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Verksamhetsåret 20/21  
Föreningens säsong för seriespel och träning blev allt annat än normal i jämförelse med 

tidigare säsonger. Sedan tre år tillbaka ändrade föreningen till brutet räkenskapsår som 

sträcker sig under perioden 1 maj till 30 april.  

 

Styrelsearbete och övergripande ansvar fördelat på olika medlemmar  
Under verksamhetsåret har flertalet styrelsemöten ägt rum. Mestadels har mötena varit 

digitala med mycket god närvaro från ledamöter och suppleant. Styrelsen tillsammans har 

fortsatt att utveckla föreningen inom en rad olika områden. En planeringshelg är inbokat och 

kommer att äga rum juni, 2021.  

 

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande – Veronica Andersson  

Vice ordförande – Mats Öman  

Kassör – Annica Karlsson  

Sekreterare - Helena Åhlin 

Ledamot – Johan Karlsson 

Ledamot – Lena Larsson  

Ledamot – Peter Stevensson  

Suppleant – Stefan Sandberg  

 

Lekmannarevisor – Ulrika Kron och Tomas Kilsby 

Valberedningen – Lizette Grunditz  

 

Sportgruppen  
Sportgruppens roll i föreningen har under verksamhetsåret haft en positiv utveckling gällande 

ansvar, struktur, delaktighet, rekrytering och avtalsskrivning. Sportgruppens representanter 

har fått olika nivåer att ansvara för.  

 

Svart nivå herr: Johan Farkas, Hans Djup och Marcus Hjalmarsson  

Svart nivå dam: Helena Åhlin, Madelen Jemth och Magnus Andersson 

 

Röd nivå pojk/flick: Lisa Kiirikki, Kajsa Olsson och Anderas Rudsvik  

 

Blå/grön nivå pojk/flick: Lena Larsson, Daniel Landmark, Björn Djup, Niklas Nilsson och 

Tony Carlsson  

 

Ansvariga inom olika ansvarsområden  
Domaransvarig – Sebastian Falk-Asplund  

Kioskansvarig – Veronica Andersson 

Träningstider för samtliga lag – Helena Åhlin och Madelen Jemth   

Matchläggning för samtliga lag– Stefan Sandberg  

Marknad – Mats Öman  

Arenautveckling – Mats Öman  

Kläd- och utrustningsansvarig – Veronica Andersson och Mats Öman  

Kommunikation/lagfotografering  – Mats Öman, Helena Åhlin och Veronica Andersson   

Ekonomi – Annica Karlsson och Johan Karlsson  

Utbildning – Peter Stevensson  

Sportgruppen huvudansvarig – Helena Åhlin  



Laganmälan till seriespel – Veronica Andersson  

Ledarmöten – Helena Åhlin och Mats Öman  

 

Utöver nämnda ansvarsområden och angivna personer finns många andra som har gjort stora 

som små insatser för föreningen och är alla värda ett stort tack för sina insatser. Utan alla 

medlemmars engagemang skulle föreningen inte befinna sig där den gör idag.  

  

Verksamhet säsongen 20/21  
Föreningen har bedrivit verksamhet för barn, ungdomar och seniorer, under säsongen 

uppdelat på 16 lag/grupper, dam och herr, flickor och pojkar och där antalet deltagande barn i 

åldrarna 5-10 år har fortsatt haft en positiv ökning.  Föreningen är fortsatt inne i en 

utvecklingsfas och där intresset att börja spela innebandy är stort. Hade föreningen haft en 

egen hall så hade det troligtvis varit än fler lag och träningsgrupper.  

 

Under säsongen hade föreningen 326 medlemmar – ett rekord i jämförelse med tidigare år. 

Huvudarenan för KIBF är Brogårdshallen, där det under en normal säsong spelas över 130 

matcher och genomförs mer än 500 träningar. Under den gångna säsongen spelades enbart en 

bråkdel av alla de matcher som normalt brukar spelas i hallen. Planeringen för säsongen låg 

på ca 115 seriematcher i Brogårdshallen inkluderat poolspel. 
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KIBF´s samtliga lag inför säsongen 20/21 – lagfotografering av John Person  

 

Som förening har vi fortsatt att utvecklas inom flertalet olika områden.  

Bl.a. genom att stärka varumärket Kristinehamns innebandyförening, bedrivit ett 

framgångsrikt och strategiskt styrelsearbete, fortsatt jobba med jämställdhet, löpande utbildat 

våra ledare och domare och försökt att stimulera fler personer att engagera sig inom 

föreningslivet.  

 

Framtagna styrdokument som ledarpolicy, spelarpolicy, föräldrapolicy, etik-, alkohol och 

drogpolicy, trafikpolicy och policy för sociala media finns upplagda på föreningens hemsida 

samt har spridits och kommer att spridas mer bland spelare, ledare och föräldrar.  

 

Inför säsongen kunde föreningen för första gången dela ut en ledarpiké (utan kostnad) till 

samtliga ledare. Tre företag har valt att profilera sig på samtliga ledartröjor.  

 

Lagfotografering ägde rum under coronasäkrade former. Alla spelare bar det officiella 

matchstället och ledarna den officiella ledartröjan. Fotograferingen genomfördes av 

föreningens samarbetspartner John Persson.  

 

Corona 
Många föreningar lokalt, nationellt och internationellt har påverkats av den pandemi som 

under början 2020 gjorde sitt intåg i landet. Säsongen blev mycket speciell. Träningar kunde 

genomföras nästan hela säsongen för barn födda 2005 och senare. Senior- och juniorlagen 

kunde genomföra träningar och spela matcher fram till november månad då 

Folkhälsomyndigheten, smittskydd och Värmlands innebandyförbund stoppade 



verksamheten. Dam och herrlaget spelade fyra respektive fem matcher vardera innan serien 

till slut stängdes. Samtliga träningar och träningar som har genomförts under säsongen har 

gjorts utan publik och utan besökare i hallarna. Senior- och juniorlagen har genomfört 

träningar i mindre grupper och utomhus.  

