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OM FBC LERUM OCH DET VI STÅR FÖR 

 
Vår vision 
 
FBC Lerum är en elitsatsande breddförening med hög attraktionskraft med duktiga och 
engagerade spelare och ledare på alla nivåer. Vi skapar innebandy som lockar stor publik till 
våra proffsiga arrangemang i vår egen hall. 

Vår verksamhetsidé 
 

FBC Lerum ska ge invånarna i Lerums kommun möjlighet att träna och spela innebandy. Vi 
ska på alla nivåer bedriva innebandy så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt 
och psykiskt, som socialt och kulturellt. Verksamheten ska genomsyras av hög kvalité och 
bedrivas så att förutsättningar för konkurrenskraftiga seniorlag skapas. 

Därför ska vi utforma vår verksamhet så att 
 
� vi har en effektiv och tydlig organisation som ständigt utvecklas och förbättras i alla led 

 
� den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar 

 
� alla som vill vara med välkomnas och känner sig trygga i föreningen 

 
� alla i verksamheten trivs och har roligt på våra aktiviteter 

 
� alla i verksamheten är med och bestämmer om och tar ansvar för verksamheten 

 
� vi har en god klubbkänsla baserad på kamratskap och gemenskap 

 
Vår värdegrund 

 
Glädjefyllt – Inspirerande – Ledande - Lika värde - Attraktivt. 

 
I den ordningen bildar våra värdeord ordet GILLA. Ord vars innebörd ska användas varje dag 
i FBC Lerums verksamhet. Vår värdegrund är vårt löfte till spelare, medlemmar, publik och 
sponsorer. Om vad vi gör, hur vi uppträder och vad vi tror på. Oavsett vad du har för roll i 
föreningen, var du befinner dig eller vilka du möter. 
 

 
SÅ HÄR STYRS FBC LERUM 
 
FBC Lerum är en ideell förening. Det betyder att föreningen drivs utan vinstintresse och att 
det är medlemmarna i föreningen som beslutar hur föreningens verksamhet ska bedrivas. 
Ramen för föreningens verksamhet är våra stadgar (se bilaga 1). Föreningens högsta 
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beslutande organ är årsmötet där alla medlemmar över 18 år har rösträtt. Medlemmar som 
är underåriga företräds av sina vårdnadshavare. Vid årsmötet väljer medlemmarna vilka 
som ska ingå i föreningens styrelse och vilka som ska vara revisorer för föreningen. 

Verksamhetsåret i FBC Lerum löper 1 maj till 30 april och årsmöte hålls i juni månad. Vid 
årsmötet ska styrelsen redovisa föreningens verksamhet under det gångna 
verksamhetsåret genom sin verksamhetberättelse som bl.a. innehåller en ekonomisk 
redovisning. Därutöver presenteras styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget. 
Andra viktiga frågor för föreningen kan tas upp på initiativ av styrelsen eller genom 
motioner av enskilda medlemmar. 

Organisation 

Styrelsen 

Styrelsens uppdrag är att leda verksamheten enligt den verksamhetsplan som årsmötet 
beslutat om och att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen beslutar om 
föreningens budget och är högsta beslutande organ i alla frågor som inte beslutas av 
årsmötet. Alla beslut i föreningens övriga verksamhet kan hänskjutas till styrelsen. 
Styrelsen i FBC Lerum ska främst leda och planera arbetet på en strategisk nivå och 
ansvarar för att styrande dokument i form av stadgar, policydokument och 
verksamhetsplaner följs. Styrelsen är ansvarig i sin helhet för alla beslut som fattas där. 

Styrelsens arbete leds av ordföranden och består dessutom av en vice ordförande, en 
kassör och en sekreterare. Ansvarsfördelningen för olika delar av föreningens verksamet 
kan variera från ett verksamhetsår till ett annat. De viktigaste verksamhetsområdena har 
normalt en utpekad styrelsemedlem som leder arbetet. Styrelsens viktigaste 
ansvarsområden beskrivs nedan. 

Ekonomi 

Ekonomifunktionen leder och samordnar föreningens ekonomihantering dels övergripande 
frågor såsom budget och uppföljning, deklarationer och årsredovisning, dels löpande 
hantering av fakturor, medlemsavgifter och hantering av bidrag. Ekonomifunktionen är 
också involverad i beslut gällande avtal, materialinköp och sponsring. Arbetet leds av 
föreningens kassör. 

HR 

HR-funktionen leder och samordnar arbetet med frågor som gäller anställd personal samt 
arvoderade och ideellt engagerade ledare och funktionärer. I ansvaret ingår 
utbildningsfrågor, rekryteringsfrågor och försäkringar. Även utarbetande och förvaltning av 
föreningens olika policydokument såsom likabehandlingsplan, krisplan m.m. samt 
befattnings- och uppdragsbeskrivningar ingår i ansvarsområdet. Arbetet leds av en HR-
ansvarig. 



5 
 

Kommunikation och marknad 
 

Denna funktion ansvarar för allt som har med föreningens varumärke att göra –vad gäller 
marknad (partners och försäljningsaktiviteter) samt PR och kommunikation (föreningens 
profil samt kommunikationspolicy och kommunikationsstrategier). I ansvarsområdet ligger 
förvaltningen av föreningens varumärke såväl vad gäller användande av varumärke vid 
samarbete med partners och andra aktiviteter som involverar klubbens varumärke såsom 
exempelvis försäljningsaktiviteter. Här ligger också ansvaret för föreningens. Inom 
ansvarområdet finns ett redaktionsråd med skribenter, fotografer och grafiker som ansvarar 
för innehållet på klubbens officiella kanaler på hemsidan och sociala medier. PR- och 
kommunikationsarbetet leds av en kommunikationsansvarig och marknadsarbetet av en 
marknadsansvarig. 

Arrangemang 
 

Arrangemangsfunktionen leder och samordnar arbetet med föreningens olika arrangemang. 
Funktionen ansvarar för att i samråd med respektive ansvariga i sportgruppen planera och 
bemanna matcher i representationslagen och andra matcher av mer publikt slag. 
Funktionen har huvudansvar för att cuper (Back2Basic) och träningsläger (t.ex. 
SummerCamp och CampEndorfin-lägret) anordnas, liksom andra arrangemang såsom det 
årliga julbordet för alla ledare och föreningens deltagande i Lerumsloppet och 
samarrangemang med GIBF. Arbetet leds av en arrangemangsansvarig. 

Sportslig verksamhet 
 

Sportgruppen leder och samordnar föreningens sportsliga verksamhet och har det 
övergripande ansvaret för kvaliteten i denna verksamhet. I gruppen hanteras sportsliga 
frågor såsom indelning i lag- och träningsgrupper samt serieanmälningar, 
spelarövergångar m.m. Sportgruppens ledamöter kan ha ansvar för olika sportsliga frågor 
– t.ex. för dam, herr eller barn- och ungdom. Styrelsen kan fatta beslut om att föreningens 
sportsliga verksamhet ska indelas i sektioner. I gruppen beslutas frågor som inte bör 
hanteras av en ensam individ samt frågor som berör flera lag. Ledamöterna ansvarar för 
planering och samordning av sportsliga frågor inom sitt ansvarsområde, bl.a. för att 
anordna ledarmöten och samordna anmälan av lag. Klubbens sportchef är 
sammankallande i gruppen. 

Office 
 

Office är stödfunktionen för alla funktionärer och medlemmar i FBC Lerum. Office har en 
anställd föreningskanslist. Office stöttar styrelsens olika funktioner med administration och 
förvaltning av verksamheten och är kontaktperson för föreningens ledare och funktionärer. 
Office planerar och genomför läger och andra arrangemang i klubbens regi, sköter 
kontakter med kommunen, planerar caféverksamheten och träningsschema bland många 
andra uppgifter. 
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Beslutsordning 
 
Utöver det som beslutats på årsmötet styrs verksamheten av flera andra styrande dokument i form 
av policy för olika delar av verksamheten eller beslut på olika nivåer i föreningen. Det är av stor 
betydelse för att arbetet i förenings ska flyta, att beslut fattas på rätt nivå i föreningen och att 
styrelsen arbetar med rätt frågor. 

Följande prioritetsordning gäller för styrning av FBC Lerum 
 
1. Föreningens stadgar 

 
Enskild medlem kan föreslå ändring av stadgar. Styrelsen skall bereda samt föreslå stadgeändring på 
ordinarie föreningsstämma och kommande föreningsstämma kan fastslå föreslagen stadgeändring 

2. Innevarande års beslutade budget 
 

Budgetarbetet inför det kommande verksamhetsåret påbörjas vid varje årsskifte. Budgeten upprättas 
och beslutas av nytillträdd styrelse snarast, helst senast en månad efter konstituerande styrelsemöte. 
Styrelsen får delegera budgetansvar till föreningens kanslist samt enskild styrelseledamot. Ändring av 
budget kan endast göras av styrelsen under pågående verksamhetsår 

3. Föreningens policydokument 
 

FBC Lerums policy- och plandokument utarbetas och revideras vid behov av styrelsen och 
kommuniceras till föreningens funktionärer så snart det kan ske. Föreningen har policydokument 
inom följande områden. 

� Klubbpolicy och utvecklingsplan (se bilaga 2) 

� Kommunikationspolicy (se bilaga 3) 

� Likabehandlingsplan (se bilaga 4) 

� Krisplan (se bilaga 5) 

4. Styrelsebeslut 
 

Styrelsen skall endast hantera föreningsfrågor av övergripande karaktär, eller frågor som kan anses 
vara viktiga för föreningens verksamhet och som inte kan lösas på annat sätt. Styrelsemedlem kan 
föreslå frågor för beslut i styrelse, agendan fastställs av styrelsens arbetsutskott som består av 
ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande och kassör är firmatecknare i föreningen. Enskild 
styrelsemedlem kan ges mandat att agera självständigt genom delegering av uppgifter och 
ansvarsområden av styrelsen. 

5. Beslut av funktionsansvarig 
 

Styrelsens funktionsansvariga har rätt att fatta beslut inom sina ansvarsområden och får ha ett 
delegerat budgetansvar för verksamheten. 

6. Föreningens kansli 
 

Förvaltar och fattar beslut om disposition av medel tilldelade av styrelsen för kansliverksamheten. 
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Särskilt om beslut i sportsliga frågor (tränings- och tävlingsverksamhet) 

 
Alla tränings- och tävlingsorienterade ärenden hanteras av respektive lags ledare i den ordinarie 
verksamheten. Alla frågor ska alltid i första hand kunna lösas på egen nivå, men undantag kan 
naturligtvis förekomma. Ibland kan en fråga behöva lyftas för att den är akut, får betydande negativa 
konsekvenser eller omöjligt kan lösas på den egna nivån. 
 
