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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. 
 
Vi vill med detta välkomstbrev bekanta dig lite med vår verksamhet och 
vad vi erbjuder samt hur vår verksamhet fungerar. 
 
I Malmö FBC har vi ett kansli som kan hjälpa er med era frågor eller 
funderingar och vi finns tillgängliga för alla våra ledare och medlemmar. 
Vi erbjuder låneklubbor till alla som provar på innan man bestämmer sig 
för att börja på riktigt. När man väl bestämt sig för att börja så får ni köpa 
egna klubbor. Vår sponsor Innebandyesset 
(https://www.innebandyesset.se/) har bra rabatterbjudanden för alla 
medlemmar i Malmö FBC. 
 
Utöver detta erbjuder vi träningstider i hallar över hela staden i proportion 
med vilken ålder och nivå det är på gruppen. I grund och botten är vi en 
ideell verksamhet som bygger på ideellt engagemang. Detta innebär att vi 
gärna startar upp nya grupper för att tillgodose er alla men för eller 
senare så kommer det krävas att några föräldrar i gruppen engagerar sig 
som ledare för gruppen för att vi ska ha möjlighet att fortsätta hålla igång 
gruppen. Kansliet kommer alltid finnas som stöd för nya ledare och vi står 
för utbildningskostnader för att kvalitetssäkra våra ledare och 
ungdomslag. 
 
Den 8 mars 2007 bildades Malmö FBC. Efter en längre tids process mellan 
styrelserepresentanter från IBF Backalirarna och IK Stanstad, beslutade 
Stanstads medlemmar vid ett extra årsmöte att flytta Stanstads herrlag 
(div 2) till Malmö. Malmö, som innebandyort, hade länge varit en vit fläck 
på innebandykartan och nu ville de båda föreningarna skapa någonting 
större. 
 
Vid ett fullsatt årsmöte den 25 mars 2008, beslutade medlemmarna 
enhälligt att fusionera Malmö Floorball Club och IBF Backalirarna. 
Samtidigt beslutades att namnet Malmö Floorball Club var mest 
slagkraftigt och varumärket skulle byggas med färgerna magenta, svart 
och vitt. 
 
Malmö FBC är en klubb för hela staden där vi i dag har verksamhet i 6 
hallar i hela Malmö. Antal medlemmar är 686 i dag, varav majoriteten är 
våra ungdomar och 53 är ungdomsledare.   
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Vi har i dag 20 ungdomslag från 5 års ålder till 18 år, därutöver har vi mer 
än 8 seniorlag med både bredd- och elitfokus. 
 
Även om vi är en ideell verksamhet så har vi också en elitsektion med 
både dam och herrlag i förbundsserier (de 2 högsta serierna). Våra damer 
spelar i SSL (högsta serien) och våra herrar i Allsvenskan (nästa högsta 
serien) och med detta följer det krav från förbundet på att föreningar ska 
bl.a. tillsätta sargvakter vid hemmamatcher. Så varje lag som spelar i 
organiserat seriespel kommer bli tilldelade ett antal klubbuppdrag under 
säsongen där ungdomarna är sargvakter på våra A-lagsmatcher och där 
föräldrarna hjälps åt att bemanna kiosk, grill och entrén. Mer information 
och guider finns tillgängliga om detta. En kul aktivitet att lära känna 
varandra i laget. Bara lag som inte deltar i seriespel gör inte ett sådant 
uppdrag. Varje säsong har vi även en försäljning där alla lag hjälps åt att 
dra in pengar till laget och till klubben. 

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. 
 
Medlemskap 
Som ideell förening är medlemskapet en nyckel för hela vår förenings 
existens. Genom medlemskapet får alla en röst och kan därmed via 
Årsmötet vara med och påverka hur verksamheten ska bedrivas. Alla 
spelare och ledare i föreningen ska betala medlemsavgift säsongsvis. 
Avgifterna beslutas av Årsmötet där alla medlemmar har möjlighet att 
delta på och påverka. På föregående säsongs årsmöte beslutades att 
medlemsavgiften säsongen 21-22 är 100 kr.  
 
Alla som har betalt medlemsavgift i Malmö FBC erhåller ett medlemskort. 
Mot uppvisande av medlemskortet är man berättigad till fri entré vid 
samtliga elitmatcher som Malmö FBC spelar på hemmaplan. I 
medlemskortet ingår även rabatter hos några av Malmö FBC:s 
samarbetspartners, däribland klubbens materialleverantör Innebandyesset 
i Malmö. Medlemskortet är personligt och kan inte lånas ut eller nyttjas av 
någon annan. 
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Skaffa det digitala medlemskortet. För att komma åt kortet så måste 
appen, Sportadmin, laddas ner via App store eller Androids App store. För 
mer information om Sportadmin, läs här 
(https://support.sportadmin.se/support/home). 
 
