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Vision 

Malmö Floorball Club är en livsstil som med passion och engagemang skapar den gränslösa 

mötesplatsen där mångfald, personliga drömmar och entreprenörsanda uppmuntras. 

 

 

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. 

 

 

Malmö FBC:s övergripande målsättning  

Elit 

➢ Vi ska ta SM-guld 

Ungdom & bredd  

➢ Vi ska erbjuda innebandy för alla  

Socialt  

➢ Vi ska skapa och erbjuda trygga & familjära mötesplatser  

Hållbarhet  

➢ Vi ska i alla avseende verka för hållbarhet 
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Innebandy för alla 
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Värdegrund 

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 

sammanhållningen 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 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. 

 

Not. Värdegrunden är under omarbetning med målsättning att förenkla och förtydliga. Alla 

medlemmar har i enkätform fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med den nya 

värdegrunden som kommer presenteras under säsongen. 
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Verksamhetsplan 

För att befästa och utveckla vår verksamhetsidé och vision som innebandyklubb har 

styrelsen tillsammans med klubbledning arbetat med långsiktiga målsättningar som 

bearbetats ner till vad vi den kommande säsongen speciellt vill värna om och satsa på: 

Vår långsiktiga strävan är att fortsatt erbjuda en bred verksamhet med ett stort socialt 

ansvarstagande, stark klubbkänsla och samtidigt åstadkomma en sportlig spets på högsta 

nivå inom svensk innebandy. 

 

Fokusområden kommande säsong 

➢ Projekt 

Ett område där framtiden innehåller många spännande möjligheter. Upprätthållande 

av befintliga projekt samt skapande av plan för att sätta en detaljerad målsättning och 

struktur för framtida satsningar är fokus för kommande säsong. 

➢ Media & kommunikation 

För att utöka vår närvaro i media behövs en tydlig plan och ett fokuserat arbete av 

avsedda resurser. Området innefattar hela klubben, dam och herr, elit, ungdom och 

bredd. Vi vill öka antalet följare på social media! 

➢ Marknad 

Genom tillsättning av en ny gruppering för marknad, med ledning och stöd av anställd 

personal skall våra befintliga samarbeten stärkas och nya skapas. Bland annat 

genom uppsökande av samarbete med närliggande företag i de delar av Malmö vi 

verkar, samt genom återstart av nätverket. Detta skall på sikt ge en kraftigt ökad 

intäkt, en resa som startas under kommande säsong. 

➢ Öka antal medlemmar – Ungdom 

På kort tid har stora möjligheter skapats genom tillgången till nya hallar. Uppstart av 

nya träningsgrupper i dessa hallar tillsammans med projektet ”Idrott utan gränser” där 

vi sprider innebandy på Malmös skolor är grunden för ökningen av antal medlemmar. 

➢ Event och Cup 

För att ytterligare sätta Malmö på kartan har vi för avsikt att arrangera en cup. En cup 

är ett framtida nav i vår verksamhet och skapar gemenskap mellan medlemmar, 

ekonomisk intäkt, arbetstillfällen, utökade samarbeten med både Malmö Stad och 

näringslivsparter. 

Vi vill också vidareutveckla våra befintliga event, med fokus på våra 

representationslags hemmamatcher. När publiken tillåts komma tillbaka efter Corona 

vill vi dra nytta av den uppdämda hunger som finns att uppleva sport av hög kvalitet 

live. 

➢ Återstart Corona – bibehålla spelare 

Föregående säsong påverkades enormt av pandemin. En självklar del av kommande 

säsong är aktiviteter för att bibehålla medlemmar som inte fått utöva vår sport under 

20-21. Under förutsättning att restriktionerna tillåter så är Kick-Off i samband med 

säsongsstart en prioriterad aktivitet som planeras. 
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Mätbara målsättningar 21-22  

➢ 450 licenserade medlemmar 

➢ 85 ledare/funktionärer 

➢ Publiksnitt Dam 400 

➢ Publiksnitt Herr 200  

➢ Damlaget – slutspel 

➢ Herrlaget – Allsvenskt kontrakt 

➢ Ekonomiskt resultat + 50 000 kr 
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