Sportchefen och sportgruppen har styrelsens uppdrag att utveckla samarbete och 
kunskapsöverföring mellan föreningens lag samt att i övrigt utveckla den sportsliga verksamheten 
enligt föreningens policy. Sportgruppen beslutar i frågor om tränings- och tävlingsverksamhet som 
inte kan fattas av ledare. Sportchefen kan lyfta en fråga till styrelsen. 

 
SPORTLIGT 

 
Träningsgrupper 
 
Träningsgrupper bildas utifrån ålder och grundtanken är att barn och ungdomar ska spela 
med sina jämngamla kompisar. Målsättningen ska vara att en träningsgrupp består av 20-
25 spelare, där 3-4 alternerar som målvakter. Knutet till varje träningsgrupp bör finnas 
minst två tränare. Utöver detta bör ledarstaben bestå av ytterligare ledare med ansvar för 
administration m.m. 

 
Om en åldersgrupp har väldigt många spelare delas barnen in i flera träningsgrupper utifrån 
skoltillhörighet/geografiskt läge i kommunen. Inför varje säsong görs en ny bedömning av 
hur många träningsgrupper som är lämpligt med hänsyn till antalet spelare i åldersgruppen. 
Vid mindre årskullar kan olika åldersgrupper slås ihop till en träningsgrupp. 

 
En träningsgrupp kan anmäla flera lag till seriespel om gruppen är stor. Samarbete kan också 
ske med yngre eller äldre träningsgrupper för att optimera laganmälningar. 

 
Klubben vill att man tränar i sin åldersgrupp och när det är tillräckligt många att man delas 
upp i geografiska områden. Om det finns särskilda skäl att byta träningsgrupp så ska frågan 
lyftas till Barn- och ungdomssektionen som tar beslut i samråd med berörda ledare, spelare 
och vårdnadshavare. 

 
Seriespel, cuper och tävlingar  

Seriespel 

Föreningens Office-funktion anmäler lag till seriespel. Kostnaderna för detta betalas av 
föreningen. Hur många lag som ska anmälas i olika serier beslutas efter samråd mellan 
ledare och Office. 

 
Deltagande i cuper 
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FBC Lerum ser positivt på att träningsgrupper deltar i cuper. Det är lagets ledare som 
beslutar om vilken eller vilka cuper laget ska delta i. Klubben erbjuder lagen en cupavgift 
för en lokal fastställd cup. Beslut på vilka cuper som är aktuella finns dokumenterat hos 
office. I övriga cuper och turneringar bekostar respektive lagavgifterna som tillkommer. 

Deltagande i Svenska Innebandyförbundets SM-tävlingar för ungdom och junior 

Spelare som har åldern inne har möjlighet att kvalificera sig för att delta i tävlingar 
anordnad av SIBF kan delta. Anmälning av lag hanteras av föreningens dam- respektive 
herrsektion i dialog med berörda ledare. Klubben står för anmälningsavgiften och lag som 
går vidare i turneringen har rätt till viss ersättning för boende – och resekostnader. 

Deltagande i distriktslag och landslag m.m. 

Vårt mål är att FBC Lerum alltid ska vara representerat av såväl flick- som pojkspelare i 
distriktslagen. Hur uttagning till distriktslag görs ser lite olika ut år från år. FBC Lerum ser 
mycket positivt på uttagning till nationella utvecklingsläger osv. inom ramen för 
landslagsverksamhet. 
Respektive lagledare är kontakt.  

Bagheera innebandyskola 

FBC Lerum bedriver innebandyverksamhet från sex års ålder. När barnen börjar i 
förskoleklass får de börja i Bagheera innebandyskola. Träningarna bedrivs i hallar i Lerums 
kommun. 

Övningarna i Bagheera är framtagna för att passa 6-åringens utveckling. Fokus ligger på 
leken och att stimulera roligt och spännande idrottande. Förutom kreativa övningar tränar 
vi genom teknikbanor, motoriska banor och genom att leka match. 

Innebandyskolan bedrivs av instruktörer från FBC Lerum som ansvarar och planerar 
träningarna och lär ut övningarna. Vi har en väl beprövad model för att engagera och 
rekrytera föräldrarna till att bli framtida ledare. Föräldraledarna genomför träningarna 
tillsammans med ansvariga personer från FBC Lerum. 

Efter året i Bagheera bildas träningsgrupper. Föräldraledarna är nu utbildade att ta över 
ansvaret för träningsgrupperna. 

Träningsläger 

I början av varje säsong har föreningen ett gemensamt träningsläger för föreningens 
barn- och ungdomslag Camp Endorfin. Lägret genomförs fredag till söndag. Varje lag får 
ett träningsschema men varje lag ansvarar för sin egen planering under helgen. Under 
helgen genomförs en del gemensamma aktiviteter så som Kick-off, uppvisande av 
klubbprofil samt ledarmöte. 

Lagen kan också genomföra egna träningsläger. Kontakta Office för förslag på 
platser för att genomföra egna träningsläger. 

http://www.gibf.se/
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Lagadministration - www.fbclerum.se/varalag 

 
FBC Office tillhandahåller inloggningar till lagadministratörer i lagen. Lagets sida ska 
innehålla basinformation om träningsgruppen såsom träningstider och kontaktuppgifter. 
Möjlighet finns att lägga till andra sidor, fotoalbum m.m. 

 
Sportadmin 

 
All lagadministration såsom närvarorapportering, utskick av kallelser m.m. hanteras 
digitalt i SportAdmin. Ledarna ska lägga upp alla sina aktiviteter och därefter registrera 
närvaro. Även medlemshanteringen och medlemsavgifter m.m. hanteras i systemet. 
Inloggning och behörigheter delas ut från FBC Office. 

 
IBIS (Innebandyns informationssystem) 

 
FBC Lerum sköter licensiering av spelare, övergångar m.m. genom IBIS. Ledaren för lag 12 
år och äldre ska lägga upp sina spelare i matchprotokollet och skriva ut ett ifyllt protokoll. 
Även händelserapportering av matchen ska göras genom IBIS. Från och med röd nivå ska 
man registrera resultat inom 2 timmar efter matchens slut, på mörkröd nivå ska man 
händelserapportera under matchens gång samt även lägga in slutresultat precis som på 
röd nivå.  
 
Matchändringar 

 
För ordinarie säsong läggs matchschemat under sommaren och i aug-sep publiceras 
schemat på www.innebandy.se/vastsvenska 

 
Redan innan seriespelet inleds vill vi optimera schemat och undvika matchkrockar och därför 
ombeds lagen se över sitt schema och flytta de matcher man redan tidigt ser behöver 
ändras. Inna säsongsstart är matchändringar kostnadsfria. Ju närmare man kommer 
matchdatum desto kostsammare blir matchflyttar och därför ska matchflyttar undvikas i 
möjligaste mån. Matchflyttar efter säsongsstart bekostas av lagets lagkassa – liksom 
kostnaden för WO om laget inte dyker upp. 

 
Målvaktsträning 

 
Klubben har en målvaktssektion som arbetar med att lyfta målvaktens roll i 
laget och framförallt ge våra barn- och ungdomsmålvakter extra träning. 

 
Målvaktssektionens målsättning är att det ska arrangeras gemensamma 
målvaktsträningar ca 1 gång/månad. Målsättningen är också att varje lag har minst en 
tränare som har ett särskilt ansvar för träningen av lagets målvakter. 

 
 
MATERIAL 

 
FBC Lerum har avtal med leverantörer av vårt material i form av kläder, skor och klubbar 

http://www.fbclerum.se/varalag
http://www.innebandy.se/vastsvenska
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samt träningsmaterial såsom koner, västar m.m. 

Föreningens materialansvarig 
 
Föreningens övergripande materialansvariges uppgifter och ansvar är att: 

 
� Se till att det genomförs en materialinventering efter avslutad säsong för varje lag med 
hjälp av Office och lagmaterialansvarig. 

 
� På bästa sätt tillvarata föreningens utrustning. 

 
� Tillse att varje lag har en materialansvarig och ansvara för materialeveranser. 

 
� Efter styrelsens godkännande av materialbudget ansvara för beställning och inköp av nytt 
material. 

 
� Förhandla med leverantörer och i samråd med styrelsen teckna avta. 

 
� Vara ansvarig för att föreningens materialpolicy efterlevs enligt bilaga 3. 

 
Office 

 
� Med hjälp av respektive lags materialansvarig genomföra en materialinventering 
efter avslutad säsong. 

 
� Sammanställa samtliga lags materialbehov inför kommande säsong. 

 
� Efter avslutad säsong, inventera föreningens gemensamma material samt dokumentera 
och sammanställa. 

 

� På bästa sätt tillvarata föreningens utrustning. 
 

� Göra en sammanställning över vilka som är lagmaterialansvariga i vardera lag i 
föreningen. 

 
� Under säsong fortlöpande fylla på lagret med sjukvårdsmaterial, västar m.m. 

 
� Under säsong hjälpa lagen att beställa förbrukningsmaterial som behövs, samt 
dokumentera utlämnat material för respektive lag. 

 
� Vid större avvikelse rapportera till föreningens materialansvarig. 

 
� Efter godkännande från föreningens materialansvarig ansvara för beställning och inköp av 
nytt material inför säsongen. 

 
Respektive lags matieralansvarig/lagmaterialare 
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I varje lag/träningsgrupp skall det utses en lagmaterialare. Lagmaterialaren kan vara 
lagledaren, någon annan tränare eller lagförälder. Det viktiga är att en person utses och att 
namn och kontaktuppgifter finns inlagda i Sportadmin. Lagmaterialarens uppgifter och 
ansvar är att: 

 
� Ansvara för lagets material. 

 
� Ansvara för utrustning som lämnas ut till spelare, t ex matchkläder, målvaktsutrustning, 
som tillhör föreningen och samla in dessa efter säsong. 

 
� På begäran genomföra materialinventering och skicka inventeringsblankett till 
föreningsutvecklaren inom utsatt tid. 

 
� Se till att medverka så att kläder och utrustning återanvänds i föreningen. T.ex lämna 
tillbaka sådan utrustning som laget inte längre behöver. 

 
När det gäller utrustning som lämnas ut till spelare (t ex matchställ) är det alltså 
lagmaterialaren som ansvarar för detta. Detta ansvar kan delegeras till respektive förälder/ 
myndig spelare som genom att kvittera mottagen utrustning övertar ansvaret. Använd 
föreningens blankett som ni hittar på den officiella hemsidan under rubriken KLUBBEN --> 
DOKUMENT --> materialpolicy. All beställning och inköp av material inom laget måste gå via 
lagmaterialansvarige. 

 
Lagmaterialare i FBC Lerums representationslag 
 
Föreningen utser lagmaterialare som har direktkontakt med leverantörerna och kan beställa 
material till laget efter godkännande av föreningens materialansvarige. 

 
Material till varje lagväska 
 
Innehåll i lagväska se Materialpolicy, bilaga 3. 
 