Som medlem får du fördelar som: 

- Rösträtt och kan påverka verksamheten 
- Medlemskort (digitalt) 
- Fri éntre till alla matcher (bland annat till våra SSl- och Allsvenskan-matcher) 
- Rabatter till Malmö FBCs samarbetspartners (bland annat för material hos 

Innebandyesset) 
- Kostnadsfri utbildning (bland annat ledarutbildning) 
- Årlig inbjudan till Kick-off med klubben och träffa seniorspelare  

 
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 (föreningen står för kostnader) 
- Ledarkläder (föreningen står för kläder) 
- Mentorskap från ledare i äldre lag 
- Kansli som stöttar upp  

 
 
Läs gärna vår Ungdomspolicy 
(https://malmofbc.sportadmin.se/docs/245/5233/Ungdomspolicy.pdf) där 
vi går igenom vår filosofi, vår ungdomsverksamhet, medlemskap träning, 
matcher, lagens alla roller och kläder. 
 
Samt, läs gärna mer om vår klubb i den senaste verksamhetsberättelsen 
här: 
(https://malmofbc.sportadmin.se/docs/245/5233/Verksamhetsber%C3%A
4ttelse%2020-21.pdf). 
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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. 
 
 
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. 
 
Värdegrund - ANSVAR 
 
Vår värdegrund består av sex påståenden, som genomsyrar allt och alla i 
föreningen. Vi kommunicerar denna både internt i föreningen och externt 
mot våra intressenter och samarbetspartners. 
 
GLÄDJE 
Min grundinställning är att se situationer utifrån ett positivt perspektiv, 
vara glad, bjuda på mig själv och därmed sprida positiv energi i syfte att 
skapa en god anda för mig själv och mina medmänniskor.  
Min positivA inställning gör att jag fokuserar på rätt saker och inspirerar 
andra i min omgivning. 
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LOJALITET  
Som medlem i föreningen är jag ärlig, hänsynsfull, delaktig samt visar 
förståelse och acceptans för miN omgivning. Min inställning är att vi 
hjälper varandra och det som sägs i förtroende stannar i det forum det är 
sagt. 
 
ATITTYD 
Jag ger alltid mitt yttersta för att bidra till föreningens/lagets uppsatta mål 
och är alltid en del av såväl framgångar som motgångar. Genom 
beslutsamhet, mod, engagemang, målmedvetenhet och rätt inställning vill 
jag bidra till föreningens/lagets framgång. Min inställning är att Ständigt 
utveckla mig själv för att inspirera andra i min omgivning att våga lyckas 
och vara orädda för att misslyckas. 
 
GEMENSKAP 
Jag är ärlig och visar en öppenhet för min omgivning och bidrar därmed 
till sammanhållning och känslan av samhörighet i föreningen/laget. 
Jag ser till föreningens/lagets helhet och visar på det sättet omtanke samt 
värnar om jämlikhet. Jag lever efter föreningens/lagets värdegrund 
och Visar stolthet i att vara en del av föreningen/laget. 
 
ENGAGEMANG 
Jag engagerar mig i föreningen och visar förståelse för att alla i föreningen 
behöver hjälpas åt för att vi ska lyckas. Det jag åtar mig Att göra fullföljer 
jag och tar ansvar för. Jag uppmuntrar nytänkande och visar glädje i det 
jag gör. 
 
RESPEKT 
Jag ser, lyssnar och försöker alltid förstå människor i min omgivning. Jag 
visar hänsyn till föreningens varumärke samt följer de Regler, normer, 
policys, värderingar, stadgar och andra riktlinjer som beslutats av 
föreningen. 
 
 
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. 
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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 
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 ni har en levande lagsida 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 (föreningen står för kostnader) 
- Ledarkläder (föreningen står för kläder) 
- 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 660 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 
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KANSLIET 
 

Föreningens kansli ska ge föreningens medlemmar bästa möjliga service 

och fungera som koordinator i den dagliga verksamheten. Kansliet har 

även som mål att arbeta långsiktigt med hur verksamheten ska utvecklas 

beroende på interna och externa förändringar. Kansliet sköter också 

mycket av den administration som berör hela verksamheten t.ex. 

bokföring, fakturering, medlemsregister mm. I första hand ansvarar 

kansliet för de uppgifter som inte kan lösas ideellt men finns alltid till 

hands för att stötta de olika lagen.  

Det här hjälper kansliet bl.a. till med: 
- Boka/avboka träningstider 

- Matchändringar  

- Tillsättning av domare vid ungdomsmatcher 

- Nycklar/taggar till olika idrottshallar 

- Administrera medlemskort 

- Utbildning i Sportadmin 

- Licensiera spelare 

- Spelarövergångar 

- Inköp av kläder och material 

- Lämna ut matchkläder 

- Lämna ut material 

- Uppdatera hemsidan 

- Skicka in matchprotokoll 

- Serie- och cupanmälningar 

- Fylla på kiosken inför varje match 

- Rekrytering av nya spelare 

- Rekrytering av nya tränare och ledare 

- Uppstart av nya träningsgrupper  

- Marknadsföring  

- Informera kring ledarutbildningar 

 


