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Hej Ledare 
Lite information för dig som lagledare och ledare. 
 
Vi har fördelat styrelsens arbetsuppgifter enligt nedan ansvarsområden: 
 

• Ansvarig kring ledarutveckling – Jonas Landgren 
• Sociala medier & match arrangemang – Sebastian Christianson 
• Sportsligt ansvarig – Mikael Egnèr 
• Material – Tomas Östebo 
• Kiosk – Annika Andersson  
• Domare – Lisette Wallström 
• IT – Håkan Berggren 
• Sponsring – Lisette Wallström och Sebastian Christenson 
• Ekonomi – God Ekonomi (Helena Tholin) 

 
Klubbdagen blev lyckad 
Styrelsen har arbetat hårt sedan den 18 augusti med uppstarten av säsongen 
2021/2022. Vi deltog alla på vår klubbdag den 18 september och hade glädjen 
att träffa alla spelare och ledare och mingla med föräldrarna, så grymt trevligt 
att ses igen. 
 
Ledargolfen – ett trevligt sätt att träffas 
Dagen efter, den 19 september var det dags för Golfeventet på Gräppås 
golfbana och vi hade mycket trevligt. Ser redan fram emot nästa års golfmingel 
och hoppas vi blir fler då. 
 
Innebandyskolan är i gång 
Superkul att vi nu också är i gång med innebandyskolan för de yngsta. En av 
föreningens viktigaste satsningar då det ger en bredd som bygger basen för 
framtida satsningar. Innebandyskolan startade den 19 september och 
träningarna är förlagda på söndag förmiddag. 
 
Ungdomsansvarig på plats - äntligen 
David arbetar från och med den 1 oktober 100% för oss i klubben. Mer service 
till ledare och medlemmar från kansliet men också en utveckling och 
kvalitetssäkring av vår barn- och ungdomsverksamhet. 
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Föräldramöte 11/10 - Kapareskolan 
Den 11 oktober kl. 1900 – ca. 1945 bjuder vi in alla föräldrar till ett stort 
gemensamt föräldramöte i Kapareskolans aula. Föreningen i framtiden, 
#rosaframtid och vad ger föreningen era barn framöver och vart är föreningen 
på väg är ämnet för kvällen. 

Alla lagen bjuder in föräldrarna genom my Club och gör en kallelse så vi 
kan planera efter antal deltagande. 
ca. kl. 1950–2100 Välkomnar vi de lag som ännu inte haft föräldramöte 
till ett klassrum i skolan för eget möte för sitt lag.  
Anmäl dig till David för att boka ett eget klassrum för möte. 
 

Utbildningskväll 22/11  
Vi kommer att köra en utbildning i Tejpning och akut skadehantering. Inbjudan 
kommer ut som en kallelse. 
 
Inspirationsföreläsning 26/11 
26 november bjuder styrelsen in till Julbord med inspirationsföreläsning av 
Marcus Enoksson Mer info kommer i en separat inbjudan. Spara datumet det 
kommer vara värt det "#$%. 
 
Lite annat som också är på gång: 

• Toapappersförsäljningen drar i gång runt den 11 oktober.  Sebastian och 
Håkan håller i detta och mer info kommer ut till er ledare inom kort. 

• Vi kommer att bjuda in till en ledarträff i höst med lite olika teman. Mer 
info kommer. 

 
Uppdatera informationen kring era lag.  
Lagledaren behöver uppdatera den egna Lagsidan på vår hemsida 
onsalainnebandy.se med aktuella uppgifter såsom träningstider, kort 
presentation av laget och senaste bilderna på spelarna. Håkan Berggren, 
föreningens IT ansvarig, hakan.berggren@onsalainnebandy.se står till tjänst för 
att hjälpa till om ni vill.  
Håkan kan också hjälpa till att hålla er sida uppdaterad med era nyheter, 
händelser av positiv karaktär som kan marknadsföra just ert lag, som exempel 
bilder händelser etc. från Facebook och Instagram. Viktigt att hemsidan för ert 
lag har rätt info, nyheter och synlighet då det är där man hämtar information 
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om man vill börja spela med er eller komma i kontakt med er av annan 
anledning. 
 
 
Ledarutbildningar via förbundet 
Om ni känner att det är dags att gå en utbildning eller behöver du kanske gå en 
utbildning för att förnya din ledarlicens? Gå gärna in på 
https://www.innebandy.se/halland/ och kolla av vilken utbildning som kan vara 
aktuell. Prata med David för att få vägledning kring val av kurs eller anmälan. 
 
Är ni redo? Är ni taggade? Att ha roligt är viktigast, men vinna är också kul men 
inte lika viktigt för barnen. Att kämpa tillsammans med gemenskap och glädje 
föder en stolthet för laget och föreningen – våra värden. 
  
Säsongens seriespel startar officiellt första veckan i oktober med första hemma 
matchen med F09 på Rydet kl 1830. (Dm och JAS har redan smygstartat "#$% ) 
 
Ser så fram emot att träffas i våra hallar igen. 
 
 
Styrelsen 