Under maj månad, görs en inventering över vilket material lagen har. Därefter görs en 
gemensam order till vår leverantör för det som behöver kompletteras eller bytas ut inför 
kommande säsong. Tilläggsbeställningar under säsongen sker bara undantagsvis pga att 
det medför stora extrakostnader. 

 
Träningsgrupper som vill ha något speciellt träningsmaterial utöver det som finns i 
Materialpolicyn får själva bekosta och införskaffa detta. 

Matchkläder 
 

FBC Lerum spelar i röda matchtröjor, röda shorts och vita strumpor. Klubben 
tillhandahåller en uppsättning matchkläder till varje träningsgrupp som får låna 
matchställen. För barn 7-8 år som spelar sammandrag, används Bagheerakläder även 
till matcher. Vid behov av flera matchställ kontaktas föreningsutvecklaren. 

 
Träningsgruppen väljer själv om man vill ha en bag med alla matchställ med till match och 

mailto:d.andreasson801@gmail.com
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att familjerna turas om att tvätta kläderna till nästa match, eller om man lånar ut ett 
matchställ till varje spelare, som själv ansvarar för detta under säsongen. 

 
Antalet matchtröjor i ett ställ varierar beroende på hur många spelare det är i 
träningsgruppen. Klubben försöker göra så att matchstället har flera olika storlekar i och 
med att spelarna i ett lag inte är lika stora och således behöver olika stora kläder. Om laget 
vill ha matchställ med namntryck på så betalar spelaren hela matchstället själv. Som 
alternativ till ovan kan laget ordna en sponsor som betalar hela eller del av kostnaden. 

 
FBC Lerums bortaställ är svart och används när ett lag spelar bortamatch mot ett annat 
rött lag. Varje sektion har bortaställ som lånas ut vid behov. 

 
Målvaktskläder 
 
Klubben bistår med två målvaktsuppsättningar till vardera lag upp till och med 12 år. 
Materialet tas främst ur lagret och ambitionen är att använda det som redan finns, det vill 
säga befintligt material. Dessa målvaktskläder får användas både på träning och match. När 
man vuxit ur kläderna lämnar man in det använda materialet samtidigt som man hämtar ut 
det nya. Varje år inventeras materialet och klubben köper då in det material som behövs 
inför nästa säsong. 

 
För lag med spelare över 12 år lånar klubben ut ett målvaktsställ per lag som enbart ska 
användas till matchspel. Vid behov av ytterligare ställ kontakta föreningsutvecklaren. Dessa 
ställ får inte användas på träning utan är enbart avsedda för matchspel. 

 
 
KOMMUNIKATION OCH MARKNAD 
 
Vår kommunikationspolicy framgår av bilaga 4. 

Regler vid försäljning av sponsorspaket och reklam 
 

Huvudprinciper 

� FBC Lerum äger varumärket FBC Lerum med tillhörande logotyper. 
 
� Alla kan sälja färdiga sponsorpaket. Styrelsen godkänner skräddarsydda förslag 
på nya sponsorlösningar. 

 
� Fördelning av pengar baseras på att nettobidraget (intäkter minus kostnader) fördelas 
mellan klubben (huvudstyrelsen) och det lag som säljaren anvisar. Säljaren har rätt att 
fördela 25 % av nettobidraget till valfritt lag inom FBC Lerum. Den (enskilt lag, grupp av lag 
eller klubben) som upplåter sin reklamplats till annonsören har rätt till 50 % av 
nettobidraget. FBC Lerum har alltid rätt till 25 % av nettobidraget för FBC Lerum. 

Försäljning av sponsorpaket 
 
Färdiga sponsorpaket kan alltid säljas av alla medlemmar medan skräddarsydda 
sponsorpaket alltid ska godkännas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer. 
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Prisavvikelser vid försäljning av egna reklamytor sköter man själv inom respektive lag 
medan avvikelser från prislistan avseende klubbens reklamytor skall godkännas av styrelsen 
eller av styrelsen utsedda personer. 

 
Varje lag äger följande reklamplatser: 

 
� Annonsplatser i högerkolumnen på egen web-lagsida. 

 
� Armar, vänster ben och ryggen på egna overaller. 

 
� Väskor, kepsar, jackor mm. 

 
� Klubbens matchställ. Lag kan söka sponsorer för att finansiera nya matchställ. 
Matchställen ägs av klubben och lämnas tillbaka när det är dags för nästa årskull att ärva 
kläderna. Namn får ej tryckas på matchställ. 

 
Klubben äger reklamplatsen på: 

 
� Bröstet, höger ben och ryggen på egna overaller. 

 
� Annonsplatser i vänsterkolumnen på alla lags websidor (under vänstermenyn) 

 
� Alla platser på klubbsidan. 

 
� Alla toppbanners på samtliga websidor i föreningen. 

 
� Alla flaggor, skyltar, tavlor och exponering på alla artiklar som säljs i klubbshoppen. 

 
� Ytor kopplade till klubbens övriga arrangemang. 

 
Exempel 
Exempel 1: Förälder säljer färdigt sponsorpaket för annonsering på ett ungdomslags web-
sida. Marginalen är lika med försäljningsintäkten som föredelas så att 75% (25% + 50% ) går 
oavkortat till lagets klubbkassa och resterande 25% går till klubben. 

 
Exempel 2: Ett lag hittar ett företag som betalar lagets overaller inkl tryck. Företaget får sin 
logga tryckt på ryggen. Om det finns avtal med andra sponsorer på klubbens ytor på 
overallen, t ex bröstet, skall dessa alltid tryckas på overallerna. Inget netto medför att laget 
får sina overaller finansierade  till 100% 
 

EKONOMI  

Medlems- och träningsavgifter 
Medlemsavgift är densamma för alla och fastställs på årsmötet. Den ska betalas av alla 
spelare, tränare, ledare, funktionärer. Därutöver ska alla spelare betala en träningsavgift 
som täcker klubbens kostnader för hallhyra, licensavgifter, serieavgifter, försäkringar och 
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domararvoden. Träningsavgift betalas utifrån vilken träningsgrupp man ingår i. Om man 
spelar i flera lag betalas medlemsavgift samt den träningsavgift som gäller för det högst 
placerade laget. 
 
Även ledare, föräldrar, vårdnadshavare och övriga som önskar medlemskap i FBC Lerum 
betalar 200 kr i medlemsavgift. 
 
Medlemmar får mail med länk för betalning av medlems- och träningsavgift. Nya aktiva 
medlemmar registreras av ledarna i Sportadmin. Övriga nya medlemmar (stödmedlemmar) 
anmäler sig genom ett formulär på hemsidan varefter mail med betalningslänk skickas ut av 
Office.  
 
Nya spelare har rätt att vara med på tre träningar utan avgift. Därefter ska ledaren lägga in 
uppgifterna för den nya spelaren för att fakturering ska kunna ske.  
 
Inbetald medlemsavgift/träningsavgift återbetalas inte.  
 
Inbetald medlems- och träningsavgift ger dig möjlighet att träna och spela matcher med 
FBC Lerum under aktuell säsong, dvs. tom den 30 juni. Som licensierad spelare är du 
försäkrad av Folksam vid resor till och från träning och match. Medlemskapet ger dig också 
rösträtt på årsmötet! 
 
Aktuell information om medlemsavgift och träningsavgifter finns på FBC Lerums hemsida. 
Mail för betalning av medlemsavgift och träningsavgift skickas ut vid säsongsstart (maj) för 
de som är med i lag som har gemensam försäsongsträning, eller deltar i cuper under 
sommaren. För övriga ska avgifterna vara betalda senast den 31 augusti varje år. Spelare 
som tillkommer under säsongen får träna tre gånger innan avgift ska betalas. Det finns 
också möjlighet att delbetala träningsavgiften (kontakta i så fall ekonomi@fbclerum.se). 

 

Familjeavgift 
Om familj i samma hushåll har tre eller flera aktiva spelare i FBC Lerum kan man ansöka om 
familjeavgift. Information om detta finns på hemsidan. 
 
Friköp från medlems- och träningsavgifter 
FBC Lerum erbjuder dig möjlighet att finansiera hela din medlems- och träningsavgift 
genom att skaffa en personlig sponsor som stödjer FBC Lerum. Kravet är att FBC Lerum 
sponsras med en nettointäkt om minst 5 000 kr för Dig som spelar i representationslagen 
eller 3 000 kr för övriga spelare. Med nettointäkt menas det belopp som kommer FBC 
Lerum tillgodo efter eventuella kostnader för tryck på innebandysarg/matchprogram/ 
hemsida/idrottskläder m.m. 
 
Friköp ska anmälas i god tid för att medlemsavgiften ska regleras som betald. Kontakta 
Office om du har frågor om friköp. 

mailto:ekonomi@fbclerum.se
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Hantering av lagkassor 
FBC Lerum följer RF:s rekommendationer om hur lag kassor skall hanteras. FBC Lerums 
policy är att lagkassor helt och hållet hålls inom föreningens bokföring. Orsakerna till denna 
lösning för lagkassorna är:  
 

• I lagkassorna finns pengar som tjänats ihop i klubbens namn och ingen skatt har betalats 
på intäkterna. Intäkter till en idrottsförening är undantagna från skatt vilket inte är fallet 
om pengarna ligger utanför föreningens ekonomi.  

• Inofficiella lagkassor utanför föreningens bokföring innebär att pengar sätts in på en 
persons privata konto. Dessa räknas då till den personens privatekonomi och pengarna 
är inte skyddade mot utmätning, bodelning eller liknande privatekonomiska aktiviteter. 

• I föreningens bokföring finns uppgifter om alla transaktioner och de verifikat som ligger 
bakom transaktionerna. Det minskar risken för att pengar kommer på villovägar 

FBC Lerum tillåter inte heller att en avräkningsmodell på individnivå används i lagkassorna. 
Lagets pengar skall alltså inte knytas till enskilda individers insatser utan delas solidariskt 
inom laget. 
 
Praktisk hantering 
Alla in- och utbetalningar hanteras av föreningens ekonomiansvariga. Varje lag bör utse en 
ledare som ansvarar för kontakt med Office i frågor som gäller lagets ekonomi och lagets 
kassa. Utbetalningar kräver kvitto för att vara acceptabla verifikat och fullständig 
information om transaktionen ska lämnas, t.ex. vilken cup anmälningsavgiften avser eller 
liknande. 
 
Kvitton skall lämnas in så snart som möjligt för utbetalning och bokföring, dock senast tre 
månader efter kvittots datum. Vid årsbokslutet i månadsskiftet april/maj är det extra viktigt 
att kvitton lämnas in så att utbetalning kan ske på rätt räkenskapsår. 
 
Ekonomiadministratören bokför lagkassan som ett projekt i bokföringen. Alla uppgifter om 
lagkassan finns alltid tillgängliga och registrerade för den som vill ha information om 
lagkassan. 
 
