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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen för Svenska Squashförbundet (”förbundet”) lämnar härmed följande berättelse för 
verksamhetsåret 2020/2021 (2020-07-01 – 2021-06-30). 
 
Organisation 

Förtroendeuppdraget som ledamot, suppleant i förbundsstyrelsen eller valberedningen är ett ideellt 
engagemang utan arvode. Även engagemang i förbundets kommittéer är på ideell basis och sker 
utan arvode. 
 

Förbundsstyrelsen 

Roll Namn Period 

Ordförande 
Ordförande 

Ville Munne, Team Göteborg 
Thomas Svensson, Wasa 

Avgick årsmöte 2020-10-17 
Vald på årsmöte 2020-10-17, ett 
år 

Vice Ordförande 
Vice Ordförande 

Simon Vikström, Interoc Uppsala 
Peter Hernberg 

Avgick årsmöte 2020-10-17 
Vald på årsmöte 2020-10-17, två 
år 

Ledamot, sekreterare Ida Åkerbrand, Sundsvall SC Avgick årsmöte 2020-10-17 
Ledamot, kassör Michael Errington, Intersquash Vald 2019-10-26 
Ledamot  Per Grunewald, Roslagen SRC Avgick extra årsmöte 2021-04-22 
Ledamot  Helene Borg, Västerås SC Vald extra årsmöte 2021-04-22, 

två år 
Ledamot  Anna Kaiding, Skellefteå SC Vald extra årsmöte 2021-04-22, 

ett år, ersätter P. Grunewald 
Suppleant 
 

Fabian Jacobsson, Team 
Göteborg 

Avgick årsmöte 20-10-17 
 

Adjungerad Elisabeth Andreasson, Stockholm 
SK 

Tills vidare 

 
Valberedning 

Roll Namn Period 

Ordförande Matilda Falck, Stockholm SK Vald 2021-04-22, ett år 
Ledamot Bo af Ekenstam, Stockholms SC Vald 2021-04-22, ett år 
Ledamot Lotta Lindblom, Stockholms SC Vald 2021-04-22, ett år 

 
Revisor 

Magnus Wennlöf, förbundsrevisor Revisonsbyrån Fyrtonet AB 
Patrik Zettergren, revisorsuppleant Revisonsbyrån Fyrtonet AB 
 
Administrativ Generalsekreterare (GS)  

Elisabeth Andreasson som deltidsanställd konsult hanterat förbundets drift och administration samt 
kontakter med RF.  
Alwa Skoog och Samuel Lavebrink delar på en heltidsprojektanställning Squash-it-up! 
Verksamhetsutvecklare med fokus på att skapa Engagemang, Verksamhetsutveckling, 
Föreningsutveckling och Ledarutveckling 
 

Landslagsledare 

Landslagsledarna är av förbundet arvoderade idrottsledare. 
 
Senior 

Herr Ahmed Abdel Aziz 



Dam Elisabeth Andreasson 
 
Junior 

U19 Ahmed Abdel Aziz 
U17 Joel Viksten med Björn Angtoft & Fritjof Jacobsson som hjälptränare 
U15 Joel Viksten med Nathalie Malmstörm som hjälptränare 
 
Kanslilokaler 

Förbundet bedriver sin verksamhet i RFs lokaler på Skanstull Stockholm.  Svensk squash har en 
permanent plats i RFs lokaler tillsammans med ett flertal av de övriga specialförbunden. RF hanterar 
förbundets bokföring och ekonomiska administration.  
 

Kommittéer 

Tävling 

Tävlingskommittén har till uppdrag att se till att seniortävlingar på nationell nivå sanktionerade av 
förbundet planeras och genomförs med hög kvalité och bra deltagande. Centralt är det nationella 
seriespelet, SM, Open-tävlingar samt PSA-tävlingar. I detta ingår bland annat att utveckla och 
operativt hantera ranking, klassindelning samt tävlingsupplägg. Följande personer har varit 
involverade i arbetet under verksamhetsåret: 
Helen Borg, Västerås SC 
Carl-Johan Löfvenborg, Stockholms Squashklubb  
Magnus Ryderstedt, Enskede Squash Club 
 

