
Stockholms Innebandyförbunds nätverk för kvinnor

Stockholms Innebandyförbund välkomnar spelare, ledare, domare och 
organisationsledare till ett nätverk för kvinnor i syfte att inspirera, motivera 
och kartlägga framgångsfaktorer och barriärer gällande det livslånga 
idrottandet för kvinnor i distriktet. 

Gruppen är begränsad till fem platser/målgrupp varpå vi kommer att göra 
ett urval utifrån nomineringar för att få en så bra spridning som möjligt. 

Vill du eller känner du någon som förtjänar lite extra inspiration och energi, 
samtidigt som man har en chans att påverka innebandyns framtid?
Skicka er anmälan med nominering till michael.lawitz@innebandy.se

Foto från Värmdö IF:s tjejdag

11 februari

8 Mars

30 Mars

Sista anmälningsdag: 

25 januari 2023
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Syfte

”Detta forum är otroligt viktigt för vårt 
jämställdhetsarbete. Att vi nu kan samla en grupp 
bestående av olika roller, åldrar och 
föreningsstorlek kommer ge oss som förbund ett 
fint underlag kopplat till vilka framgångsfaktorer 
som finns samt vilka hinder vi som förbund 
strategisk behöver arbeta med för att underlätta 

att fler tjejer engagerar sig i innebandyn. ”

Michael Lawitz – Utveckling STIBF

Nominering

Syftet med gruppen är dels att inspirera 
och stärka deltagarna i sitt engagemang 
inom innebandyn. Vidare kommer 
gruppen att arbeta med ett antal 
frågeställningar som syftar till att ge 
distriktet kunskap och verktyg i det 
framtida arbetet med att rekrytera och 
behålla kvinnor som både spelare, ledare, 
domare och organisationsledare. 

Då vi har ett begränsat antal platser och 
vill att nätverket i så stor utsträckning 
som möjligt ska spegla distriktets omfång 
önskar vi få in ett nomineringsbrev från 
de som vill vara med. 
Nomineringsbrevet skickas till 
michael.lawitz@innebandy.se och 
behöver innehålla: Namn, ålder, roll, 
förening samt några rader om varför man 
vill vara med. 
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Instruktörer och träffar

Ida är en glad och utåtriktad 
person med ett mångårigt 
engagemang inom 
innebandyn, först som spelare 
och numera som domare och 
domarcoach.

Genom sitt arbete med 
Stockholms innebandyförbund 
jobbar hon mot målet att alla 
ska få ta del av innebandyn på 
lika villkor

Träff 1:
Lördag den 11 februari 10.00-18.00

Träff 2:
Onsdag den 8 mars 18.00-21.00

Träff 3:
Torsdag 30 Mars 18.00-21.00

*Efter dessa obligatoriska träffar är det upp 
till gruppen att avgöra om eventuell 
fortsättning.

Jenny är en driven och energifull 
glädjespridare med 5 VM guld i 
innebandy ,både som spelare och 
Assisterande Förbundskapten/Team 
Manager.

Idag blandar Jenny sin erfarenhet 
från idrottsvärlden i olika roller som 
idrottspsykologisk rådgivare där hon 
utbildar samt stärker ledare och 
aktiva.
Intentionen med detta projekt är att 
vi gemensamt lyfter, diskuterar och är 
kreativa i syfte att hitta verktyg för att 
ta oss framåt.