För frågor om lagkassor, kontakta ekonomi@fbclerum.se  

Betalning av domare 
Nytt från säsongen 2020/21 är att domaravgifterna administreras och betalas ut av 
Västsvenska Innebandyförbundet. Det innebär att domarna inte längre har med sig kvitton 
till matchen eller skickar dem digitalt till klubben. Detta gäller för seriematcher men kan 
framöver även komma att gälla även för träningsmatcher. 
 
För matcher där domaravgifterna inte administreras och utbetalas av Västsvenska 
Innebandyförbundet gäller samma rutiner som tidigare, se nedan. 
 
Domararvode som betalas till domarens konto 

mailto:ekonomi@fbclerum.se
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Kontrollera domarkvittot - att det är rätt domararvode och ev. reseersättning. Kontrollera 
också att domarens kontonummer, mobilnummer m.m. är läsligt! 
 
Attestera kvittot och lägg i Ekonomibrevlådan i caféet efter matchen. FBC Lerum måste 
betala domaren inom tre dagar så det är mycket viktigt att kvittot läggs i brevlådan senast 
söndag kväll samma vecka som matchen spelats. 
 
Domararvode som betalas kontant 
Övriga domare (föreningsdomare) betalas kontant. Kontrollera att arvode och 
reseersättning stämmer och att domaren undertecknat kvittot.  
 
Skriv ditt eget namn, lag och kontonummer på baksidan och lägg kvittot i 
Ekonomibrevlådan inne i caféet. Pengarna sätts in på ditt konto så snart som möjligt. 
 
Vid frågor eller problem maila till ekonomi@fbclerum.se. 

Sponsring 
FBC Lerum är en attraktiv förening med många medlemmar. Att sponsra oss ska vara 
ömsesidigt givande för våra partners och föreningen. FBC Lerum har skriftliga avtal för all 
sponsring vi erhåller. Avtalen måste undertecknas av behöriga personer. Av avtalet framgår 
villkoren för sponsring, exempelvis vad som ingår, hur kostnader fördelas och om pengarna 
är öronmärkta för särskilt ändamål.  
 
Kontakta Office om du har tips på sponsorer. 

Försäkringar 
Enligt SIBF:s tävlingsbestämmelser har föreningen skyldighet att licensiera spelaren enligt 
Tävlingsbestämmelserna. Licens innebär att spelare är olycksfallsförsäkrad under sin 
innebandyutövning i enlighet med därom särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser (se 
nedan). 
 
Samtliga spelare ska vara licensierade för den förening de representerar i match. Endast 
spelare som vid matchstart innehar licens får i match representera SIBF, SDF eller någon av 
SIBFs föreningar. 
 
Vid olycksfall ringer du till Folksam, Råd och Vård för idrottsskador, 020-44 11 11 som 
hjälper dig med skadeanmälan.  
 
Mer information om försäkringen finner du här 
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador. 

FloorBall Café 
I Rydsbergshallen har vi ett café som hålls öppet i samband med de matcher som spelas i 
hallen. Caféet bemannas av lagen enligt ett schema som upprättas av FBC Office varje 
termin. Lagen som fördelar sina tilldelade cafétider mellan familjerna i träningsgruppen, det 

mailto:ekonomi@fbclerum.se
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador
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brukar bli ungefär ett par timmar per familj och termin. Försäljningsintäkterna går till 
klubben centralt. 
 
I Hjällsnäs finns också möjlighet att ha café för de lag som spelar matcher där. Dessa 
försäljningsintäkter går direkt till laget. 
 
Caféinstruktion finns i bilaga 7. 

Försäljningsaktiviteter 
Ordinarie försäljningsaktiviteter i klubben 
Från klubben arrangeras två försäljningsaktiviteter per säsong. I början av säsongen får de 
tränande medlemmarna möjlighet att välja om de vill delta i försäljningsaktiviteterna 
alternativt betala ett medlemsbidrag eller värva stödmedlemmar. De som väljer att delta i 
försäljningsaktiviteterna förbinder sig att sälja upp till viss nivå och förtjänsten av detta 
tillfaller föreningen. Förtjänsten på den försäljning som sker utöver miniminivån tillfaller 
det egna laget. 
 
Även de som valt medlemsbidrag eller att värva stödmedlemmar kan delta i 
försäljningsaktiviteterna och då tillfaller hela förtjänsten det egna laget. 
 
Extra försäljningsaktiviteter i laget 
FBC Lerum uppmuntrar alla lag att genomföra någon extra försäljningsaktivitet för laget. 
FBC Lerums varumärke är något vi värnar om, vid försäljning är det därför viktigt att tänka 
på följande: 
• Försäljningen får inte konkurrera med FBC Lerums aktuella avtal. 
• Försäljningen får inte strida mot FBC Lerums stadgar och policy. 
• Försäljningsaktiviteter ska meddelas FBC Lerums föreningsutvecklare/anställd 
tillsammans med en säljplan. 
• Föreningen har all försäljningsrätt i Rydsbergshallen. Detta betyder att allt som säljs där 
tillfaller FBC Lerum. Det gäller till exempel café, entré och lotterier. Undantag kan 
förekomma och beslut tas då av styrelsen. 
 
Skapa en föräldragrupp i laget (om det inte redan finns) och låt dem ta hand om det 
praktiska och administrativa runt en försäljning. Sälj till släkt och vänner, knacka dörr, ställ 
er på ett torg – var kreativa. Välj det sätt som passar bäst för just er försäljningsaktivitet. 
När ni säljer ska ni ha FBC Lerums kläder på er eller på något annat sätt tydligt visa vilken 
klubb ni representerar. 
 
Vid dessa försäljningar tillfaller hela förtjänsten laget. Alla intjänade pengar ska sätts in på 
FBC Lerums bankgiro 5339–4656 för insättning på respektive lags lagkassa.  
 
FBC Lerum tar fram förslag på försäljning som får ske i klubbens namn. Det är företag och 
produkter som uppfyller de krav vi ställer på försäljning i föreningens namn. Har ni andra 
förslag på bra produkter kan ni kontakta föreningsutvecklaren som tar upp det med 
styrelsen.  
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 HALLAR OCH HALLTIDER 

Hallinformation -  hallar, halltider, tidsfördelning 
 

Tider i kommunens hallar fördelas mellan alla inomhusföreningar i Lerums Kommun. 
Alla hallar fördelas inte av Lerums kommun. I de hallar som ligger utanför 
fritidskontorets fördelning (t ex Vattenpalatset) finns också möjlighet att boka 
träningstider men hallhyrorna är i allmänhet högre. Bokning sker genom FBC Lerums 
bokningsansvarige. När alla halltider säsongsvis fördelats ut av Lerums kommun till 
respektive förening är det upp till vår förening att fördela tiderna internt efter 
principer som beslutas i FBC Lerums styrelse. Tiderna fördelas så rättvist som möjligt 
och hänsyn tas till ett antal faktorer, bl a: 

 
-Divisionstillhörighet 
-Ålder 
-Mängdbehov 
-Synnergieffekter 
-Kommundel 

 
De olika nivåerna varje träningsgrupp erbjuds från yngsta ålder är: 
1.Helgtid 1-1,5 timme 1 gång 
pervecka 2. Vardagstid 1-1,5 vecka 1 
gång per vecka 
3. Vardagstid + helgtid, dvs 2 träningstillfällen per vecka 
4. 2 vardagstider per vecka 
5. 2 vardagstider per vecka i stor hall 
6.3  vardagstider per vecka i stor hall 

 
Alla ovanstående nivåer är i någon av kommunens ”fullstora” hallar där ambitionen är 
en rättvis fördelning från yngsta åldrar och upp till våra representationslag. Det sker en 
fullständigt jämlik fördelning mellan flick/pojk/dam/herr-lagen. 

 
Utbudet avgör hur många av de tränande grupperna som kan få 2 träningar per vecka 
under vardagstid. Uppvärmning sker med fördel 30-45 minuter innan tid på plan för 
bästa utnyttjande av våra halltider. 

 
Lediga tider under säsong 
 
Under säsong dyker det upp lediga tider p.g.a. sammanslagning av träningsgrupper, krock med 
matcher, inställda träningar av andra anledningar och dessa aviseras via FBC Lerums 
ledarforum på Facebook där Office fördelar tiderna till de som anmäler intresse. 
Träningsgrupper måste i god tid meddela att man inte nyttjar träningstid – i 
synnerhet vardagstider i de mest attraktiva hallarna. 

 
FBC Lerums bokningsansvarige har aktuellt halltidsschema – ett schema som gäller 
tillsvidare hela tiden eftersom förändringar hela tiden sker som kan innebära att 
schemat behöver justeras. 

 

http://fri.lerum.se/bokning/default.asp?fri=1
http://www.innebandy.se/templates/IDA/SDFSelection.aspx?organizationsID=20&PageID=106388
http://www.innebandy.se/templates/IDA/SDFSelection.aspx?organizationsID=20&PageID=106388
http://www.ida.innebandy.se/
http://www.ida.innebandy.se/
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Information om hallar FBC Lerum är verksamma i 
 

På Lerums kommuns hemsida finns information om de hallar som FBC Lerum nyttjar 
eller har möjlighet att nyttja för sitt idrottande. 
http://www.lerum.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-
friluftsliv/Idrottsanlaggningar-och- hallar/Idrotts--och-gymnastikhallar1/ 

 
Rydsbergshallen 
Kräver elektronisk nyckel s.k. tagg 
Ombyte, läktare, matchklocka, ljudanläggning, sarg och mål. 

 
Vattenpalatset 
Friskis och svettis har skötselavtal med Lerums kommun och har förtur till träningstider. 
Så snart deras schema är klart, erbjuds lediga tider. På skoltid använder Torpskolan 
hallen för idrott. 
Ombyte i källarplan, ingång från baksidan. Sarg och mål finns. Kräver elektronisk 
nyckel s.k. tagg. 

 
Lerums Arena 
Två sportgolv utrustad med ljudanläggning, ståläktare/skjutläktare, sarg och mål. 
Bemannad av vaktmästeri som delar ut omklädningsrum och nycklar.Gråbo 
Hjällsnäshallen 
Matchklocka, sarg och mål. Kräver elektronisk nyckel s.k tagg 

 
Småhallar 
Aspenässkolan, Almekärrsskolan, Knappekullaskolan, Hulanskolan, Ishallen i 
Stenkullen har en mindre idrottshall. 

 

ARRANGEMANG 

Matcharrangemang 

Vid alla FBC Lerums matcher sker mer eller mindre ett matcharrangemang. Vissa 
aktiviteter ska göras vid alla matcher, andra krävs bara vid mer publika matcher. 
Klubben ska ha en eventgrupp som planerar och organiserar våra event. 

