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Verksamhetsplan Ålands Innebandyförbund 2022-2023 
 
Ålands innebandyförbund (ÅIBF) är åländsk innebandys samarbetsplattform och en 
stödfunktion för de föreningar som bedriver den egentliga sportsliga verksamheten. 
 
Under verksamhetsåret 2022-2023 är avsikten att ÅIBF fortsätter arbeta med de 
fokusområden som behandlades på vårmötet 2021 och fastställdes på höstmötet 
2021. 
 
ÅIBF:s syfte är att bidra till att alla på Åland som har lust ska kunna spela innebandy. 
Det gäller såväl barn, ungdomar som vuxna. Avsikten är att kunna erbjuda spel på 
hela Åland och på olika nivåer anpassat till individens önskemål. För att bidra till 
syftets uppfyllande administrerar ÅIBF seriespel för barn, ungdomar och vuxna om 
det finns underlag för detta. I övrigt samarbetar ÅIBF med Upplands 
Innebandyförbund för att komplettera den verksamhet som bedrivs i ÅIBF:s egen 
regi. 
 
I stödfunktionen till föreningarna ingår bland annat: 

• Regelbunden dialog med föreningarnas styrelser, bland annat är 
föreningarnas representanter ständigt inbjudna till ÅIBF:s styrelsemöten. 

• Stöd vid ledarrekrytering. 
• Stöd vid uppstart av barn- och ungdomslag samt föreningar. 
• Tränar- och ledarutbildning. 
• Samordning, kontakter och administration vid spel i Sverige. 
• Rådgivning angående bidragsansökningar. 

 
ÅIBF ansvarar för utbildning och administration av domare. 
 
Vid utformandet av verksamhetsplanen är de ekonomiska förutsättningarna endast 
prognoser. Detta beror dels på att antalet lag i senior- och juniorserierna klargörs 
under säsongsupptakten och dels på att det verksamhetsbidrag som Ålands Idrott 
eventuellt beviljar följer kalenderår och inte det verksamhetsår som ÅIBF tillämpar. 
 
Seniorverksamheten för damer och herrar ska i största möjliga utsträckning bekostas 
av deltagande lag. Barn- och juniorserierna understöds av ÅIBF:s 
verksamhetsmedel. 
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Målsättningar för säsongen 2022-2023 
 
Hjälpa fler förening att komma igång med verksamhet även för barn i åldern 6 – 9år 
genom att erbjuda kostnadsfria speltillfällen samt starta upp innebandylekis i 
samarbete med föreningarna och kommunerna. 
 
Öka antalet innebandyspelande barn upp till 17 års ålder. 
 
Hjälpa föreningarna att få igång verksamhet riktad mot flickor samt arrangera någon 
typ av speltillfällen för flickjuniorer under säsongen. 
 
Fortsätta bedriva dam- och herrserien och om möjligt utöka dessa. 
 
Öka samarbete med närliggande förbund på svenska sidan. Detta kan ske genom: 
 Seriespel 
 Turneringar 
 Träningsläger och distriktsläger 
 Utbildningar 

 
Tillsammans med någon förening arrangera en barn/ungdomsturnering under våren 
2023. 
 
Arrangera ledarutbildningar som är anpassade för att leda barn och ungdomsgrupper 
i innebandy. Även erbjuda vidare utbildning efter grundutbildningen. 
 
Ta fram och arrangera domarutbildningar som är anpassade för vår verksamhet. 
 
Fortsatt verka för dialog mellan de åländska föreningarna med fokus på samverkan 
och samarbete som gynnar den åländska innebandyn på sikt. 
 
Alla barn- och ungdomsgrupper har minst en ledare med av ÅIBF godkänd utbildning 
 
Arrangera möten där föreningsrepresentanter och barn- och ungdomsledare kan före 
dialog hur vi tillsammans kan utveckla barn och ungdomsinnebandyn på Åland.  
 
Arbeta för att få med fler lag i juniorserierna från kommuner som idag inte är aktiva. 
 
Arrangera förbundsmatcher mot Gotland på Åland i början av september 2022. 
 
Arrangera resa till SM-finalerna 2023 
 
Att tillsammans med ÅI ta fram förutsättningar för att arrangera en skolcup i syfte att 
nyrekrytera spelare till innebandyn 
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Seriespel och evenemang 
 
Information om aktiviteter, nyheter, serieprogram m.m. finns kontinuerligt uppdaterat 
på hemsidan www.innebandy.ax samt på Facebook-sidan.  
 
ÅIBF administrerar seriespel i enlighet med följande: 

• Åldersindelningen i barn- och ungdomsserierna delas in med utgångspunkt i dialog med föreningarna 
och ledare. 

• Erbjuda lokalt seriespel för högstadieungdomar  
• Motionsinriktat seriespel för seniorer under vardagskvällar. 

 
Preliminär planering för säsongens seriespel, evenemang och övriga aktiviteter: 
 
Juli – augusti 2022 

 Sammanställning av verksamhetsberättelse och bokslut 
 Valberedningen sammanträder 

 
September 2022 

 Utbildning av domare   
 Anmälning till förbundets serier 
 Skolidrottsdagar i samarrangemang med ÅI  
 Höstmöte / Obligatorisk lagträff    
 Förbundslagsmatcher mot Gotland 10/9 

 
Oktober 2022 

 Budgetrevidering samt ansökan om verksamhetsbidrag via ÅI 
 Seriestart damer 
 Seriestart herrar  
 Seriestart juniorserie  
 Ledar- och tränarutbildningar 

 
 
November 2022 

 Ledar- och tränarutbildningar 
 
Januari 2023 

 Åländska cupen 6/1 
 Serierna fortsätter efter juluppehållet och övergår i slutspel 
 Sista datum för övergångar i samband med att slutspelet inleds 

 
Februari 2023 

 Ledar- och tränarutbildning 
 

Mars 2023 
 Finaldag 18/3 

 
April 2023 

 Tournament of Åland  
 Arrangerad resa till SM-finalerna 

 
Maj 2023 

 Planering av kommande säsong  
 Vårmöte och utvärderingsmöten 
 Bokningar av halltider för kommande säsong 
 Skolidrottsdagar 

 
Juni 2023 

 Arbetet med att sammanställa bokslut och verksamhetsberättelse påbörjas. 
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Administration, finansiering och kommunikation 
 
Organisationens högsta beslutande organ är medlemsmötena. Höst- och vårmöte är 
de ordinarie medlemsmötena som avses hållas i september 2022 respektive maj 
2023. 
 
ÅIBF:s löpande verksamhet leds av styrelsen, som håller 8-10 möten under 
verksamhetsåret. Styrelsen valdes vid höstmötet 2021 och består av nedanstående 
personer. Nästa styrelseval sker vid höstmötet 2022. 
 
Kim Berglund, ordförande 
Fanny Eriksson, vide ordförande 
Oskar Sjöblom 
Leonard Lindberg 
Rasmus Söderberg 
 
Jan Tuominen (suppleant) 
Jonny Landström (suppleant) 
 
Verksamhetsledaren David Eriksson bistår styrelsen i genomförandet av 
verksamheten.  
 
ÅIBF:s verksamhet finansieras i huvudsak av verksamhetsbidrag från Ålands Idrott. 
Ansökan om verksamhetsbidrag för kalenderåret 2023 avses lämnas in i oktober 
2022. 
 
ÅIBF ska verka aktivt för god dialog inom åländsk innebandy. Utöver personliga 
möten stöder hemsidan och facebook-sidan dialogen. 


