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STYRELSEN  
 

Styrelsen ska se till att upprätthålla och utveckla verksamheten i enlighet med stadgar och 
policy. 
 
Fokus kommer fortsatt att ligga på: 

• Föreningens ledare: utbildning och samverkan. 

• Engagera fler i föreningens alla aktiviteter. 

• Öka föreningskänslan hos samtliga medlemmar 

• Ökad samverkan mellan senior och ungdomsverksamheten 

• #rosaframtid 

• Framtagande av en utvecklingslinje för spelarna för varje nivå 

• Skapa färganpassande nätverksträningar för ledarna  
 
 

 

SPORTSEKTIONEN/TÄVLING  
Fokusområden: 

• Utveckla våra spelare på alla nivåer. 
• Träffa alla lagens ledare inför säsongen. 
• Verksamhet på Kapareskolan. 
• Utveckla sportsektionen: barn-/ungdomssektion samt en junior-/seniorsektion 

• Pröva på innebandy på de omkringliggande skolorna 

 
 

 

TÄVLING  

Kansliet sköter genom Sportchefen David löpande licenshantering i IBIS, anmälan av 
träningstider till Fritid, Serieanmälan till HIBF etc. 

 

Domarna stöttas genom en konstruktiv utveckling och har alltid full uppbackning av 
domaransvarig enligt lagd strategi. 

 
 
 

SPONSRING/MARKNADSFÖRING  
• Sponsorer till vårt nya matchställ säsongen 2023/2024 

• Utöka sponsorgruppen med en representant per lag 

• Starta försäljning av sargplatser även i Rydethallen 

• Uppdatera och sprida vår sponsorfolder till potentiella sponsorer 

• Lagsponsring; 80/20-regeln gäller, dvs laget behåller 80% och klubben förvaltar 20%. 

• Utöka gruppen för marknadsföring/arrangemang med en representant per lag 

ARBETSPLAN FÖR 2021/2022 
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MARKNADSFÖRING  
• Utöka gruppen för marknadsföring för att gruppen tillsammans med sponsring och 

matcharrangemang kan rama in helheten ut till vår målgrupp. 

Intresse? Anmäl dig till ordforande@omnsalainnebandy.se 

 

 

MATERIAL  

• Möjligheten att beställa personliga ställ från blå nivå och uppåt. (OBS! nytt ställ 23/24) 
• Samtliga spelare och ledare får en vattenflaska. 
• Lag i matchspel får ett par strumpor och innebandyskolan får en t-shirt. 
• Målvakter födda 2008 och tidigare får ett utrustningsbidrag om 1 500kr, presentkort 

hos Innebandykungen 

• Låneställ kvitteras ut av lagledaren och återlämnas efter varje säsong. 

• Övrig utrustning inventeras av sportchefen innan varje säsong via kontakt med 
lagledarna. 

• Beställning av material ska alltid gå via kansliet/sportchefen. 
• Profilprodukter 2022/23: strumpor, flaskor, mössor och klubbfodral mm 

 
 
 

 

LEDARE & SPELARE  

Ledarträffar: 
• Uppstartsträff samt träff för nya ledare 

• Julbord med inspirationsföreläsning 

• Kurs i akut skadeomhändertagande 

• Ledarträff med fokus hallmiljö 

• Ledarträff med fokus på #rosaframtid  

 
Spelarutveckling sker löpande genom Hallands innebandyförbund. 

 
 
 

MATCHARRANGEMANG  

Att få en inramning på våra matcharrangemang dvs hemmamatcherna för 
representationslagen. Dam div 1, Herr div 2 samt JAS höjer föreningens status och rykte 
samt ger en extra sporre för spelarna.  Varje lag utser en representant som ingår i en 
arrangemang/eventgrupp. 

mailto:ordforande@omnsalainnebandy.se


 

  FÖRENINGENS ÅTERKOMMANDE UPPGIFTER & CHECKPUNKTER  
 
 

 
Månad Aktivitet Ansvarig När Resultat/Mål Kommentar/Status 
Augusti Planering 

Innebandyskolan. 
Spelare & Ledare Innan månadens 

slut. 
Välfungerande start för nya 
killar och tjejer 

 

Augusti Gå igenom kioskutbud, 
och fastställ ny prislista 

Styrelse Innan månadens 
slut. 

Korrekt och enhetligt utbud i 
kiosken. 

 

Augusti Planering och kallelse till 
ledarträff. 

Ledaransvarig Innan månadens 
slut. 

Välinformerade ledare.  

Augusti Inventera och dela ut 
matchställ och 
målvaktsställ. 

kansli Innan månadens 
slut. 

Kontroll över material.  

Augusti Uppföljning av 
fakturering & 
fakturering av nya 
medlemmar. 

Kansli Dagligen. löpande Inbetalade medlems- och 
träningsavgifter. 

 

Augusti Domarutbildning. Domaransvarig Innan månadens 
slut. 