 
De matcher som kräver ett lite större arrangemang är: 

· Seriematcher för våra högst placerade divisionslag (representationslagen) 
· Cupmatcher 
· Klubbmästerskap 
· Andra matcher/arrangemang med stort publikt intresse 

 
Att ha proffsigt matcharrangemang på våra representationsmatcher är en självklarhet 
för FBC Lerum. FBC Lerum har också en ambition att ha ett seriöst 
matcharrangemang även på övriga senior och juniormatcher. För matcharrangemang 
finns en checklista (se bilaga 7) 

 
Affischering 

http://www.lerum.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-friluftsliv/Idrottsanlaggningar-och-
http://www.lerum.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-friluftsliv/Idrottsanlaggningar-och-
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Affischering sker på lämpliga ställen i Lerums kommun med t ex posters, banderoller 
och beachflaggor.. Framtagandet görs av Office eller utsedd person. Allt 
exponeringsmaterial ska vara utformat på ett sätt som följer föreningens grafiska 
profil. 

 
Annonsering 
 
FBC Lerum annonserar framförallt alla event på våra olika sociala kanaler. 
Alla seniormatcher finns på hemsidans kalender. Matcher av särskilt publikt intresse 
kan även annonseras i Lerums Tidning.. Annonser ska vara utformade på ett sätt som 
följer föreningens grafiska profil. 

 
Inbjudan till domare och motståndare, frågor till ledarna 
 
Till representationslagens hemmamatcher bjuder vi in våra motståndarlag och domare 
via mail. Mailadresser hämtas från www.vsibf.se eller www.innebandy.se. Mailet 
innehåller alltid information om datum och tid för match, tröjfärger hos FBC Lerum 
samt information om uppvärmningstid. 

 
Vi mailar även ut aktuella frågor till egna ledare i våra seniorlag eller andra 
aktuella lag för införande i digitalt matchprogram. Ledarna ska också ange 
laguppställning för kommande match senast två dagar innan matchstart för 
införande i matchprogram. 

 
Matchprogramproduktion 
I samband med matcherna för våra högst placerade divisionslag produceras digitala 
matchprogram liksom vid andra arrangemang av publikt intresse. Matchprogrammen 
innehåller information om laguppställningar, förra omgångens resultat i respektive 
serie, domare, sargvakter, övriga matcher i denna omgång, kommande hemmamatcher 
för FBC Lerums senior- och juniorallsvenska lag samt kommentarer från 
lagledare/tränare och kommentar från ordförande eller annan FBC Lerumperson. 
Programmen ska innehålla våra huvudsponsorers loggor. 

 
Registrering av spelare i IBIS 
 
Alla våra spelare är registrerade i Svenska Innebandyförbundets licensregister IBIS. Inför 
våra senior- och juniormatcher ska en ansvarig för varje lag registrera vilka spelare som 
spelar i den aktuella matchen. Detta måste ske innan matchstart och ett fysiskt 
matchprotokoll måste också skrivas ut. IBIS används för registrering av matchhändelser 
och resultat under matcherna. Under representationslagens matcher ska händelserna 
rapporteras online. Inloggning till IBIS kan beställas av föreningens bokningsansvarige. 

 
Setup i hallen samt matchvärd 
 
I Rydsbergshallen finns FBC Lerums sponsorer på väggar och sargdelar. Sargen ska 
ställas upp enligt linjemarkeringar och sponsorsargdelar ska sättas upp så att de syns 
från läktaren. FBC Lerum sargdelar ska placeras mitt på sidan där lagen sitter. 

 

http://www.vsibf.se/
http://www.innebandy.se/
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I Lerums Arena används mobil exponering så som banderoller, vepor, flaggor m.m. 
för att smycka arenan inför matcharrangemang. Storbildsskärmen i arenan ska 
presentera klubbens sponsorer, kommande arrangemang m.m. 

 
Vid representationslagens matcher anländer lagen och domarna ca 1,5 timme innan 
match och ska tas emot av en matchvärd – företrädesvis en av ledarna i FBC Lerums lag 
eller eventgrupp. Domarna hänvisas till domarrum – i Rydsberg är nyckeln till 
domarrum är densamma som till ljudskåpet som finns i kodskåpet ovanpå ljudskåpet. 
Kod lämnas ut av vårt kansli. Motståndarna hänvisas till lämpligt omklädningsrum så att 
lagen placeras i vars en sida av hallen. 
I Lerums Arena hänvisas lag och domare till vaktmästeriet där man får 
tillgång till omklädningsrum. 

 
Sekretariat 
 
Sekretariatet bemannas med två eller tre personer beroende på de krav som ställs 
från VSIBF/ SIBF. Roller som ska bemannas är tidtagare, speaker, DJ, protokollförare o 
IDA-registrerare där ett par av rollerna kan göras av en och samma person. 
Sekretariatsschema hanteras av varje enskilt lag. När det gäller representationslagen 
ombesörjs detta av eventfunktionen. De som bemannar sekretariatet bör vara klädd i 
FBC Lerums profilkläder. Sekretariatet ska bestå av ett bord/sekretariatsvagn, tre 
stolar till sekretariat och fyra stolar framför bordet för utvisade spelarea. Föreningen 
har en dator med matchmusik, inloggning till det trådlösa nätet och inloggning till IDA. 

 
Sekretariatet ska uppträda opartiskt och den som agerar speaker ska rapportera 
matchens händelser på ett seriöst sätt, oavsett resultat i matchen. Med fördel 
presenteras lagen innan match (enligt lagens inlämnade line-up) liksom 
hemmalagets mål (inklusive målgingel) på ett entusiastiskt sätt. 

 
Sekretariatet ansvarar för att matchens lirare i båda lagen utses vid 
representationsmatcherna. Pris som skänkts av sponsorer delas ut till dessa spelare. 
Priset utdelas och annonseras i högtalarna direkt efter match. 
 
För registrering online i IBIS krävs att man har access. Matchprotokoll ska ifyllas av 
båda lag innan match via IBIS på nätet och därefter skrivs protokollet ut. 

 
Konsolen för tid och resultat finns i Rydsbergshallen och Hjällsnäshallen, se 
instruktion för matchklocka (bilaga 9). I Lerums Arena får man konsolen av 
vaktmästare – manual ska finnas tillsammans med konsol. 

 
Rydsberg: Hämta ut matchklockan ur säkerhetsskåpet i korridoren mellan Office och 
caféet (Rydsberg). För att öppna skåpet: Enter/2015/Nyckelsymbol, för att låsa skåpet: 
Tryck in luckan/ Enter/Nyckelsymbol. 

 
I Hjällsnäs finns matchklockan i skåpet på väggen i materialrummet. Kod 4088B 
Sätt in sladd i matchklockan samt i uttaget i väggen. Instruktion för matchklockan 
finns i bilaga 8. 
Till ljudanläggningen i Rydsberg kan man koppla dator eller vilken mobiltelefon som 
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helst. I Lerums Arena bistår vaktmästeriet med hjälp för att koppla upp sig mot 
högtalarna. Det finns även möjlighet att via bluetooth koppla upp mobiltelefon. 

 
Inmarsch 
 
Då representationslagen har hemmamatch ska vi genomföra en inmarsch för vårt hemmalag. 
Detta sker genom att använda den utrustning klubben har köpt in och denna placeras ut enligt 
instruktioner av Rök/Ljusgeneral som har ansvar för denna aktivitet. När, var och hur inmarsch 
sker är ett samarbete med sekretariatet. 

 
Matchrapportering 
 
I de högsta seniorserierna och JAS är det krav på direktrapportering i IBIS. Om matchen 
inte händelseregistrerats i IBIS under matchen måste den resultatrapporteras av 
hemmalaget direkt efter matchen i IBIS. 

 
Hemsideuppdatering 
 
För våra senior- och juniorallsvenska matcher ska det skrivas ett kortare referat på vår 
hemsida., detta skrivs av ledare eller annan utsedd person.. Man kan där hänvisa till 
innebandy.se eller vsibf.se där matchstatistik finns. 

 
Efter matchen 
 
Rapportera matchen i IBIS. Sargen ska alltid plockas ner efter sista matchen. 
Styrenheten för tidtagning ska placeras i säkerhetsskåpet i korridoren mellan Office och 
Caféet – i Lerums Arena lämnas till vaktmästare. Lås och larma hallen. 
 

Sargvakter och maskotar 

När FBC Lerums högsta dam- och herrlag spelar sina hemmamatcher har vi sargvakter och 
maskotar från våra barn- och ungdomslag. Maskotarna får ta med sig två målsmän som får 
gratis entré i Lerums Arena. Schema för lagen sätts upp av FBC Office och skickas ut till alla 
ledare. Ledarna ansvarar för att tillräckligt antal sargvakter och maskotar kallas till matchen. 

 
Sargvakter 
 
Till våra högsta divisionsmatcher har vi minst fyra sargvakter ur åldersgrupperna 10-
14 år.. Sargvakterna ska samlas 30 minuter innan matchstart hos eventpersonal.De 
placeras i varje hörn, har på sig sargvaktströjor och en mopp placeras i varje hörn. 
Sargvaktströjor finns i förrådet i källaren, mopparna finns inne i städskåpet – nyckel, 
märkt ”städ” finns i lådhurts på Office. 

Som sargvakt är ditt ansvar att: 
1. Samla in bollarna efter uppvärmningen 
2. Se till att sargen står snyggt under hela matchen 
3. Torka golvet och det behövs 
4. Plocka bort skräp från läktaren efter matchen 
Sargvakterna är representanter för FBC Lerum och ska agera alert och snabbt vid 
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behov. Efter matchen får sargvakterna en korv och en dricka i caféet som tack för 
hjälpen. 

 
Maskotar 
 
Maskotarna ska samlas 30 minuter innan matchstart hos eventpersonal. 
Maskotarna springer in på plan, hand-i-hand med spelarna,. I första periodpausen 
spelar de en uppvisningsmatch, 6 mot 6, på fullplan.. 
Klädsel vid inmarsch är röda matchkläder, glasögon, inomhusskor. Till 
uppvisningsmatchen behövs dessutom målvaktskläder, västar och klubbor. 

 
Klubbens övriga arrangemang 
 
Utöver klubbens vanliga verksamhet med träning och seriespel anordnar klubben 
arrangemang med olika innehåll och som vänder sig till olika åldersgrupper. 

 
Bagheera Champions League 
 
Klubbens egen turnering för de pojkar och flickor som avslutat Innebandyskolan och 
bildat egna lag. Hålls på hösten och arrangeras av barnsektionen. Vid behov bjuds det in 
jämnåriga lag för andra klubbar i närheten. 

 
Summer Camp 
 
Klubbens egna träningsläger som vänder sig till alla som är intresserade av innebandy. 
Lägret arrangeras i slutet av sommaren, strax innan skolorna börjar och vänder sig till 
pojkar och flickor som efter sommaren ska gå årskurs 4-9.Lägret hålls under 4 heldagar 
och innehåller mycket innebandy-, teknik-och fysträning, men också andra sporter, 
föreläsningar och andra sociala aktiviteter. 