Ungdomskommittén     
Ungdomskommittén har mer eller mindre varit vilande under denna säsong på grund av Covid-19 
restriktionerna. Enbart en JGP tävling i Täby med 25 deltagare hann slutföras innan tävlingssäsongen 
stängde. De traditionella rekryterings- och utbildningsaktiviteter gick heller inte att slutföra under 
säsongen. I stället jobbade projektet ”Squash-it-up!” med utveckling av en webbaserad 
ledarskapsutbildning som de genomfördes 2 gånger med ca 40 deltagare vardera. Projektet jobbade 
också för uppstart av juniorverksamhet på Stockholm West, Täby och Uppsala samt ny grupp på 
Enskede Squash Club. Vanligtvis är ungdomskommitténs främsta uppgift att se till att de tävlingar 
som sker på nationell nivå som är sanktionerade av förbundet, så som junior grand prix (Junior GP, 
JGP) och junior SM, planeras och genomförs med hög kvalité och bra deltagande. I detta ingår bland 
annat att utveckla och operativt hantera ranking, klassindelning samt tävlingsupplägg. 
Ungdomskommittén kommer framöver fortsatt arbeta aktivt för att organisera och rekrytera fler 
ungdomar till squashen. Ungdomskommittén har också ansvaret att tillse att erbjuda och planera för 
att relevanta utbildningar, framför allt coachingkurser, erbjuds förbundets medlemmar. Följande 
personer har varit aktiva i Ungdomskommittén under året: 
Anna Kaiding, Skellefteå  
 
Elit & Landslag 

Elitkommittén driver både operativa och strategiska frågor kopplade till junior och 
seniorlandslagsverksamheten samt utvecklings- och förbundets elitsatsning.  
Verksamma i Elitkommittén under året har varit: 
Ahmed Abdel Aziz, Intersquash 
Elisabeth Andreasson, SSK 
Thomas Svensson, Wasa 
Fredrik Johnsson, Linköping SK 
 
 
 



Medlemskap och intresse skap 

För att bevaka intressen, driva squash- och idrottsfrågor samt få tillgång till både finansiellt som 
annat stöd har Svenska Squashförbundet under året varit anslutna till nedan redovisade 
organisationer.  
 

Organisation Nivå Status Form Medlem start år 
Riksidrottsförbundet (RF) Nationell Full medlem Ideell 1969 
Svenska Olympiska kommitén Nationell Recognized Ideell 1980 
European Squash Federation (ESF) Europa Full medlem Ideell 1973 
World Squash Federation Internationell Full medlem Ideell 1970 
Städa Sverige Nationell Full medlem Ek. för 1995 
Idrottsalliansen Nationell Full medlem Ideell 2011 
Sportalliansen Nationell Full medlem Ideell 2016 
Arbetsgivaralliansen Nationell Full medlem Ideell 1990 

 
Förbundet har en andel i Städa Sverige ekonomisk förening, vars syfte är att hjälpa de mindre 
förbunden i sponsoraktiviteter och för att dra in pengar till deras verksamhet. Verksamheten har 
varit mer aktiv än föregående år, vilket medfört att förbundets andel av föreningens kapital har ökat. 
Värdet var under året 149 000,00 (147 000,00) SEK. 
 
Förbundets Ekonomi 

Förbundets ekonomiska ställning är god. Resultatet för det gångna året visar ett på ett överskott på 

985 tkr och ett eget kapital på 1278 tkr vilket styrelsen föreslår överförs i ny räkning. Likviditeten är i 

tillägg god. Den ansträngda ekonomiska situation som förbundet befunnit sig i sedan ett flertal år har 

därmed rättats till.  

Covid 19 har kraftigt påverkat aktiviteten i förbundet då flertalet av förbundets verksamheter såsom 

tävlingar, läger och ungdoms och spelaraktiviteter pausats. För andra året i rad ställdes även alla 

europeiska junior och seniormästerskapstävlingar in vilket innebar att kostnaderna för landslagen 

uteblivit.  

På intäktssidan beslutade förbundet att alla licens och lagavgifter för tävlande som erlagts inför 

säsongen 2020/21 skulle tillgodoräknas till innevarande säsong. Dessa intäkter har bokats upp som 

förutbetalda intäkter för säsongen 2021/22.  

Förbundet har gåvor/lotteriintäkter om 150 tkr. Dessa är framför allt från sportlotteriet där 

förbundet erhållit två års betalningar då 2019/20 uteblev samt sponsorintäkter från squashaddict.  

