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INLEDNING 
Malmö Floorball Club som organisation består utav två föreningar. 
Malmö FBC, org.nr 802439-1164 och Malmö FBC Utveckling, org.nr 802419-4279 
Föreningarna är två skilda juridiska personer, men med en gemensam styrelse och 
administration. 
 
Detta styrdokument ligger till grund för vad och hur vi vill genomföra vår verksamhet i 
bägge föreningarna.  
 
Malmö FBC är en ideell idrottsförening och förutsättningen för att verksamheten ska 
bedrivas bygger på att våra medlemmar och deras anhöriga bidrar och hjälper till. Vi har 
förmånen som förening i Malmö kommun att via ekonomiskt stöd kunna ha bemanning 
på vårt kansli som kan ge medlemmar stöd, hjälp och struktur, men det kommer aldrig 
kunna ersätta det ideella arbetet som behövs om vi ska nå våra målsättningar. Kan vi 
som förening hjälpas åt i stort och smått kommer vi tillsammans skapa den mötesplats vi 
vill för alla som älskar innebandy. 
 

VERKSAMHETSIDÉ 
Malmö Floorball Clubs verksamhetsidé är att bedriva innebandy för barn, ungdomar och 
seniorer såväl på elit-, motions- som socialnivå samt skapa en mötesplats för människor 
där personliga drömmar och entreprenörsanda uppmuntras. 
 

VISION 
"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 
 

MÅLSÄTTNINGAR 
Föreningen övergripande målsättningar är:  
 
Elit  
SM-guld Dam & Herr  
 
Bredd & Ungdom 
Erbjuda innebandy för alla.  
 
Socialt  
Erbjuda en trygg och familjär mötesplats 
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VÄRDEGRUND 
Vår värdegrund består av sju 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. 
 
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. 
 
ATTITYD 
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. 
  
HÅLLBARHET  
Vi verkar för en hållbar verksamhet och förening i alla avseenden. Som ledare deltar jag i 
kontinuerligt i de utbildningstillfällen i skadeförebyggande träning, ledarskap, magenta-
tråden etc som arrangeras. Som förening tar vi ekonomiskt ansvar genom att inte låta 
kortsiktiga sportsliga resultat styra verksamhetsinriktning. Vi tar miljömässigt ansvar i de 
arenor vi är verksamma i, uppmuntrar samåkning, återanvänder utrustning och 
träningskläder.     
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SIU  
Hur vi vill bedriva vår innebandyverksamhet, träningar och tävling utgår Föreningen från 
Svenska innebandyförbundets utvecklingsmodell, SIU. Modellen är i sig ett styrdokument 
som omfattar och bygger på följande delar: 

Ø Är baserad på fysisk, emotionell och kognitiv utveckling hos barn och ungdomar. 
Ø Säkerställer utvecklingen av allsidiga motoriska färdigheter hos barn och 

ungdomar, vilket ligger till grund för att uppnå maximal prestationsförmåga och 
en god hälsa. 

Ø Säkerställer att program för träning, tävling och återhämtning skapas och finns 
tillgängligt under hela idrottsutövarens karriär. 

Ø Integrerar elit-, tävling-, bredd-, barn- och motionsidrott. 
Ø Bygger på Svensk Idrotts riktlinjer och värderingar. 
Ø Förespråkar en hälsosam livsstil med ett livslångt idrottande. 

Svensk innebandys utvecklingsmodell i sin helhet kan läsas HÄR (www.innebandy.se) 
 

Vår egen SIU-modell 
 
 

Föreningens tolkning  

 

 

 

 ELITLAG 

U-LAG 

UNGDOM 6-9 

1 - 2 träning/vecka 

Knatteligan 

UNGDOM 9-12 

2 träningar/veckan 

Poolspel 

UNGDOM 12-16 

2 träningar/veckan 

Rak serie 

BREDD 16+ 

Motionslag 

Breddlag 
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ORGANISATION 

Styrelsen 
Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen uppdrag är 
att verka för föreningens bästa på lång sikt utifrån uppsatta målsättningar. De ansvarar 
även för att fastställa en budget i balans alternativt med överskott varje säsong. 
Styrelsens förlängda arm är klubbchefen som ansvarar för att den löpande verksamheten 
genomförs enligt uppsatt verksamhetsplan samt i linje med framtagna policys. 
 