 
Höstlovs Camp 
 
Under tre heldagar på höstlovet så arrangeras ett innebandyläger i Rydsbergshallen 
för lite yngre barn på blå nivå. Under dagarna erbjuds innebandy-, teknik-och 
fysträning samt sociala aktiviteter. 

 
Autum Training Camp 
 
Under två heldagar på höstlovet så arrangeras ett innebandyläger i Lerums Arena för 
äldre barn på röd nivå. Under dagarna erbjuds innebandyträningar av ledare från våra 
senior/akademilag och relevanta föreläsningar. 

 
Sportlovs Camp 
 
Under tre heldagar på sportlovet så arrangeras ett innebandyläger i Rydsbergshallen 
för lite yngre barn på blå nivå. Under dagarna erbjuds teknik-, och fysträning samt 
sociala aktiviteter. 
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Målvakts Camp 
 
Dagläger för målvakter med ledare från FBC Lerums akademi/seniorlag. Arrangera 

 
Öppet Hus 
 
Under flera studiedagar och skollov arrangeras Öppet Hus i Rydsbergshallen. Hallen hålls 
öppenför lediga och innebandyintresserade barn och ungdomar som är välkomna att spela 
mixade småmålsturneringar och träffa kompisar. Föreningsutvecklare finns på plats, men öppet 
hus är inte uppstyrt utan öppet för alla. 

 
Back 2 Basic 
 
Småmålscup med ”gamla” regler, såsom sporten spelade i tidernas begynnelse. Hålls 
en kväll/ natt i samband med nyår och vänder sig främst till intresserade seniorer, 
både i och utanför klubben. 

 
Back 2 Basic Teens 
 
Småmålscup med ”gamla” regler, såsom sporten spelade i tidernas begynnelse. Hålls en 
fm/em i samband med nyår och vänder sig till ungdomar mellan 12-16 år, både i och 
utanför klubben. 

 
FBC-Dagen 
 
I början av maj varje år arrangeras FBC-dagen där samtliga spelare från Bagheera till 
seniorlag bjuds in för en dag med mixmatcher och kringaktiviteter där syftet är att 
stärka klubbkänslan. 

 

UTBILDNING 
 

Alla anmälningar till utbildningar sker via vår utbildningsansvarige som du når på 
utbildning@fbclerum.se. 

 
Ledarlicens 
 
Minst en av ledarna som står uppsatta på matchprotokollet i serier som administreras av 
Västsvenska innebandyförbundet måste ha en giltig ledarlicens. FBC Lerum strävar efter att 
alla våra ledare ska ha en ledarlicens. Ledarlicens får man efter genomförd utbildning 
arrangerad av Västsvenska Innebandyförbundet. Utbildningarna är nivåanpassade och inleds 
med en grundutbildning som sker i föreningens regi eller i Vibf:s regi. 

 
Grundutbildning ger en licens som gäller ett år, därefter måste man gå någon av de 
nivåanpassade fördjupningsutbildningarna för att förnya licensen. Fördjupningsutbildningen 
ger licens som gäller 3 år. Vibf erbjuder även en nivåanpassad regelutbildnings som ger en 
ettårig licens. 

 

mailto:utbildning@fbclerum.se
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Föreningen står för alla utbildningskostnader. 
Mer information om de olika utbildningarna finns på https://www.innebandy.se/ 
vastsvenska. 

 
Föreningsdomare 
 
FBC Lerum erbjuder alla medlemmar som är 14 år och äldre att utbilda sig som 
föreningsdomare. Efter en utbildning om tre timmar som innehåller regelkunskap och 
matchledarskap får man döma matcher med lag upp t.o.m. elvaåringar. 
Domarkläder ingår i utbildningen och föreningen betalar kurskostnaden. Det enda den nya 
domaren behöver betala för är inköp av visselpipa. 

 
Föräldrautbildning 
 
Västsvenska innebandyförbundet har påbörjat Hallklimatsarbetet. I det arbetet ingår en 

handledarutbildning för ledare om hallklimat. Ledarna ska sedan genomföra en 
förebildsutbildning med föräldrarna. Handledarutbildningen kommer att genomföras i 
klubbens regi vid två tillfällen /år. Föräldrautbildningen sker med fördel i anslutning till en 
hemmamatch. 

 
Andra utbildningar 

 
SISU erbjuder idrottsrelaterade kurser och har ett stort utbud med kurser som bl.a. 
idrottsskador, föreningskunskap, massage och mental träning. Information om dessa 
utbildningar kommer att ske via föreningens digitala kanaler eller https:// 
www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiuvastragotaland 

 
Genom att föreningen själv anordnar vissa aktiviteter som kan jämställas med utbildning får 
vi en resurs hos SISU som kan användas för utbildningar. Exempel på aktiviteter som är 
resursgrundande är gemensam samling för laget (t.ex. före och efter match), gemensamma 
trivselaktiviteter eller föräldramöte. Genom att fylla i närvaron i utbildningsmodulen i 
Idrottonline eller på en SISU-blankett fyller ni på FBC Lerum:s SISU resurs. Det krävs minst 
tre deltagare i aktiviteten för att den ska vara resursgrundande. Varje lag ska ha en ansvarig 
ledare som rapporterar in aktiviteterna i IdrottOnline. 

 
Utbildningsportalen 
 
De ledare som genomgått en tränarutbildning anordnad av Västsvenskainnebandyförbundet 
får tillgång till utbildningsportalen. Där finns övningar och träningsupplägg på olika nivå. 
Användaruppgifter får ledaren på grund- eller fördjupningskurs. https://www.innebandy.se/ 
vastsvenska/tranare/ga-en-utbildning/utbildningsportalen/ 

  

http://www.innebandy.se/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/sisuiuvastragotaland
http://www.innebandy.se/
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FBC LERUMS STADGAR Bilaga 1 
Antagna av årsmöte juni 2010 

 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
1 § Ändamål 

Föreningen har som ändamål att bedriva innebandy för barn, ungdomar och vuxna i 
Lerums kommun. Föreningen ska verka för att dess medlemmar ges möjlighet att 
träna innebandy och spela tävlingsinnebandy i en trygg miljö. 

Föreningen ska bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. 

Föreningen ska i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott. 
 

2 § Sammansättning 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som 
medlemmar. 

 
3 § Tillhörighet 

Föreningen är medlem i Svenska Innebandyförbundet (SIBF) och är därigenom 
ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom 
Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) och Göteborgs Innebandyförbund (GIBF). 

4 § Beslutande organ 
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen. 

 
5 § Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 maj 
t.o.m. den 30 april. 

7 § Stadgetolkning mm 
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som 
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I 
brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om 
tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om 
tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §. 

8 § Stadgeändring 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet 
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avgivna röster. 
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 
 

9 § Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster. 

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska 
användas till ett idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens 
handlingar mm ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, 
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart 
tillställas Svenska Innebandyförbundet. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
 

10 § Medlemskap 
 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till. Medlemskap blir gällande först sedan medlemsavgift betalts. 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande 
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå 
medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges 
vad den medlemsansökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom 
tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på 
medlemsansökan. 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre 
veckor enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar. 

11 § Utträde 
 

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlem som inte har betalt medlemsavgiften för två på varandra följande 
verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i 
sådant fall genom att personen avförs från den aktiva medlemsförteckningen. 

12 § Uteslutning mm 
 

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har 
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens 
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut 
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om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad 
uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. 
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela 
medlemmen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss 
tid, minst fjorton dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som 
föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför redovisas samt 
anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre dagar 
från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den 
berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar. 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
 

Medle
m 

 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt 

följa i 3 
§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
upplösning av föreningen, 

• ska betala medlemsavgift senast det datum som årsmötet beslutar. Den 
som blir medlem i föreningen efter den 31 december betalar full 
medlemsavgift och halv träningsavgift 

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former 
som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga 
medlemmar. 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om 
tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska också Svenska 
Innebandyförbundet ge sitt samtycke, såvida inte förbundet beslutat om en annan 
ordning. 
Är arrangören inte ansluten till Svenska Innebandyförbundet får medlemmen delta 
endast om förbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 
 
15 § Tidpunkt, kallelse 
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Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni 
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas 
medlemmarna, eller kungöras i Lerums tidning. Vidare ska kallelse jämte förslag till 
föredragningslista anslås i klubblokal och/eller på hemsidan. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess 
medlemmar ska det anges i kallelsen. 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, 
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med 
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före 
årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

 
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas på årsmötet. 
Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 
 

Medlem som har betalat förfallen medlemsavgift senast vid räkenskapsårets slut 
och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. 

Rösträtten är personlig men får genom fullmakt överlåtas på annan medlem. 
Medlem får endast bära en fullmakt. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
 

18 § Beslutförhet 
 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet. 

19 § Beslut och omröstning 
 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning 
(votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs 
vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara 
antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som 
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller 
sig till antalet avgivna röster. 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än 
hälften av antalet avgivna röster. 
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Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. 
Vid omröstning som inte avser val gäller lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad 
avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

20 § Valbarhet 
 

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, 
valberedningen eller till revisor i föreningen. 

21 § Ärenden vid årsmötet 
 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senast verksamhetsåret, 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets- 
/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år. 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 
d) En revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta. 
e) Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska 
utses till ordförande 
f) Val av ledamöter i sektioner m.fl.. 

 
13. Övriga frågor 

 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna 
får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

22 § Extra årsmöte 
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Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 
tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan 
framställan ska upprättas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa 
sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med 
förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska tillställas medlemmarna senast 
sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i Lerums tidning. Vidare ska 
kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan 
lämplig plats. 
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort 
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. 
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad 
som sägs i 17 § och 18 §. 

 
VALBEREDNINGEN 

 
23 § Sammansättning, åligganden 

 
Valberedningen består av ordförande samt minst en övrig ledamot, valda av 
årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet 
ledamöter så bestämmer.Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet 
tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för 
nästa mandatperiod. 

Senast 1 vecka före årsmötet ska valberedningens förslag finnas 
tillgängliga hos sekreteraren. 

 

REVISORER 
 

24 § Revision 
 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper ska vara revisionerna tillhanda senast två veckor före 
årsmötet. 

 
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senast 
verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 
senast 1 vecka före årsmötet. 

STYRELSEN 
 

25 § Sammansättning 
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Styrelsen består av ordförande samt minst fyra övriga ledamöter samt två 
suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och 
de övriga befattningshavare som behövs. 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. 
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt 
samma ordning för tiden tom nästföljande årsmöte. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt 
men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till 
befattning inom styrelsen. 

26 § Styrelsens åliggande 
 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och 
ansvarar för föreningens angelägenheter. 
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s, Svenska Innebandyförbundets och dessa 
stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt 
tillvarata medlemmarnas intressen. 