Fokus under året har varit att återstarta squashen i Sverige. Dels har förbundet har projektanställt 

två ungdomar på deltid för att hjälpa och uppmuntra klubbar med junior och senioraktiviteter samt 

marknadsföra squash på sociala medier, dels har förbundet lagt stort fokus på att komma igång med 

läger och tävlingsverksamheten i takt med att Covid 19 restriktionerna släppts i enlighet med 

Riksidrottsförbundets rekommendationer.  

Bedömningen är att det kommande året kommer vara betydligt mer normalt med reservation för att 

Covid 19 resulterar i nya nedstängningar av hallar och förbundets aktiviteter.  

Statliga bidrag 

Då förbundet är medlem i RF är man kvalificerad till statligt stöd, så kallat SF Organisationsstöd, 
enligt en matematisk modell. Vidare har Förbundet sökt samt erhållit SF Verksamhet för Barn och 
Ungdomsidrott, Vuxenidrott samt 65+ stöd samt kompensationsstöd för Covid. 
 



Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott  

Genom Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott har förbundet haft möjlighet att finansiellt ge stöd 
till medlemsföreningar i deras arbete med barn- och ungdomsverksamhet (åldern 7-25 år). 
Projektstödets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och ungdomar väljer att idrotta i 
förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. För 2020 och 2021 tilldelades 
förbundet 310 tkr att fördela till medlemsföreningarna. 9 föreningar har sökt per år och fått 
utbetalningar godkänt för 150 tkr respektive 160 tkr. För 2022 och 2023 har förbundet tilldelats 160 
tkr för respektive år att fördela ut till medlemsföreningar. Förbundet har fortsatt valt att prioritera 
insatser inom nyrekrytering av barn och ungdomar, som satsning mot skolungdom, Bästa 6:an, prova 
på Squash för dom yngsta, Närproducerad Squash, Expanderad junior satsning, samt höst och 
sommarläger. https://www.rf.se/ 
 
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)  

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening ansluten till Svenska Squashförbundet och som bedriver 
verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och 
ungdomsidrott. Av förbundets 56 medlemsföreningar är det 31 föreningar som sökt och fått LOK 
stöds bidrag för våren och hösten 2020 med ett belopp på 521 tkr en ökning med 13%, varav 221 tkr 
gått till 12 Padelföreningar. Under denna period har det totalt utbetalda LOK-stödet till SF minskat 
med 10%. LOK-stödet betalas ut direkt till den förening som söker stöder och bidraget hanteras inte 
av förbundet. Däremot så ser tilldelningsmodellen av stöd från RF till förbundet ut så att bidraget 
baseras på bland annat ansökta LOK-stödstimmar. Därför är det viktigt för förbundets medlemmar 
att vara väl insatta i detta samt vikten av redovisningen av LOK-stödsaktiviteter. 
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ För 2021 med anledning av Covid 19, skall föreningar 
fortsätta registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var 
med. Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av 
Covid 19, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. RF återkommer 
under hösten med detaljerna för kompensation, men grundtanken är att det kommer att göras en 
extra separat fyllnadsutbetalning som tar hänsyn till Covid 19. 
 
Verksamhet  

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten via teams och /eller fysiskt samt regelbunden 
kontakt via främst email och whatsapp.  
 
Covid 19 påverkan 
Covid 19 har kraftigt påverkat även denna tävlingssäsong. All nationell tävlingsverksamhet stängdes 
ner i slutet på oktober 2020. Alla europeiska mästerskap för junior såväl som seniorlandslagen blev 
också inställda ännu ett år. Den europeiska Veteran- och Juniorligan har ej återstartats efter ner 
stängning våren 2020. Dess återstart beräknas våren 2022.  
 
Kansli 

Förbundet hyr en permanent arbetsplats i RFs lokaler på Skanstull. Den dagliga driften av kansliet 
ansvarar Elisabeth Andreasson för. Den ekonomiska administrations hanteras av RFs 
ekonomiavdelning. Pilotprojektet Squash-it-up! påbörjades oktober 2020 och är förlängt till mitten 
på februari 2022. En heltidsprojektanställning. 
 
Riksidrottsförbundet (RF) 

Genom flytten till RF har dialog och interaktionen med RF fördjupats och dialog och 
utbildningsmöten har underlättats.  
 

