
Verksamhetsplan 2022–2023
Vi jobbar i en positiv anda tillsammans med våra föreningar, både bredd och elit, för 

att utveckla och stärka innebandyn i hela Västerbotten. Vi representerar den 

västerbottniska innebandyn i officiella sammanhang. 

VÄRDEGRUNDSARBETE

Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt! 

Svensk Innebandy är en lättillgänglig idrott som ska erbjudas alla som vill delta. 

Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi värnar 

om livslångt idrottande. 

Verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och FN:s Konvention om Barnets 

rättigheter.

Västerbottens Innebandyförbund vill

• Utbilda våra utbildare i att på sikt kunna stötta föreningar att arbeta med 

värdegrundsfrågor

• Arbeta för trygga och drogfria innebandymiljöer

• Arbeta för ett bättre domarklimat

En stabil grund dvs. plattform är en förutsättning för att våra föreningar ska fortsätta 

växa och vara välmående. Plattformen skapar förutsättningar för spelare och ledare att 

utvecklas i föreningens verksamhet.

• Fokusera på att utbilda föreningar och ledare

• Erbjuda föreningsstöd genom ett serviceinriktat och tillgängligt kansli

• Skapa fler mötesforum mellan förening och förening samt förbund och förening

• Arbeta för en jämställd innebandy i hela Västerbotten på alla nivåer

• Erbjuda ledare på junior- och seniornivå tillfällen att utbilda sig, träffas i nätverk och 

dela kunskap



INNEBANDY I HELA VÄSTERBOTTEN

• Bidra till att fler orter i Västerbotten ges förutsättningar för att ta del av och 

erbjuda innebandy. Nå underrepresenterade målgrupper.  

• Se över möjligheterna att anordna sammandrag på två nya orter.

• Erbjuda skolor i Västerbotten att prova på innebandy

SDF SM

Västerbotten kommer att arrangera SDF-SM i Umeå under november 2022 

PROJEKT SAMSYN

Västerbottens Innebandyförbund vill tillsammans med föreningarna skapa samsyn 

gällande barn- och ungdomsidrotten. Där barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån 

barnens och ungdomarnas perspektiv.

• Vi ska verka för en sund nyrekrytering men framför allt behålla så många aktiva som 

möjligt så länge som möjligt.

SYNLIGHET OCH KOMMUNIKATION

• Att offentliggöra styrelsens protokoll på VIBF hemsida.

• Att under året utveckla synligheten och aktiviteterna i sociala medier.

• Att kansliet skickar ut månadsbrev till föreningar med aktualiteter.

NÄTVERK

Det är viktigt att skapa mötesplatser och förutsättningar för föreningar och dess aktiva 

till att mötas och utbyta erfarenheter. Digitala träffar kan bidra till att fler har möjlighet 

att delta och kan därför ibland vara ett bra alternativ till fysiska träffar.

• Genomföra föreningsträffar i Skellefteå och Umeå.

• Arrangera träffar för ordförande, aktivitetsledare, domare, ledare, spelare och 

föräldrar. 

DOMARE

• Vi vill stärka domarskapet både på topp men framför allt bredd.

• Bygga upp en hållbar verksamhet kring domarkåren och dess utveckling, där 

förutsättningar för medansvar finns.

• Skapa en samlad bild av hur domare skall representera och agera inom innebandy i 

Västerbotten, såväl innan och under som efter match.

• Vi vill ha fler domare på alla nivåer och arbeta för att fler tjejer/damer dömer 

innebandy.



MÅNGFALD & LIKABEHANDING

I enlighet med idrottsrörelsens idéprogram “Idrotten Vill” behöver föreningsmiljön ge 

möjlighet för alla, oavsett bakgrund, sociala eller ekonomiska förutsättningar, att 

känna gemenskap i föreningen.

• Arbeta aktivt med att fortsätta skapa jämställda förutsättningar, detta bland annat 

genom att erbjuda spel på många nivåer för både tjejer och killar.

• Samarbeta för mångfald inom innebandyn.

• Att bedriva ett inkluderande arbete och vara delaktiga i projekt som kan röra samsyn 

med andra idrotter, integration eller skola.