Det åligger styrelsen särskilt att 
 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 
• verkställa av årsmötet fattade beslut, 
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
• ansvara för och förvalta föreningens medel, 
• tillställa revisorerna räkenskap mm enligt 24 §, och 
• förbereda årsmöte. 

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande ska leda styrelsens 
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för 
föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder ska vice 
ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av 
arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna 
uppgifter på sekreteraren och kassören. 

Sekreteraren 
 

• föra protokoll över styrelsens sammanträden, 
• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 

betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras, 
• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen. 

 
Kassören 

 
• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutande 

avgifter till föreningen, 
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• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer mfl, 
• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över 

föreningens räkenskaper, 
• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, 
• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, 
• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, 
• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, 

kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom 
skatte- och avgiftsområdet. 

 
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet 
ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter 
kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att 
minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 
att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig 
omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska 
sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av 
mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. 

Avvikande mening ska antecknas till protokollet. 
 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten 
 

TVIST 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden 
till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande 
underrätta styrelsen härom. 
 

29 § Skiljeklausul 
 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. 
Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller 
Svenska Innebandyförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. 
Dock ska följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten 
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. 
Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas 
lika mellan parterna. 
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KLUBBPOLICY         Bilaga 2 
 

Övergripande 

FBC Lerums verksamhet präglas av idrottens fyra värdegrunder 
• Glädje och gemenskap 
• Demokrati och delaktighet 
• Allas rätt att vara med 
• Rent spel 

 
Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all 
barn- och ungdomsverksamhet. 

 
I vår verksamhet ska vi arbeta för att stärka barn och ungdomars självbild, sin tro på sig själv 
och känslan av att kunna bidra och vara bra på något. Vi vill att våra ledare, i 
kommunikationen med spelarna, lägger tonvikten på faktorer och egenskaper som fungerar 
bra, letar upp bakomliggande orsaker till detta och betonar dessa i spelarens vidare 
utveckling (s.k. salutogent perspektiv). På så sätt byggs spelarens tro på sig själv och sina 
möjligheter att utvecklas och nå nya uppsatta mål. 

 

Regler för aktiva inom FBC Lerum 

Som spelare i FBC Lerum vill vi att du 
 

• följer idrottens regler och respekterar klubbens policy 
• är engagerad och genomför skolarbetet med samma intresse som du har för 

innebandyn 
• respekterar dina ledare, kamrater och medspelare 
• genomför träningar och matcher på bästa sätt efter dina förutsättningar 
• är rädd om din egen och klubbens utrustning 
• ställer upp för dina kamrater i laget 
• är en bra representant för FBC Lerum i alla situationer 
• deltar och hjälper till vid FBC Lerums gemensamma aktiviteter 

Som ledare i FBC Lerum vill vi att du 
 

• accepterar och respekterar klubbens policy, regler och synsätt på ledarskap 
• går de utbildningar som klubben förespråkar 
• har minst ett föräldramöte per termin 
• har minst ett, helst två, utvecklingssamtal med varje spelare per säsong 
• respekterar spelare, föräldrar samt övriga ledare och funktionärer i klubben och 

bemöter dem på ett föredömligt sätt 
• tar med laget på några av A-lagens hemmamatcher 
• deltar i ledarmöten och FBC Lerums klubbaktiviteter, såsom gemensamma 

träningsläger och andra sociala aktiviteter 
• representerar klubben på ett bra sätt genom att bland annat vara föredömligt 

klädd vid lagets matcher (ledartröja) samt hjälper till att marknadsföra klubbens 
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evenemang 
• skriftligt bekräftar att du har tagit del av och kommer att följa den policy och de 

regler som klubben fastställtSom förtroendevald eller annan funktionär i FBC 
Lerum vill vi att du 

 
• accepterar och följer klubbens policy och regler 
• går de utbildningar som klubben förespråkar 
• respekterar övriga funktionärer, ledare, spelare och föräldrar i klubben och bemöter 

dem på ett föredömligt sätt 
• deltar i FBC Lerums gemensamma aktiviteter 
• är en bra representant för FBC Lerum i alla situationer 
• skriftligt bekräftar att du har tagit del av och kommer att följa den policy och de 

regler som klubben fastställt 
 

Som vårdnadshavare till spelare i FBC Lerum vill vi att du 
 

• tar del av och respekterar klubbens policy och regler 
• uppträder som du vill att ditt barn ska uppträda 
• framför eventuell kritik och åsikter på ett sakligt och korrekt sätt 
• stöttar ditt barn i både med- och motgång 
• deltar och hjälper till vid FBC Lerums gemensamma aktiviteter 
• tar del av klubbens information 
• hejar på barnen under match, men låter ledarna sköta laget 

 
Mobbning och trakasserier 
All form av mobbning, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott - 
världens bästa” och idrottens fyra värdegrunder. Inom idrotten accepteras inga former av 
trakasserier eller övergrepp, så inte heller i FBC Lerum. Ingen ska behöva känna sig kränkt, 
trakasserad eller mobbad. Det är den utsattes upplevelse som avgör om det är fråga om 
trakasserier, inte trakasserarens motiv. 

 
Personer som kränker, trakasserar eller mobbar andra och som inte slutar efter tillsägelser, 
får efter ett utredande samtal ta en tidsbestämd paus från sitt innebandyutövande i 
föreningen. Skulle beteendet, oavsett tid, form och forum fortsätta, kan frågan om 
uteslutning aktualiseras då beteendet får anses motarbeta FBC Lerums verksamhet och 
ändamål. 

 
Spelare och lag 
 
Vår barn- och ungdomsverksamhet ska utgöra basen i vår förening där målsättningen är att 
kunna behålla så många spelare som möjligt, så länge som möjligt i föreningen. Vi ställer höga 
krav på verksamheten vad gäller ledarskap och kvalité på den utbildning som bedrivs. Våra 
tränare och spelare ska ges rätt förutsättningar för att på bästa sätt kunna utvecklas i en trygg 
och stimulerande miljö. Vi ska vara ledande i landet vad gäller att utbilda barn och ungdomar i 
innebandy med målsättning att vara självförsörjande vad gäller spelare för våra seniorlag. 
Verksamheten kvalitetssäkras med hjälp talangutvecklingsplanen. 
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Ålderskullar m.m. 
Barn- och ungdomslag bildas utifrån ålder. Grundtanken är att barn och ungdomar ska 
spela med sina jämngamla kamrater. Om det finns särskilda skäl kan spelare dock spela 
med en annan ålderskull. Sådana frågor ska anmälas till sportchefen som efter samråd 
med ledarna, sektionsansvarig, spelaren och vårdnadshavare fattar beslut. 

 
Nivågrupperad träning får införas stegvis med en början fr.o.m. 12 års ålder. Från denna 
ålder kan också s.k. lärlingsgrupper förekomma där spelare får möjlighet att träna med 
andra träningsgrupper för en optimerad talangutveckling. Frågan om i vilken mån coachning 
(toppning) får förekomma i olika åldersgrupper anges i FBC Lerums utvecklingsplan. 

 
Lagaktiviteter 

 
Under säsongen vill FBC Lerum att varje lag genomför minst två aktiviteter med inriktning på 
social utveckling. Aktiviteterna bör inte ha något med innebandy att göra och ska syfta till att 
utveckla individen och stärka gruppkänslan. 
 

Kvotering till representationslag 
 
Det ska finnas en synergi mellan vår barn- och ungdomsverksamhet och våra 
representationslag. Vi vill i så hög grad som möjligt bygga våra seniorlag på spelare 
fostrade i föreningen. För att både stimulera samt ställa krav på vår barn- och 
ungdomsverksamhet finns därför ett antal platser i respektive spelartrupp till förfogande 
för dessa spelare. 

 
Minst 85 % av spelartruppen och minst 75 % av matchtruppen i representationslagen ska ha 
utbildats via FBC Lerums egen barn- och ungdomsverksamheten. 

 
Om valet står mellan två spelare bereds plats för den spelare som utbildats i FBC Lerums 
barn- och ungdomsverksamheten. Detta gäller plats i spelartrupp såväl vid träning som vid 
match. En seniorspelare som fullföljt tre säsonger i FBC Lerum likställs med spelare fostrad 
i vår barn- och ungdomsverksamhet. Spelare i barn- eller ungdomsverksamheten räknas 
som utbildad i föreningen efter att ha fullföljt en säsong i FBC Lerum. 

 
Kontrakt 
 
Alla ledare och spelare som deltar i FBC Lerums elitinriktade seniorverksamhet ska skriva 
kontrakt med klubben. Det enda skälet för detta är att Klubben måste kunna säkerställa 
såväl spelartrupp som ledarstab per säsong. Om spelaren eller ledaren är under 18 år krävs 
även vårdnadshavarens underskrift. 

 
Övergångar 
FBC Lerum värvar inte aktivt spelare från andra föreningar under 18 års ålder. Om en spelare 
tar kontakt med FBC Lerum för en övergång, tar berörd sektion tillsammans med sportchef, 
kontakt med spelarens förening och diskuterar situationen. En övergång/värvning får dock ej 
ske på bekostnad av befintliga spelare utan endast som kompletteringar till den befintliga 
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truppen. 
 

Övergångar från FBC Lerum till andra klubbar hanteras av berörs sektion i samråd med 
sportchefen. 

 
Träningar och andra idrotter 
 
FBC Lerum ser mycket positivt på att barn och ungdomar håller på med flera olika 
fritidsaktiviteter. Vi vill uppmuntra till mångsidig träning under hela barn- och 
ungdomsperioden och anser att det är utvecklande att hålla på med flera olika idrotter. Krav 
på att välja att spela enbart innebandy ställs först när man nått U18. 

 
Det antal träningar som är lämpliga för en träningsgrupp beror på ska spelarnas ålder. En viktig 
ledstjärna är att de som tränar ska spela i matcherna. En mer utförlig beskrivning om detta 
finner du under rubriken coachningsfilosofi. 
 
 B7 B8 B9 B10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U18 

Stor hall 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 
Liten 
hall 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Totalt 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
Säsong- 
start 
senast 

1 sep 1 sep 1 sep 1 sep 1 sep 1 sep 1 sep 1 sep 1 aug 1 juni 1 
juni 

 

Träning på små planer 

 
FBC Lerum anser det viktigt att tränare, spelare och vårdnadshavare har en positiv 
inställning till träning och spel på små planer. Träning i stor hall (40x20) bör kompletteras 
med träning på mindre yta. T.ex i liten hall (20x10) eller genom att dela av en fullstor plan till 
flera mindre planer. Denna träning ökar färdigheter som teknik och passningspel och 
utvecklar spelarens förmåga att hantera bollen i ett högre tempo än vad som krävs på en 
stor plan. 