 

 



Kommunikation 

Förbundets kommunikation sker huvudsakligen förbundets hemsida som är det officiella 

kommunikationsplattformen. Under året via projektet Squash-it-Up! har förbundet fortsatt utveckla 

den nya hemsidan, utökat sin aktivitet på Facebook och Instagram samt öppnat ett Tik Tok konto. 

Styrelsen har introducerat ”öppet hus” som kommer hållas årligen i maj och augusti månad med 
syfte att få medlemmarnas feedback på det gångna året samt input till kommande års 

verksamhetsplanering. 

Utbildning 

Förbundet har som mål att erbjuda sina medlemmar tränar- samt domar- och regelutbildning för att 
utveckla svensk squash. Under året har en utbildningstrappa arbetats fram och lanserades augusti 
2021 på förbundets hemsida. 2 digitala utbildningar har utvecklats, en ledarutbildning och en för 
sociala medier. Dessa utbildningar ingår i utbildningstrappan och kommer hållas regelbundet varje 
höst och vår. 
 
Tränarutbildning 

Tränarutbildning, Steg 1 och Steg 2 (Level 1 och Level 2) är upplagd i enlighet med WSFs 
tränarprogram vilket gör att efter genomgången utbildning och examen erhåller deltagaren en 
internationellt erkänd certifiering. John Milton (godkänd WSF Level 2 tutor) har på uppdrag av 
förbundet genomfört en Steg 1 utbildning i Malmö för 16 deltagare hösten 2020. 2 digitala 
Ledarutbildningar genomfördes under året med över 30 deltagare vardera utbildningen. 
 

Tävling 

Varje år kan medlemsförening i Svenska Squashförbundet på vårkanten ansöka om tävlingssanktion 
för olika tävlingar, såväl senior som junior. Tävlingarna fördelas därefter i främsta hand utifrån 
önskemål. Viktigt är att det finns en bredd i förbundets tävlingsverksamhet. Med bredd avses klasser, 
ålder, geografi, fördelning över året etc. 
 

Observera! På grund av Covid 19 stängdes tävlingssäsongen i slutet på oktober 2020 och öppnades 
inte igen förrän augusti 2021. Innan ner stängning spelades två Corona anpassade senior tävlingar 
samt en JGP tävling och en seriehelg hann spelas. Senior SM 2020 som var framflyttat från våren till 
16 oktober var sista tävlingen som genomfördes innan stängning. Moa Bönnemark försvarade sin SM 
titel från 2019 genom att besegra Sara Månberg som tilldelades Silver och Malin Frank fick 
Bronsmedaljen. På herrsidan vann Christian Drakenberg SM guld, Fritiof Jacobsson silver och Erik 
Jakobsson brons. 
 
Squash-it-up! 

Från oktober 2020 till juni 2021 har pilotprojektet Squash-it-up! drivits i Östsvenska 
Squashförbundet, finansierat av Svenska Squashförbundet. Projektet har haft tre primära 
fokusområden: Nyrekrytering, Ledarutveckling och Föreningsutveckling. Syftet med projektet har 
varit att utveckla barn- och ungdomsidrott och att få fler personer att spela squash. Många av målen 
har uppnåtts men inte alla då covid-19-pandemin förhindrat vissa aktiviteter. 
 
Exempel på genomförda aktiviteter är framtagningen av steg 0 ledarutbildning som sedan hållits 2 
gången. Utbildat klubbar i hur man söker LOK-stöd och anmäler utbildningstimmar. Hjälpt Sthlm 
West och Täby hitta tränare som kan vara ansvarig för deras juniorverksamhet. Startat upp 
juniorverksamhet med 32 nya juniorer på Sthlm West, Täby och Uppsala samt ny grupp på Enskede 
Squash Club med 12 nya juniorer. Genomfört Game Time 1 och Game Time 2 och live sent matcher. 
Jobbat och utvecklat förbundets hemsida. Startat instagram och Tiktok. Tagit fram en sociala-medier 
utbildning och hållit den en gång samt skapat en youtube-kanal. Jobbat med 65+ projektet på 



Enskede. För mer detaljerad information om Squash-it-Up projektet och fortsättningen hösten 2021, 
gå in på länken: https://squash.se/sv/squash-it-up/ 