Utbildade domare.  

September Årsredovisning, 
sammanställning, 
nyckeltal skickas till 
Dunross & Co. 

Ordförande Senast 2 veckor efter 
årsmötet. 

Enligt avtal.  

September Informationen till Fritid 
ska redovisas på speciell 
blankett på Fritids 
hemsida. 

ordförande Senast 2 veckor efter 
årsmötet 
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Månad Aktivitet Ansvarig När Resultat/Mål Kommentar/Status 

September Hallands IBF ska 
informeras och 
information på OIBK:s 
hemsida och i IBIS ska 
uppdateras. 

Kansli Senast 2 veckor efter 
årsmötet 

  

September Ledarträff ledaransvarig Innan månadens 
slut. 

Delaktiga, motiverade och 
utbildade ledare. 

 

September Klubbdag med 
aktiviteter och 
försäljning. 

Kansli  Innan 25 
september. 

Klubbkänsla, intäkter m.m.  

September Arbetsmöte 
verksamhetsutveckling 
klubben, rosa tråden, 
revidering årsplanen- 
Uppföljning beslut från 
årsmötet. 

Styrelsen Innan månadens 
slut. 

Säkerställd och uppdaterad 
årsplanering och dokument. 

 

September Start av 
innebandyskolan. 

Ungdomsansvarig Innan månaden slut Nya spelare.  

Oktober Styrelsemöte. Ordförande 
(kallelse) 

Enl ök. Dokumenterade diskussioner, 
frågor samt tagna beslut. 

 

Oktober Ledarutbildning HIBF. Kansli Vecka 40. Utbildade ledare.  

Oktober Deltagande på 
lagens 
Föräldramöte innan 
oktobers slut  
 

Kansli och 
styrelse 

Innan månadens 
slut. 

Välinformerade och 
engagerade föräldrar. 
Stötta tränare att få 
ut info samt 
funktionärer till laget 

 

Oktober Planera Onsala runt, 
kickoff med 
planeringsgruppen. 

Onsala Runt 
ansvarig 

Innan månadens 
slut. 

Tydlig planering och 
arbetsfördelning i god tid. 

 

Oktober Skolprojekt. Kansli 
Ungdomsansvarig 

Innan månadens 
slut. 

Visa upp innebandyn i 
skolorna, fler spelare till 
klubben. 
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Månad Aktivitet Ansvarig När Resultat/Mål Kommentar/Status 

November Styrelsemöte. 
- Planera 
julförsäljningen. 

Ordförande Enl ök. Dokumenterade diskussioner, 
frågor samt tagna beslut. 

 

November Hälsocertifiering  Ledaransvarig Innan 15 November. Välinformerade och delaktiga 
spelare. 

 

November Gamla Plattformen, 2 
ledare från klubben 
går på 
utbildning. 

Kansli Innan 15 November. Enligt riktlinjer. 
Välinformerade ledare. 

 

November Dunross-dagen styrelsen 3:dje Söndagen i 
November varje år 

Utveckla erfarenheter och 
relationer med andra i 
Dunross-familjen. 

 

November Idrottsforum kansli 3:dje Söndagen i 
November varje år 

Utveckla och byta 
erfarenheter och 
relationer med andra HIF 

 

November Föreläsning julbord Styrelsen Sista fredagen i 
november 

Gemenskap och inspiration  

December Försäljning av 
profilprodukter inför jul. 

Kansli, Styrelsen 1:a och 2:a advent. Förstärkt ekonomi, ökad 
klubbkänsla. 

 

December Redovisning 
lärgruppstimmar till 
SISU. 

Kansli Löpande. Ekonomisk ersättning.  

December Styrelsemöte. Ordförande Enl ök. Dokumenterade diskussioner, 
frågor samt tagna beslut. 

 

december Planering OnsalaSpelen Ordförande Mars/april Inbjudan bygga värdegrund, 
gemenskap och glädje. 

 

December Planering och kallelse till 
ledarträff. 

Ledaransvarig Innan månadens 
slut. 

Välinformerade ledare.  

Januari Ansöka om 
arrangemang. 

Styrelsen Innan månadens 
slut. 

Inlämnat önskemål för ev. 
arrangemang. 

 

Januari Medverka på 
tävlingskonferensen 
som HIBF håller och 
inbjuder till. Ha med 
synpunkter från lagen. 

Kansli Innan månaden slut Klubben delaktig och engagerad 
i HIBF. 
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Månad Aktivitet Ansvarig När Resultat/Mål Kommentar/Status 
Januari Redovisning av LOK-stöd 

(HT). 
Kansli Innan månadens 

slut. 

Statligt och kommunalt bidrag.  

Januari Styrelsemöte. 
- Säkerställa 
Uppföljningen av beslut 
från årsmötet. 

Ordförande 
(kallelse) 

Enl ök. Dokumenterade diskussioner, 
frågor samt tagna beslut. 