 

Utveckling av Brogårdshallen som innebandyarena  
Föreningen har följt upp tidigare inskickade skrivelser till kommunen som berört utveckling 

av Brogårdshallen. Banners med klubbmärket har satts upp vid entrén, flertalet ribbstolar har 

monterats bort för att stärka säkerheten och minimera skador och en ny station i markplan har 

monterats upp för vattenpåfyllning. Föreningen fortsätter att driva frågor som berör; eget 

omklädningsrum, digitalt bokningssystem för tränings- och matchtider, flytt av sekretariat till 

läktarsidan, flytt- eller införskaffandet av ny resultattavla och att föreningen får till en riktig 

cafeteria och ett eget klubb- mötesrum. En god dialog pågår med kommunen och målet är att 

några av de områden som föreningen driver kommer att kunna genomföras innan kommande 

säsong inleds.  

 

Föreningen har inför och under säsongen investerat i nya träningsmattor, rehabutrustning, 

målvaktshandskar, fler matchställ till de yngre lagen i grön serie och två reservställ som vid 

behov kan lånas ut till lag i blå/röd nivå, en I-pad som lag kan låna för att filma träningar och 

matcher m.m. Föreningen fick även en ”julklapp” av vår partner Convoy parts som innehöll 

nya flertalet träningsvästar och koner.  

 

Arrangemang  
På grund av pandemin har inga arrangemang kunnat äga rum under säsongen.  

 

Marknad 
Med risk att föreningen skulle tappa intäkter p.g.a. möjliga avhopp från partners och utebliven 

kioskförsäljning under matcher så ägde flera säljinsatser rum än vanligt. Förutom den årliga 

pappersförsäljningen så sålde lagen tillsammans 1 000 sportlotter samt att styrelsen 

engagerade sig och sålde Bingolotter utanför PEKÅS. Insatser som gav fina extrapengar till 

föreningskassan.  

 

Samtliga sponsorer/partners till föreningen, utom en, var kvar under denna säsong samt att 

några nya tillkom. Totalt har föreningen avtal och olika uppgörelser med ca 50 olika 

företag/aktörer. All reklam som visas i Brogårdshallen och på spelar- och ledarkläder är 

aktuell. Personliga julhälsningar i form av ett KIBF-kort skickades ut till samtliga partners.   

 

       

KIBF sålde 1 000 Sportlotter och ett stort antal Bingolotter till uppesittarkvällen.  



    

     

Några av KIBF´s partners som valt att profilera sig via skylt eller sargreklam i Brogårdshallen   

                

 



Jämställd förening  

Styrelsen har under säsongen bestått av fyra  

kvinnor och tre män. Styrelsen har därmed  

uppnått målet om jämställd styrelse.  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret avslutat 

en digital kurs i jämställdhetsarbete, Fifty 

Fifty.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Under säsongen har majoriteten av våra 

ledare varit män.  
 

Målet är att fortsätta utbilda ledare och att 

fler kvinnor intar en ledarroll.  
 

Våra representationslag inom herr och dam 

behandlas lika när det gäller att förlägga 

träningstider och matchläggning. Förmåner 

till ledare och spelare kan variera.   

 

 

 
 

Gällande antalet lag så är det idag en 

majoritet av herr- och pojklag. Det finns 

dock en viss tillväxt på flicksidan.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommunikation  
Föreningen har under året informerat om olika händelser och aktiviteter via flera olika 

Facebooksidor och via www.kristinehamnsinnebandyforening.se.  
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Ledarforum, där samtlig ledare inom föreningen träffas, har under säsongen ägt rum i 

sparsamt format. De sista tillfällena ägde rum digitalt. Deltagandet från våra ledare är bra men 

kan bli bättre då målet är att samtliga lag ska ha närvaro under föreningens officiella 

ledarträffar.  

 

Sportsliga framgångar  
Både damlaget och de båda herrlagen hann precis inleda säsongen innan matchspel sattes på 

paus.  Efter beslut från förbundet stängdes serierna vilket resulterade i att samtliga lag 

kommer att spela kvar i samma divisioner säsong 21/22. För dam division 1, herr division 2, 

herr U division 4.  

JAS-laget ställde under säsongen upp med ett mixlag tillsammans med Karlskoga 

innebandyförening. Från vardera klubb utsågs två ledare. Truppen bestod av 17 spelare 
inkluderat två målvakter. Träningar och matcher anordnades i de båda kommunerna. Laget 
hann spela fyra matcher som resulterade i tre vinster och en förlust.  
 

Ekonomi  
Enligt bokslutet kan det konstateras att föreningen har gjort ett positivt resultat. Det bästa i 

föreningens historia. Bidragande orsaker till det goda resultatet är bland annat att föreningens 

nästan samtliga partners har betalat avtalad ersättning för reklamplats. Flertalet 

försäljningsinsatser har ägt rum genom lagen och styrelsen, föreningen har erhållit extra 

utbetalda medel i form av Coronastöd från RF SISU, minskade kostnader runt våra 

representationslag, minimalt med domarkostnader, minska hallhyror är alla faktorer som har 

gjort att föreningen kan påvisa ett mycket bra ekonomiskt resultat.  
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Veronica Andersson  Mats Öman   Annica Karlsson  

Ordförande   Vice ordförande  Kassör 
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Sekreterare   Ledamot   Ledamot  

 

 

 

Lena Larsson  Stefan Sandberg  

Ledamot   Suppleant  

 

 


