförbundet?
1. Bodybuilding och 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.

Vi inom kommittén är överens om att det bästa är att komma med som eget förbund, och vi 
kommer att lämna in en ansökan om detta inför 2023 års Riksidrottsmöte.

Men att ansöka som eget förbund tar inte bort möjligheten att gardera sig med att söka 
kontakt med annat förbund, och vi uppmanades av RF:s personal att prata med 
Tyngdlyftning och Styrkelyft, och även Armsport, vilket Jani Kääriä har gjort och de 
inledande samtalen har varit givande.

Vi skall även förtydliga att bli upptaget i annat förbund är inget som RF bestämmer om 
utan det är enbart en förhandling och uppgörelse mellan vårt förbund och det förbund vi 
söker oss till.
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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.

Detta arbete har nu påbörjats och alla föreningar har fått information om förbundets 
strategi och önskan.

RF-kommittén SBFF
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Kommittén har bestått av fyra medlemmar; Kenneth Johansson, ordförande, Björn 
Albinson, Eva Johansson och Semiran Dag.

På grund av det fortsatta läget med pandemin, covid-19, och de restriktioner som följt 
med detta,så har även årets säsong, liksom föregående år, inneburit ett reducerat antal 
tävlingstillfällen och minskade intäkter och därmed minskade möjligheter att bedriva ett 
tillfredsställande antidopingarbete. Därför beslutade styrelsen att enbart genomföra ett 
begränsat antal dopingtester under SM, och de sex dopingtester som genomfördes under 
tävlingen, resulterade i ett positivt testsvar och fem negativa.

Som tidigare år så har vi fått bistå IFBB med uppgifter om uppföljning och påföljder för 
några tidigare positiva dopingtester. Det är mycket viktigt att vi sköter den biten eftersom 
vi genom IFBB också lyder under WADA:s dopingreglementen, och det är ett absolut 
måste om vi ska ha en möjlighet att få ett internationellt erkännande för IFBB och 
bodybuilding och fitness, vilket också ökar våra möjligheter att bli upptagna i RF, Sveriges 
Riksidrottsförbund.

I enlighet med dessa intentioner har också kontakt tagits med AntiDoping Sverige AB, 
som är Sveriges officiella nationella antidopingorgan, och den 16/6 fick vi ett 
positivt besked från AntiDoping Sverige AB, att de i fortsättningen tar 
hand om dispensansökningar från våra tävlande medlemmar eftersom vi är signatärer 
till WADA-koden genom IFBB.

Den 7/9 hade vi, Kenneth tillsammans med vår ordförande Jani Kääriä, ett möte 
via Teamslänk med AntiDoping Sveriges Tommy Forsgren. Ett givande möte, och vi 
hoppas på att snart få ett möte till stånd med ledningsgruppen, och så småningom 
hjälp med testverksamheten. Detta skulle i så fall innebära ett frigörande av resurser 
från vår sida, som möjliggör att vi kan lägga mera vikt och tid på en upplysande 
och utbildande antidopingverksamhet.

I övrigt har vi förutom att behandla de dopingtester som genomförts, även behandlat en 
dispensansökan och svarat media på frågan om hur vi arbetar med antidoping.

Antidopingkommitténs verksamhet har under året, förutom ett fysiskt möte i Alingsås 
29/5-21, avhandlats med ett protokollfört telefonmöte, och i övrigt telefonsamtal och 
mestadels e-postkonversation.

Antidopingkommittén SBFF
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