 

Januari Kallelse valberedningen 
till styrelsemötet i 
februari. 

Ordförande Senast 2 veckor 
innan styrelsemöte 
februari. 

Delaktig valberedning.  

Januari Ledarträff. Ledaransvarig Mitten januari. Delaktiga, motiverade och 
utbildade ledare. 

 

Februari Styrelsemöte 
- Valberedningen till 
styrelsemötet. 

Ordförande Enl ök. Dokumenterade diskussioner, 
frågor samt tagna beslut. 

 

Februari Beställning av 
profilprodukter. 

kansli Innan månadens 
slut. 

Inför klubbdagen.  

Februari Bjuda in revisor till 
styrelsemötet i mars. 

Ordförande Senast 2 veckor 
innan styrelsemöte 
mars. 

Delaktig revisor.  

Mars Ansöka om seriespel. kansli Innan månadens 
slut. 

Inlämnat önskemål för lagens 
seriespel (knatte, 
sammandrag, serier) under 
kommande säsong. 

 

Mars Styrelsemöte. 
- Revisor inbjuden. 

Ordförande Enl ök. Dokumenterade diskussioner, 
frågor samt tagna beslut. 

 

Mars Sponsorgenomgång Sponsoransvarig Innan månadens 
slut. 

sponsorträff  

Mars Ansöka om träningstider 
(kommande säsong). 

kansli Innan månadens 
slut. 

Inlämnat önskemål för lagens 
träningstider under 
kommande säsong. 
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Månad Aktivitet Ansvarig När Resultat/Mål Kommentar/Status 

Mars Ansöka om träningstider 
(Sommarträning). 

Kansli Innan månadens 
slut. 

Inlämnat önskemål för lagens 
efter- och försäsongs 
träningstider. 

 

Mars Onsala Spelen Ordförande våffeldags Samhörighet i föreningen, 
värdegrund och gemenskap 

 

  Mars   Planera sommarträning   Kansli   Innan månadens   
slut. 

  Ledarmöten, t ex färgvis  

April Informera, diskutera & 
fördela träningstider 

Kansli Innan månadens 
slut. 

Försöka sammanställa 
kommande träningstider och 
ev ändra/få mer tid. 

 

April Planera datum för 
årsmöte boka lokal 

Styrelsen Innan månaden 
slut 

Ute i god tid få lokal och 
informera m datumet 

 

Maj Sammanställning 
verksamhetsberättelse 

Alla lagledare 
samt Ordförande 

Innan månadens 
slut. 

Presentation av föreningen för 
året som gick, till årsmötet. 

 

Maj Onsala runt (och 
avslutningsfest?) 

Arbetsgrupp  Förstärkt ekonomi, gemenskap 
och samhörighet. 

 

Maj Säsongsavslutningsfest? arrangemangsgrupp Under månaden. I 
samband med 
Onsala runt? 

Stärkt klubbkänsla.  

Maj Kallelse till årsmöte (ev. 
stadgeändring ska finnas 
med i kallelse) 

 Ordförande I mitten av maj. 
Senast tre veckor 
innan årsmötet. 

Information till medlemmar och 
delaktighet.  info om motioner 
och deadline 

 

Maj Samla in matchdräkter 
och målvaktsställ, 
Inventering. 

kansli Innan månadens 
slut. 

Kontroll över material.  

Maj - Inlämning av motioner 
till årsmötet. 

Alla 
medlemma
r samt 
Styrelsen 

snarast (Senast 
fyra veckor innan 
årsmötet). 

Förslag på ändringar, nya 
satsningar, stadgeändringar, 
osv. 
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 Månad Aktivitet Ansvarig När Resultat/Mål Kommentar/Status 
Juni Information om 

träningstider kommande 
säsong. 

Kansli Mitten av månaden. Kunskap om var och när alla 
lag ska träna. 

 

Juni Verksamhets- och 
förvaltningsberättelser, 
revisionsberättelse, 
verksamhetsplan med 
budget samt styrelsens 
förslag och inkomna 
motioner med styrelsens 
yttrande skall finnas 
tillgängliga för 
medlemmarna. 

Styrelsen Senast en vecka 
innan årsmötet, på 
angiven plats. 

Underlag inför årsmötet. 
Delaktiga och engagerade 
medlemmar. 

 

Juni Skriftligt yttrande över 
förslag i motioner. 

Styrelsen Senast en vecka innan 
årsmötet. 

Underlag inför årsmötet. 
Delaktiga och engagerade 
medlemmar. 

 

Juni Delta på årsmöte, HIBF Ordförande Innan månadens slut Nätverkande.  

Juni Planering Höstaktiviteter 
Med datum 
klubbdag, innebandyskola 
uppstart, ledarträffar, 
föreläsning etc. delge 
viktiga datum på hemsida 
och i ledarmail  

Kansli Styrelsen Innan månadens 
slut. 

Välinformerade medlemmar.  

 
 


