
Verksamhetsplan Åkarps IBK 
Avser verksamhetsåret 2022-2023 

Åkarps IBK:s vision 
Att genom klubbens verksamhet och aktiviteter bidra till god gemenskap och sammanhållning, fysiskt 
och psykiskt välbefinnande för så många som möjligt, där alla är väl komna att delta oavsett 
förutsättningar.   

”Så många som möjligt, så länge som möjligt.” 

Värdegrund 
Värdegrunden gäller för föreningen och för alla som är delaktiga i den.  
Det inkluderar således spelare, ledare, styrelse, domare och föräldrar. 

Gemenskap 
Alla ska känna sig trygga och bli väl omhändertagna. Alla ska känna sig sedda och bli lyssnade på.  
Man visar respekt för alla, det gäller såväl på plan som utanför plan och gäller på matcher och under 
träning. Man visar god kamratanda gentemot alla. 

Glädje 
Vi ska ha roligt och trivas både på och utanför planen. Alla ska få möjlighet att utvecklas efter sina 
behov och sin förmåga.  Vi har en positiv attityd och vi använder ett konstruktivt talesätt. 

Engagemang 
Alla är delaktiga och bidrar efter sin förmåga. Alla hjälps åt att utveckla föreningen med sitt 
engagemang och tid. Inget arbete och delaktighet i föreningen är för litet. Om många gör lite så 
kommer vi långt. 

Dagsläget 
Idag är ÅIBK en klubb med mestadels ungdomslag.  
Klubben kännetecknas av en bra idrottslig och en god övrig social verksamhet med kompetenta 
ledare, en väl fungerande organisation och en god ekonomi. 

Ekonomi 
Ekonomin i ÅIBK ska vara stabil och med lågt risktagande.  
Målet är att tillgångarna ska vara cirka 200 000 kr vid årsbokslutet. 

Ungdomsverksamhet 
Ungdomsverksamheten ska vara öppen för alla.  
Principen ska vara att glädje och motion går före tävling och vinst. 

Seniorverksamhet 
I seniorverksamheten finns i dagsläget två motionslag som tränar tillsammans med fokus på glädje 
och motion. Det ena laget är nytillkommet under våren 2022.  



Övergripande mål 
Att bedriva en idrottslig verksamhet i enlighet med svensk innebandys gemensamma mål och 
riktlinjer - tillsammans med klubbens egna stadgar och policy - och verka för en god gemensam 
sammanhållning i föreningen.  

Åkarps IBK:s långsiktiga mål 
 Starta minst ett nytt flick- respektive pojklag varannan säsong. 
 Engagera så många barn, ungdomar och vuxna som möjligt i klubbens idrottsliga verksamhet. 
 Få våra barn och ungdomar kvar att stanna kvar så länge som möjligt i klubben. 
 Se till att de aktiva får en bra och stimulerande för att utveckla sitt idrottande. 
 Ledning genom att ha utbildade ledare. 
 Se till att de aktiva får goda förutsättningar för sitt utövande. 
 Engagera så många vuxna och ungdomar som aktiva ledare så det är möjligt att driva 

verksamheten. 

Åkarps IBK:s mål för 2022/2023 
 Behålla samtliga lag. 
 Vara självförsörjande på domare. 
 Ta kontakt med minst en närliggande klubb för samarbete när lag måste läggas ner för att tex 

tränare eller spelare saknas. 
 Ha minst en gemensam klubbaktivitet per år, tex är klubbdag, avslutning eller liknande. 
 Ha minst två tränare per lag 

Förväntningar  
Förväntningar på styrelsen 

 Leda klubbens arbete enligt våra stadga och riktlinjer. 
 Se till helheten före enskilda lag och skapa klubbkänsla. 
 Rekrytera ledare och skapa nya lag. 
 Söka bidrag och sponsring. 

Förväntningar på ledare/lagledare 
 Träna och leda laget. 
 Respektera domslut och behandla domarna med respekt. 
 Gå ledarutbildningar i nivå med spelarnas utveckling. 
 Kommunicera med styrelsen vid behov av stöd eller råd. 
 Få alla spelare att känna sig delaktiga i laget. 
 Tillrättavisa spelare som beter sig olämpligt under träning eller match. 
 Hålla i lagmöten/föräldramöten. 
 Bidra med underlag till den gemensamma Verksamhetsberättelsen.  
 Vara kontaktperson för laget gentemot andra klubbar och förbundet. 
 Administrera IBIS och Sportadmin.  

Förväntningar på spelare 
 Respektera andra spelare och ledare. 
 Respektera domslut och behandla domarna med respekt. 
 Bidra aktivt med att skapa gemensamhetskänsla i laget. 
 Meddela tränare i god tid om man inte kan komma på träning eller match. 



Förväntningar på föräldrar 
Åkarps innebandyklubb är en ideell förening och för att kunna driva lag så krävs att föräldrar ställer 
upp som ledare eller lagledare. Föräldrarnas engagemang och delaktighet krävs för att kunna driva 
verksamheten. 

 Stötta barn och ungdomarna och låta deras upplevelse av innebandyn vara styrande och 
fokusera på barnens utveckling, snarare än resultat.  

 Hjälpa laget med att skjutsa, stå i kiosk, sitta i sekretariat mm. 
 Visa respekt för ledarnas arbete och låta dem sköta uttag av spelare och lag, utan 

inblandning - både under träning och match. 
 Respektera domslut och behandla domarna med respekt. 
 Meddela om ditt barn inte kan komma till träning eller match. 
 Ta del av den information som kommer från laget. 

Förväntningar på föreningsdomare 
 Komma i god tid innan match. 
 Meddela förhinder i god tid innan match, senast 8 dagar. 

 
Åkarp 
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