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Välkommen till den Magenta 
FBC-Familjen! 

 
I detta utskick vill vi informera om föreningen och ge en bild av hur föreningen är 
uppbyggd och fungerar. 
 
Föreningens syfte är att vara en aktör som gör skillnad i samhället genom vår 
verksamhet. Vi knyter samman elitsatsning med en breddverksamhet. Vi knyter samman 
barn och ungdomar oavsett bakgrund och målet är att du som medlem eller förälder till 
en medlem ska ha en tydlig tillhörighet i föreningen. Vi ska bedriva idrottsverksamhet 
som sysselsätter så många barn och ungdomar så långt upp i åldrarna som möjligt. Vi 
lyckas med detta genom en stark föreningsanda och våra fantastiska ledare, som vi ska 
skapa så bra förutsättningar för som möjligt. 
 

Säsongen i korthet med Malmö FBC 

Augusti: Träningsstart 
September: Kick-Off för medlemmar, Kick-Off för ledare 
Oktober: Försäljning av lotter 
Oktober: Höstlovscamp 
 
Januari: Eventuellt Gothia Cup (för äldre ungdomar) 
Februari: Sportlovscamp 
April: Påskcamp 
April: Föreningsavslutning 
April: Säsongen slutar 
Maj: Årsmöte – föreningens mötesplats för medlemmar för att ta gemensamma beslut. 
 
Info till föräldrar som vill komma med sitt barn och testa på 
Det är bra om man kontaktar föreningen eller ansvarig ledare innan man kommer till en 
träning. Då är ledaren/na förberedd och kan ta emot barnet på bästa sätt! 
 
Utrustning: 
Man är idrottsklädd för inomhusträning och med inomhusskor. Klubba och 
innebandyglasögon ska också användas, men detta kan under en inledande period lånas 
av föreningen. 
 

Avgifter 
Medlemsavgiften i Malmö FBC är alltid 100 kr. Sedan tillkommer en 
administrationskostnad, licensavgift och en träningsavgift, beroende på vilken ålder man 
innehar. 
Medlems- och träningsavgiften betalas en gång och gäller under hela säsongen.  
Avisering av denna sker från SportAdmin. 
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Föräldrarnas uppgifter – Roller inom laget 
I början så vet man inte som sitt barn kommer tycka det är kul med idrott i långa loppet. 
Man brukar då känna att man vill veta om sitt barn fortsätter innan man engagerar sig. 
Vi förväntar oss inte att ni ska fortsätta hjälpa till när ert barn slutar, även om det är 
välkommet om det blir så, men så länge era barn tränar och är med förväntar vi 
också att ni är med och hjälper till med uppgifterna. 
Om barnet slutar så lämnar man över sitt ansvarsområde till en annan förälder. 
 

Roller inom laget 
Obs att tänka på: Man kan inneha fler av rollerna. 
 

1. Ledare (2-4 personer) 
Som ledare är ni spelarnas förebilder och stöd för att tycka idrott är kul. Tänk ut, 
komponera träningar ihop med övriga ledare. Ju fler ledare, desto lättare och då kan 
man också vara borta från träningar utan att det påverkas. Som ledare kommer du också 
gå en grundutbildning som vi står för. Detta gör att vi får kunskap och kvalite genom alla 
åldrar. Dessa utbildnignar brukar var online på kvällstid. 

2. Föräldragrupp (1-2 personer) 
En föräldragrupp är separat vid sidan av lagets ledare. Man kan tex ta hand om 
närvarorapporteringen, anorda roligheter för laget. Samt, koordinering av 
kioskbemanning som sker 1-2 gånger om året. 

3. Hemsideansvarig (1-2 personer) 
Uppdatera och se till så vi har en levande hemsida med tex bilder, nyheter mm om ert 
lag. 

4. Lotteriansvarig( 1-2 personer) 
Lagets medlemmar säljer någon gång under säsongen lotter eller liknande. Som 
lotteriansvarig delar ni ut och redovisa lotter för laget. 
 
 
Fördelarna att engagera sig 

Här är ett axplock om vad du som person får ut av att engagera dig: 

- Personlig utveckling 
- Delaktighet, ansvar och inflytande 
- Gemenskap 
- Något att se upp till och beundra 
- Glädje & välmående 

 
Samt, här är vad föreningen hjälper till med till dig som vill bli ledare: 

- Utbildning 
- Ledarkläder 
- Mentorskap från ledare i äldre lag 
- Kansli som stöttar upp  
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Att vara en del av en ideell organisation 

Läs gärna vidare…. 

En ideell föreningens uppbyggnad Saxat från Wikipedia:  
 
”En ideell förening är en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal 
gemensamma idéer.” 
 
Malmö FBC grundades 2007. Man är idag både en elitförening och en breddförening. Idag 
har vi cirka 600 medlemmar och av dessa är ca 400 ungdomar. Malmö FBC är då som nu 
en ideell förening, vilket innebär att ingen tar ut vinst av ekonomin, utan att det är alla 
medlemmars gemensamma krafter som gör att barnen kan spela innebandy och att 
klubben fungerar på alla plan. 

Det är föreningens medlemmar som är föreningen och ser till att den existerar. 
Medlemmarna samlas en gång om året och då hålls årsmötet. Föreningens viktigaste dag 
på hela året. Där bestäms det vem som får förtroende av medlemmarna att styra 
klubben under nästkommande år. Dessa bildar då styrelsen. 

Idag är det många barn som börjar och kan inte hjälpa till med det arbetet som krävs. 
Därför vill vi att alla föräldrar som har sitt barn i Malmö FBC hjälper till med dem 
arbetsuppgifterna som krävs. Som tur är så uppskattas vårt arbete av svenska staten 
vilket gör att vi får bidrag till verksamheten. 

Bidrag, medlemsavgifter, aktivitetsavgifter, kioskförsäljning och lotteriförsäljning är 
viktiga pengar för föreningen och detta är något som alla medlemmar gemensamt ser till 
att föreningen får in. För dessa pengar kan vi idag ha ett kansli vilket innebär att vi kan 
ha en organiserad idrottsverksamhet. Man får även försäkring, domaravgifter, 
cupavgifter, planhyror, administration, ledarutbildningar, träningsmaterial, ledarkläder 
och en hel del annat. 

Alla avgifter och all administration hade legat på medlemmarna i laget att fixa om vi inte 
haft ett kansli och den organisationen vi har som möjliggörs av pengarna vi får in. 

Det är väldigt roligt att engagera sig i en förening. Man får med sig väldigt många 
positiva upplevelser i bagaget tillsammans med sitt barn. Det är just detta som gör att 
man kan plocka upp telefonen och ringa en ledare för vilket lag som helst om man 
behöver hjälp med något. Dem har själv varit där ni kommer vara och hjälper gärna till 
för att ni ska få samma positiva upplevelser som dem fått. 

Era barn kommer att tacka er livet ut för att ni ställde upp och engagerade er i 
deras idrottsliga liv! 

Kansliet är föreningens mötesplats och om det är något ni undrar över, stort som smått, 
kontakta oss på 040-186033, info@malmofbc.se 