Kansli 
En förening i Malmö kommun erhåller flera olika stöd i form av bidrag för att kunna ha 
anställd personal. Anställd personal ska erbjudas en trygg arbetsplats som följer 
kollektivavtal gällande arbetsrättslagar och arbetsmiljö. Kansliet ska ge föreningens 
medlemmar bästa möjliga service och fungera som koordinator i den dagliga 
verksamheten. Kansliet har även som mål att jobba långsiktigt för hur verksamhet ska 
utvecklas beroende på interna och externa förändringar. Kansliet sköter även mycket av 
den administration som berör hela verksamheten ex bokföring, fakturering, 
medlemsregister mm. I första hand ansvarar kansliet för de uppgifter som inte kan lösas 
ideellt. 
       

BREDDVERKSAMHETEN 
Vår bas för att spela innebandy finns i vår breddverksamhet. Från vår 
uppstartsverksamhet till våra motionslag ska alla finna en plats att kunna delta och utöva 
innebandy med fokus på glädje, gemenskap, personlig utveckling och livslångt 
idrottande. Breddverksamheten delas in i fem sektioner. 
 

Ungdom (grön nivå) 
Syfte och mål 
Erbjuda så många barn som möjligt att börja spela innebandy. Det ska vara enkelt, billigt 
och roligt. Föreningen tillhandahåller lånematerial för de första träningarna men därefter 
bör alla spelare köpa egen klubba. Alla spelare ska i sin takt få möjlighet att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 
 
Ledare 
Tränare till lagen och lagledare tillsätts i första hand av anhöriga dvs föräldrar. Kansliet 
är behjälplig med information och stöd till nya ledare. 
 
Träningar 
Lagen har en träningstid i veckan. Träningstiden är förlagd i första hand på helger. Vid 
träningstid på vardag ska lagen inte träna efter kl 19.00. 
 
Uttagning till match 
Alla spelare ska kallas till match oavsett träningsnärvaro. Det är därmed upp till spelaren 
själv att be- stämma. 
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Speltid och matchcoachning 
Alla ska spela lika mycket. 
 

Ungdom (blå och röda) 
Syfte och mål 
Alla ska spela lika mycket för maximal utveckling. 
 
Ledare 
Tränare till lagen och lagledare tillsätts i första hand av anhöriga dvs föräldrar. Kansliet 
är behjälplig med information och stöd till nya ledare. 
 
Träningar 
Lagen har två träningstider i veckan. Träningstiden är förlagd i första hand på vardagar 
och ska vara slut senast 20.00 för äldre ungdomslag (röda lag), 19.30 för yngre (blå 
lag). 
 
Uttagning till match 
Om inte spelaren har onormalt hög träningsfrånvaro ska spelaren kallas till match. Vid 
mer än 15 spelare i truppen finns möjlighet att låta spelare skiftas om att stå över 
matcher. 
 
Speltid och matchcoachning 
Inga toppningar får förekomma. Alla spelare ska ha rätt till lika mycket speltid i alla 
situationer. 
 

Junior– senior (bruna) 
Syfte och mål 
Behålla och utveckla spelarna till sin fulla potential. Spelare som vill testa på träning med 
U eller A- lag kan ges denna möjlighet 
 
Ledare 
Ledare som varit med från ungdom i form av föräldrar ska erbjudas att fortsätta om 
intresse finns. Om behov finns så kan extern tränare tillsättas men befintliga ledare ska 
prioritera så att de stannar kvar. 
 
Träningar 
Antal träningar bestäms tillsammans med ledare och spelare inför varje säsong. För 
juniorlag är riktlinjen 2-3 träningar per vecka medan senior har riktlinje 1-2 per vecka. 
Lagen kan också ha gemensamma träningar vid behov eller träna ihop med lag i elit. 
Träningstiden för lagen fördelas efter tillgänglighet men i första hand på tider efter 19.30 
på veckodagar. 
 
