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Valberedningen i Malmö FBC söker 
styrelseledamot till föreningens kassörsroll 
 
Valberedningen i Malmö FBC söker en styrelseledamot till 
föreningens kassörsroll inför det nya verksamhetsåret, 
2022/2023. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill 
ansöka, tipsa eller hjälpa oss att hitta kandidater för arbete i 
föreningens styrelse som kassör. 
 
 
Bakgrund föreningen och möjligheter med styrelsearbete 
 
Visionen för Malmö FBC "Malmö Floorball Club är en livsstil, som med passion och 
engagemang skapar den gränslösa mötesplatsen där personliga drömmar, mångfald och 
entreprenörsanda uppmuntras". 
 
Vår vision sträcker sig längre än att bara beskriva våra sportsliga tankar. Vi vill utbilda 
våra ungdomar att möta framtiden och ge dem möjligheter att växa som människor och 
medmänniskor. 
 
 
Vårt uppdrag sammanfattas i nedan punkter: 
• FBC ska med stark organisation och god ekonomi bedriva innebandyverksamhet. 
• Föreningen skall bedriva bred ungdoms- och juniorverksamhet för flickor och pojkar 
samt en breddverksamhet med målsättningen att lägga grunden för ett livslångt 
idrottande. 
• Föreningen skall också bedriva innebandyverksamhet och talangutveckling på yttersta 
nationella och internationella elitnivå på dam- och herrsidan. 
• Föreningen skall bedriva andra verksamheter som cuper, läger, webb, arrangemang 
och merchandise. 
• Genom att vara en föredömlig idrottsförening både sportsligt och organisatoriskt skall 
vi ge våra spelare, ledare och funktionärer bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 
• Föräldrar/anhöriga och supportrar skall ges goda förutsättningar att delta i föreningens 
aktiviteter och arrangemang. 
• Spelare, ledare och funktionärer skall vara förebilder som bidrar till att skapa glädje 
och gemenskap för hela föreningen, dess supporters samt samarbetspartners. 
• FBC ska bedriva verksamheten med långsiktigt och hållbart socialt ansvar vilande på en 
stark och väl förankrad och kommunicerad värdegrund. 
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Våra kärnvärden 
 
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. 
 
GEMENSKAP  
Jag är ärlig och visar en öppenhet för min omgivning och bidrar därmed till 
sammanhållningen och känslan av samhörighet i föreningen/laget. Jag ser till 
förenings/lagets helhet och visar på det sättet omtanke samt värnar om jämlikhet. 
 
RESPEKT  
Jag ser, lyssnar och försöker 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. 
 
När vi kommunicerar vår gemensamma Värdegrund sammanfattar vi 

det i FBCFAMILJEN 
 
Möjligheter som styrelseledamot: 
Arbetet i FBCs styrelse kommer ge dig möjligheter och fina förmåner, där främsta 
belöningen är att få vara en del av en visionär, social, härlig och modern inkluderande 
förening med ett gott hjärta. Ditt engagemang och din kompetens kommer bidra till att 
du enkelt kan ta del av all övrig erfarenhet som finns, vilket även stärker både ditt och 
vårt lärande i den dynamiska organisationen. 
 
Du kommer med dina förmågor och ambition vara en viktig del av en professionell 
organisation i all ideell verksamhet, vilket stärker dina möjligheter att använda det som 
är viktigt för dig och det du brinner för. Du får med automatik tillgång till ytterligare ett 
nätverk, som idag består av ca 650 medlemmar, som du kan ha nytta av i din yrkesroll, i 
andra uppdrag och nätverk eller inom familjen. 
 
Dessutom kommer du tydligt få vara en del av vår pågående framtidsresa inom alla våra 
kärnområden och organisatoriskt. Bara detta kommer ge dig möjligheter att påverka och 
samtidigt ge dig nya insikter, lärande och meriter för framtiden. Erfarenheten av just 
styrelsearbetet hos oss blir även en merit att lägga till ditt lärande och ditt CV. 
 
Vi söker en ledamot med något eller några av följande erfarenheter: 
 
• Erfarenhet och kunskap inom ekonomi och strategiskt arbete 
• Erfarenhet och kunskap inom kontroll och uppföljning av ekonomi och budget 
• Erfarenhet av arbetsfunktioner eller roller som är kopplade till ekonomi 
• Erfarenhet från eller minst förståelse för ideella föreningars miljö, förutsättningar och 
kommunikation 
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Som person söker vi dig som 
 
är en ansvarsfull person med intresse och gärna ekonomisk utbildning för kontroll av 
siffror och ekonomi. Det är meriterande med erfarenhet av ideellt föreningsarbete. Du är 
noggrann och ser värdet av föreningslivet. Du bör delta på 10 styrelsemöten per säsong. 
 
Rollen som kassör 
Till din hjälp har vi personal på kontoret som arbetar med den dagliga administrationen, 
såsom bokföring, fakturering, lönehantering etc. Det innebär att i din roll som kassör 
behöver du ”endast” ha det övergripande ekonomiska ansvaret. Utöver detta har du 
tidigare kassör som stöd och bollplank vid behov. 
 
Har du ett intresse för siffror och ekonomi och dessutom vill göra skillnad inom idrotten 
så är detta en utmärkt roll för dig! 
 
För mera information - Välkommen att kontakta vår valberedning 
Lars Walles, tel 070 731 13 42, lasse.walles@gmail.com 
Mats-Ola Nimgård, matsola.nimgard@gmail.com 
Pär Brenner, par.brenner@me.com 
 
Välkommen med din förfrågan, din ansökan eller ditt tips via mail till:  
lasse.walles@gmail.com 

 