Uttagning till match 
Alla som vill delta i matchspel ska erbjudas detta utifrån den nivå som passar bäst för 
varje spelare. Beroende på underlag bestäms förutsättningarna för laguttagning där 
träningsnärvaro går före spelarens individuella kvalitéer. 
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Speltid och matchcoachning 
Riktlinjen är att så många av de uttagna spelarna i matchen ska få spela så lika som 
möjligt. Lagen har inte sportsliga mål utan fokus är på utveckling av spelare och laget 
men även se till att behålla medlemmen aktiv i ett livslångt idrottande. 

 

Motion (brun) 
Syfte och mål 
Motionslagen är i första hand träningsgrupper för dam och herr som inte spelar matcher. 
Riktlinjen är deltagarna är över 30 år men finns inget krav. Målet är att behålla våra 
medlemmar i ett livslångt idrottande. Damlaget kallas Golden girls, herrlaget Oldboys. 
 
Ledare 
En sammankallade, exempelvis en av deltagarna själv för respektive lag, ansvarar 
nycklar till hallen, att material mm finns på plats samt tar in kontaktuppgifter. 
 
Träningar 
Lagen har 1-2 träningstider i veckan beroende på om laget spelar motionsserie (ex 
Malmö Innebandyliga, M-ligan). Träningstiden är förlagd i första hand på vardagar och 
tiden styrs av tillgänglighet. 
 

Träningsgrupp för personer med funktionsnedsättning 
Tillsammans med organisationen HISO erbjuder vi även en träningsgrupp för spelare, 
tjejer och killar, som har någon form av funktionsnedsättning. Spelarna löser 
motionskort i HISO och det är även dem som är ansvariga för verksamheten genom sin 
kompetens inom området. Vi som förening erbjuder dock möjligheten att bli medlem och 
därmed ge spelarna en föreningstillhörighet. 
              

ELITVERKSAMHETEN 
Vår elitverksamhet har som mål att föreningen ska vara ledande inom sin idrott på 
seniornivå. Elitverksamheten ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för inblandande 
spelare och ledare att utvecklas och prestera på bästa sätt som kommer ta oss till våra 
mål. Elitverksamheten delas in i två sektioner och sammankallas av sportchefen med 
tillhörande sportgrupp. En med fokus på dam och en fokus på herr. 

Elitlag (guld) 
Föreningens elitlag även kallad Dam A och Herr A har som löpande målsättning att vinna 
SM-guld. Oavsett föreningens nuvarande serietillhörighet ska verksamheten byggas på 
ett sätt för att på sikt kunna nå uppsatt målsättning. 
Föreningen ska jobba löpande med att skapa bästa förutsättningar som möjligt för att 
spelare och ledare ska kunna utvecklas och nå mål, kortsiktigt och långsiktigt. 
Både spelare och ledare i elitlagen är viktiga förebilder för hela Föreningens verksamhet. 
Alla spelare och ledare i Elitlagen ska ha individuella avtal som binder dem till föreningen 
(undantag för NIU-elever som ej kan skriva bindande avtal) 
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U-lag (svart) 
U-lagen har fokus på att erbjuda unga spelare som på sikt vill nå föreningens A-lag 
möjlighet att öka sin träningsdos samt testa på tuffare matcher. Lagen ska bestå i 
huvudsak av spelare från egna ungdomsleden men är även öppen för spelare som själv 
söker sig till föreningen. 

DOMARE 
Föreningsdomare tillsätts av föreningens domaransvarige/föreningskonsulent. Schema 
distribueras till berörda domare under säsongen av föreningens domaransvarig. Domare 
ska komma väl förberedda till matcher, senast 15min innan matchstart. Vid akuta 
sjukdomsfall/förhinder är det upp till varje domare att kalla in ersättare samt meddela 
laget samt domaransvarig.  
 
Distriktsdomare 

Ø Föreningen betalar hela utbildningskostnaden. 
Ø Domaren betalar och köper själv in domartröja, shorts, strumpor och visselpipor. 

Föreningsdomare 
Ø Föreningen betalar hela utbildningskostnaden. 
Ø Domartröjor finns att låna. Tröjan hämtas och återlämnas alltid i materialförrådet 

efter avslutad dömning. Föreningen ombesörjer tvätt. 
Ø Domaren kvitterar ut personliga shorts och strumpor. 
Ø Vill domaren ha egen domartröja bekostas denna av domaren. 
Ø Domaren bekostar själv visselpipor. 

 
Ersättning enligt Skånes IBFs tariffer  
 
All ersättning är skattepliktig och kontrolluppgifter skickas till Skatteverket årligen. 

 

ÖVRIGA KOMMITTÉER 

Marknad 
Marknadskommittén har som huvudmål att öka intäkter för föreningen genom att 
erbjuda en attraktion för att ge ekonomiskt stöttning till verksamheten. Målet är att 
erbjuda alternativ för hur samarbetspartners ska få tillbaka maximalt av sin insats 
genom exponering (reklam), affärsmöjligheter (nätverk), goodwill (CSR) och tacksamhet 
(VIP-inbjudningar, förmåner etc.). 
En viktig del för en framgångsrik marknadskommitté är att våra medlemmar öppnar 
dörrar (kontakter) till nya potentiella partners för föreningen. 
 

Event 
Eventkommittén ansvarar för elitlagens hemmamatcher i form av skapa ett attraktivt 
arrangemang som ska ge en upplevelse för besökaren men också öka och behålla antalet 
besökare. Målet är även att erbjuda bra service för besökaren i form av kiosk, grill etc. 
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men även för besökande lag, domare m.fl. Framgångsfaktorn för eventkommittén är ett 
stort ideellt stöd från föreningens medlemmar men också anhöriga (föräldrar, syskon, 
mor/farföräldrar och vänner). Alla kan/ska kunna bidra på något sätt som hjälper 
kommittén och föreningen att nå sina mål. 
 

Profilering 
Profileringskommittén ansvara för all kommunikation internt och extern som sker via 
hemsidan, sociala medier, webb eller i och till press både gällande text, bild och ljud. 
Målet är att informera och marknadsföra Föreningens verksamhet, varumärke och 
medlemmar till intressenter men även öka intresset på kort och lång sikt. 
Föreningens presstalesman är utsedd av styrelsen. 
Riktlinjer för hur föreningens kommunikation är reglerat i specifikt policydokument och 
innefattar alla Föreningen medlemmar. 
 

Malmö Floorball Academy 
MFBA är föreningens kommitté som ansvarar för spelar- och ledarutveckling internt i 
föreningen men också externt mot och med andra föreningar. Den huvudsakliga 
verksamheten är att bedriva skolverksamhet via Malmö Idrottsgrundskola och 
Hagalidskolans idrottsprofil. Skolverksamheten ska bedrivas som en föreningsneutral 
verksamhet där medlemmar från Föreningen inte automatiskt har förtur. 
Grundskolan ska erbjuda en träningsplats för spelare som tidigt brinner för innebandy 
och vill öka sin träning kombinerat med sina studier. 
Utöver skolverksamheten genomför akademin föreläsningar, utbildningar, camper mm 
för att öka kompetens för ledare. Verksamhet ska ligga i linje med SIU och vara 
kompletterande till SIBF/SKIBF utbildningsverksamhet. 
 

MEDLEMSKAPET 
Som en ideell förening är medlemskapet en nyckel för hela vår förenings existens. 
Genom medlemskapet får alla en röst och kan därmed via årsmöte påverka hur vi ska 
bedriva verksamheten. Medlemskapet är också viktigt sett till att antalet medlemmar är 
sättet kommunen, med flera räknar storleken på en förening. Ju fler medlemmar ökar 
även möjligheten till mer bidrag, stöttning mm. 
Alla spelare, ledare och styrelsen i föreningen ska betala medlemsavgift säsongsvis. 
Beloppet fastställs på årsmötet. Vem som helst har rätt att bli medlem i Föreningen även 
om man inte väljer att aktivt delta i verksamheten. Varje medlem har en röst på 
årsmötet och för spelare som ej är fyllda 18 år deras målsman röstberättigad. 
 
TRÄNINGSAVGIFT 
För spelarna tillkommer även en träningsavgift. Syftet med träningsavgiften är att täcka 
alla de kostnader som finns, ex serie/cupanmälan, domarkostnader, material, hallhyror, 
spelarlicens mm. Träningsavgiften är reglerad utifrån varje lags tillhörighet i seriespel 
och antal träningar. Avgiften fastställs av för året tillsatt styrelse för att skapa balans 
mot uppkomna kostnader för respektive lag. Föreningen gör löpande undersökning kring 
nivån för träningsavgiften för att ligga i linje med andra föreningar. 
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Mixlag (ej matchspel) 
Låg träningsavgift för att erbjuda alla möjlighet att börja spela. 1 träning/veckan.  
 
Ungdom 
Träningsavgiften ökar när laget ingår i ungdom. Lagen får fler träningstider och kan även 
spela knatteligan och poolspel. 
 
Junior, Senior, motion 
Liten ökning från ungdom men ska ligga i linje för att träningsmängden är densamma. 
Dock tillkommer mer kostnader för hallhyra, domare, serieanmälan. 
 
Elit 
Betalar högst träningsavgift då deras verksamhet kostar mest. 
Tränings och medlemsavgift kan inte förhandlas bort utan ska betalas av alla. 
 
Övrigt  

- Efter årsskiftet sänks träningsavgiften med 50%   
- Föreningen återbetalar inte erlagda avgifter  

 
ATT TÄNKA PÅ 
En förening är inte starkare än medlemmarnas egna engagemang för verksamheten. 
Majoriteten av verksamheten bedrivs uteslutande av ideella krafter och alla kan bidra på 
något sätt för att skapa bättre förutsättningar och tillsammans nå föreningens mål. Allas 
bidrag är av stort värde, oavsett om det är som ledare, hjälpa till i kiosk, sitta i styrelsen 
eller förmedla en kontakt till en eventuell ny samarbetspartner. 
 
Vi kan alla bidra med något! 
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Laguppdrag 
För att föreningens verksamhet ska fungera behöver alla lag hjälpas åt. Beroende på 
färgnivå i föreningen har varje lag under säsongen uppdrag som behöver genomföras av 
spelarna själva eller med hjälp av dess anhöriga. Bilden visar i grova drag vilka uppdrag 
som ligger på de olika lagen. 
 
Grön nivå, Ungdom 6-9 år:  

Ø Kiosk vid egna sammandrag   

Ø Kiosk- och sargvaktsuppdrag vid seniorlagens matcher  

Ø En (1) föreningsförsäljning per säsong   

Blå nivå, Ungdom 9-12 år:  

Ø Kiosk vid egna sammandrag   

Ø Kiosk- och sargvaktsuppdrag vid seniorlagens matcher  

Ø En (1) föreningsförsäljning per säsong   

Röd nivå, Ungdom 12-15 år:  

Ø Kiosk vid egna sammandrag   

Ø Kiosk- och sargvaktsuppdrag vid seniorlagens matcher  

Ø En (1) föreningsförsäljning per säsong   

Svart nivå, Junior/U-lag: 

Ø Kiosk vid egna juniormatcher t.ex. JAS, HJ18/DJ17  

Ø Andra laguppdrag kan också bli aktuella t.ex. funktionärer på externa event (SM-

finalerna, Landskamper etc.) eller inventering.  

Ø Funktionärer vid A/U/-lagsmatcher eller H3 

Ø En (1) föreningsförsäljning per säsong   

Guld nivå, Elitlagen: 

Ø Mentorsverksamhet 3-4 mentorer/ungdomslag som ska göra 2-4 mentorsbesök 

hos sitt lag under säsongen. Vara goda förebilder och inspirera de yngre. 

Ø Andra laguppdrag kan också bli aktuella t.ex. funktionärer på externa event (SM-

finalerna, Landskamper etc.) eller inventering.  

Ø Marknadsaktiviteter t.ex. promota Malmö FBC på Malmöfestivalen etc.  

Ø En (1) föreningsförsäljning per säsong   
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POLICY MOT ALKOHOL, TOBAK & FÖRBJUDNA SUBSTANSER  
 
Vårt övergripande mål är att verka för en sund verksamhet utan tobak, alkohol, 
narkotika och doping. Vi har ett utökat samhällsansvar för medlemmar under 18år. Våra 
tränare, ledare, spelare samt styrelse-, kommittéledamöter och anställda har ett extra 
stort ansvar för detta genom att agera som goda förebilder. 
 
Narkotika och dopning 

All användning och hantering av narkotika och dopning är ett brott enligt svensk lag och 
även ett allvarligt övertramp mot föreningens grundläggande värderingar och policys. All 
form av narkotika- och dopningsmissbruk eller hantering kommer omedelbart att 
polisanmälas. 

Alkohol och tobak 
Föreningen tillåter inte att medlemmar under 18år har med sig eller använder någon 
form av tobak eller alkohol när de deltar i föreningens aktiviteter eller vistas i någon 
anläggning där föreningen bedriver verksamhet. 
 
Samtliga lokaler där föreningen har verksamhet ska vara rök- och alkoholfri. Undantag 
kan göras vid VIP-sammankomster för samarbetspartners samt vid föreningsfester för 
medlemmar över 18år. 
 
För att få delta i föreningsfester eller arrangemang där alkohol servas ska medlemmar ha 
fyllt 18år. 
 
Föreningen ska inte samarbeta med företag som uppmuntrar till tobaks- eller 
alkoholkonsumtion bland våra medlemmar. 
 
Föreningens tränare, ledare, spelare samt styrelse-, kommittéledamöter och anställda 
ska sträva efter att inte röka eller snusa i samband med sitt uppdrag för Föreningen. 
Medlemmar under 18år som bryter mot föreningens drogpolicy kallas tillsammans med 
sina föräldrar till samtal med sina tränare/ledare eller annan ansvarig inom föreningen. 
Ledare som bryter mot föreningens drogpolicy kan komma att befrias från sitt uppdrag 
inom Föreningen. 
 
All langning av alkohol till medlemmar under 20år kommer att polisanmälas. 

 

SPEL & BETTING  
 
”Kommer att uppdateras under våren efter genomgång av representant 
från RF” 
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FÖRENINGSSAMVERKAN  
Föreningen vill ha goda relationer med andra föreningar och tror att en viktig del för att 
nå sina målsättningar men också stärka skånsk innebandy är att samverka. Samverkan 
kan ske på olika sätt och på flera olika plan, allt från styrelsenivå till mellan lag i olika 
föreningar och även mellan andra idrotter. 
 

VÅRA POLICYS 
Utifrån vår målsättning och värdegrund har föreningen flera policys som ger oss riktlinjer 
hur vi ska genomföra vår verksamhet, men också vilka regler som föreningen och dess 
medlemmar ska verka efter. Det är alla medlemmar gemensamt ansvar och intresse att 
vi efterlever dessa policys. Våra mer övergripande policyers finns tillgängliga på 
hemsidan medan andra används internt inom respektive kommitté. Våra policydokument 
godkänns av styrelsen. 
På hemsidan under fliken föreningen/downloads finna våra policydokument att ladda ner. 
Vi använder och följer även policydokument framtagna av Svenska Innebandyförbundet. 
 

INFORMATION 
Föreningens information till medlemmarna sker i följande kanaler 
 
Hemsidan och social medier 
Nyheter för allmänt intresse som berör medlemmarna men också andra intressenter för 
föreningen. Det kan vara matchreferat, roliga händelser i ett lag men också nyheter som 
har ett medialt intresse. 
 
SportAdmin 
Föreningens medlemsregister. Här finna alla medlemmar registrerade med 
kontaktuppgifter. Kansliet ser löpande över så endast personer som ska ha tillgång till 
registret får det samt att det inte missbrukas. Från SportAdmin görs även utskick till alla 
medlemmar om träffar, information som bara berör medlemmarna. Via SportAdmin 
skickas även fakturan ut för betalning av medlem och träningsavgifter. 
 
 