 
Målvaktsträning och positioner 
 
För en optimal utveckling är det viktigt att barn- och ungdomsspelare inte blir låsta vid 
positioner. FBC Lerum anser det viktigt att spelarna får träna på olika positioner långt upp i 
åldrarna. När det gäller målvaktsspelet så är det extra viktigt i unga åldrar då barnens knä 
kan ta skada. Här vill vi uppmuntra att använda den stående målvaktsstilen samt att ledarna 
är uppmärksamma och ser till att så många spelare som möjligt turas om att vara målvakt. 
Utförligare direktiv om fasta positioner finner du i utvecklingsplanen. 

 
Coachningsfilosofi 
 
FBC Lerum vill belöna träningsflit, hur man beter sig mot varandra samt kamratskap. Dessa tre 
parametrar ska i första hand styra vem som ska spela i matcherna. Ju högre upp i åldrarna 
desto mer påverkar färdigheterna, laguttagning till match och coachning (toppning) under 
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matchen. Graden av coachning är uppdelad i tre steg. 
 

1. Alla ska spela lika mycket och ingen coachning får ske. Alla som tränar får vara med 
och spela matcher. 

2. Alla ska spela. Alla som tränar får vara med och spela matcher. Coachning får ske 
i power play, box play samt under sista perioden. 

3. Bästa laget spelar. Ledarna tar ut specifika spelare och coachning får ske 
under hela matchen. 

 
 

 B7 B8 B9 B10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 U18 
SM       1 1 2 3 3 
Serie 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 
Cuper 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 
Träningsmatcher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
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MATERIALLISTOR Bilaga 3 
 
 

Produkt Antal Kommentar 

Bröstskydd målvakt 2 Behövs eventuellt inte om 
man har tjock målvaktströja 

Målvaktströja 2  

Målvaktsbyxor 2  

Hjälm 2  

Målvaktshandskar 2  

Knäskydd 2  

Västar 10 - 15 st Olika färger. Antalet kan 
beräknas till ca 2/3 av grup- 
pens storlek. 

Sjukvårdsväska 1 
 

Innehållande plåster, kylpåse, 
linda och tejp. 

Koner 10- 15st  

Lagväska 1 Att förvara målvaktskläder 
och matchkläder i 

Visselpipor 2-3 Beroende på antal ledare 

Bollväska 1  

Taktiktavla 2  
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Materiallista för barnlag, spelare 7-12 år 
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Materiallista för ungdomslag, spelare 13-15 år
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KOMMUNIKATIONSPOLICY Bilaga 4 

FBC Lerums kommunikationspolicy är framtagen för att stödja oss i hur vi ska förhålla 
oss till vår omgivning. 

 
Vi ger information och återkopplar snabbt och professionellt. 

 
Vi eftersträvar transparens i allt vi gör och vår kommunikation skall uppfattas som 
professionell. 

 
FBC Lerums officiella kommunikationskanaler är vår hemsida och övriga digitala 
kanaler samt programblad. Utöver dessa köper vi utrymme i olika media. 

 
Syften med vår internkommunikation: 

· skapa förtroende hos medlemmarna och bygga långsiktiga relationer. 

· medlemmarna ska känna sig delaktiga i utformandet av klubbens verksamhet. 

· processen från beslut till genomförande blir tydlig. 

· medlemmarna får fortlöpande tillgång till lättillgänglig information om verksamheten. 

· ledare har god kunskap om vad som sker i klubben. 
 

Syften med vår externa kommunikation: 

· att skapa en positiv bild av vår klubb 

· att skapa goda relationer med externa intressenter 

· att göra allmänheten intresserade av innebandy och sprida intresse för sporten. 
 

Intern kommunikation 
 

Grunden för en bra informationshantering externt, ligger i god kommunikation internt. 
Därför är det viktigt att alla som är engagerade i FBC Lerum känner till vad som sker inom 
klubben, vilka beslut som fattas, och varför. 

 
Klubbens ordförande är ansvarig för att informera berörda personer om styrelsens arbete. 
Ansvariga för olika funktioner i föreningen är ansvarig för att rapportera tillbaka till 
styrelsen om det operativa arbetet. På detta sätt säkerställs att styrelse och föreningens 
övriga funktioner har god kunskap om vad som sker i organisationens olika delar. 
Varje ledare har ansvar för att kommunikation med aktiva, föräldrar och med styrelsen 
sker på ett bra sätt. 

 
Ledare och aktiva i FBC Lerum har eget ansvar att söka information i frågor som är 
viktiga för det egna arbetet samt att kommunicera om det egna arbetsområdet till 
den/dem det berör. 
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Extern kommunikation 
 
FBC Lerum måste tala med en gemensam röst utåt då detta bygger trovärdighet och 
igenkänning. Därför är det viktigt att rätt personer uttalar sig, om rätt saker, vid rätt 
tillfälle. Ansvaret för kommunikation och information följer verksamhet och den roll man 
har. 
 
Ytterst är det styrelsen som äger frågan och som svarar för information och 
kommunikation om klubbens övergripande beslut. Styrelsens ordförande har rätt att 
uttala sig i alla frågor som rör klubben. När ordförande inte är anträffbar träder 
respektive sektionschef in. Respektive sektionschef har rätt att, och ska, uttala sig i alla 
frågor som rör den egna funktionens verksamhet. 

 
Sportorganisationen 

 
Talesman för sportorganisationen är respektive sportchef för dam och herr sektionen. 
Talesman för laget, lagets prestationer och lagets spel är tränarna. För frågor kring 
spelarskador svarar ansvarig tränare. Alla spelare får och ska ställa upp för media, men 
lagkaptenen är officiell talespersonen för hela laget. 

 
Enbart föreningens företrädare, enligt denna policy, har rätt att uttala sig för föreningens 
räkning.  
 
Publiceringar 
 
Marknadsansvarig ansvarar för all centralt publicerad kommunikation. 
Som klubbens officiella talesperson äger styrelsens ordförande alltid rätt att ta 
beslut kring publicering. 

 
Informationsplikt 

 
FBC Lerum ska svara på frågor och hålla våra intressenter informerade. Klubbens svar 
präglas alltid av snabbhet, öppenhet och en positiv ton. 
 

· Vi svarar inte på anonyma frågor, personangrepp eller frågor av oförskämd karaktär. 

· Frågor av sekretesskaraktär besvaras inte. Styrelsen avgör, vid tveksamheter, vad 
som är sekretessbelagt. 

· Tränare och spelare ställer upp på presskontakter i samband med 
match enligt ligamanualen. 

· Klubben förordar öppet omklädningsrum dit ackrediterade journalister bjuds in 10 
minuter efter matchens slut. 

 
Budskap 

FBC Lerums kommunikation präglas av idrottens fyra värdegrunder 

· Glädje och gemenskap 
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· Demokrati och delaktighet 

· Allas rätt att vara med 

· Rent spel 
 

Klädkod 
 

I officiella sammanhang, som vid match eller vid olika former av representation, ska 
klubbens företrädare klä sig representativt. 
 
Vår logotyp 

 
Vår logotyp skall i alla sammanhang, används i enlighet med gällande grafiska riktlinjer, 
se grafisk manual. 

 
Därför ska all produktion av kommunikationsmaterial, både internt och externt, stämmas 
av med marknadssektionen. Även när materialet produceras av annan part t ex vid 
samarbeten ska marknadsgruppen konsulteras för att säkerställ att vårt varumärke 
exponeras på rätt sätt. 

 
Kriskommunikation 

 
Vid kris eller allvarlig händelse hänvisas till krisplanen. Krisplanens riktlinjer har företräde 
över de i detta dokument angivna riktlinjerna. Styrelsen beslutar när krisplanen ska 
aktiveras. 
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LIKABEHANDLINGSPLAN  Bilaga 5 
 

FBC Lerum arbetar för att skapa ”Hälsa och framgång genom livet” på och utanför 
innebandyplanen. Värdegrund 
All verksamhet i FBC Lerum ska utformas utifrån barnkonventionen och grundläggande 
demokratiska värderingar. Vi vill att oavsett etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön, sexuell 
läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar skall kunna om möjlighet finns vara med i 
FBC Lerums verksamhet. 

 
Syfte 

 
Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja människans lika rättigheter och 
motverka all kränkande behandling. En viktig utgångspunkt är att den enskildes 
upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. Målet är att alla skall känna trygghet 
och gemenskap i FBC Lerum och att alla i föreningen bär ett ansvar för detta. 

 
• Fysiska kräkningar t.ex. att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar, oaktsamhet med andras 
ägodelar, suckar miner och gester. 

 
• Verbala kränkningar t.ex. att bli hotad, retad, svordomar, fula ord, könsord, förolämpningar 
eller bli kallad hora, bög. 

 
• Psykosociala kränkningar t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, 
nonchalans mot gemensamma regler 

 
• Text- och bild t.ex. i form av klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms eller andra media. 
 

· Mobbning är en situation där en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir 
utsatta för negativa handlingar från en eller flera andra individer. Med mobbning menas 
både fysiskt och psykisk våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Mobbning innebär 
att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt. Spontant bråk mellan barn är 
inte mobbning. 

 
Föräldrarollen 

 
Föräldrarnas roll inom idrotten är väldigt viktig. För en del kan föräldrarollen vara en svår 
balansgång mellan vad som är rätt och fel i ens engagemang. För dig som är ledare, förälder 
eller du som är båda delarna ges här några tips på hur barnen kan stöttas på ett bra sätt, 
utifrån ett föräldraperspektiv. 

 
• Stötta ditt barn och visa engagemang, men försök samtidigt att hålla distans. Detta gör att 
ditt barn får en chans att bli mer självständig. 

 
• Det är ledarens roll att leda gruppen och inte förälderns. Lägg dig därför aldrig i 
träningsupplägget om du inte är ledare. Om du däremot märker att ledaren kränker 
barnen i sitt ledarskap ska du självklart prata enskilt med ledaren/ledarna om din 
upplevelse. 
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• Hela laget påverkas när någon blir utsatt. Ditt barn påverkas av att en lag/gruppkamrat blir 
utsatt, vare sig barnet är involverat eller inte. Alla barn behöver uppbackning hemifrån för 
att kunna markera och säga ifrån om någon blir utsatt. 

 
• Var inte rädd för att kontakta ledaren om det är något som du tycker att ledaren behöver 
veta om ditt barn, exempelvis om barnet har något osynligt funktionshinder. 

 
 

Barnkonventionen bygger på perspektivet: 
 
Barnets bästa ska alltid komma i första rummet vid en konflikt.  
Alla medlemmar i föreningen har ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka kränkande 
behandling. Vid en kränkande handling är det viktigt att man som vuxen agerar! Konflikter 
är vanliga och är i sig ingenting att oroa sig för, men konflikter kan bli allvarliga och 
situationer där kränkningar och mobbning förekommer bör man vara extra vaksam på. Vid 
en allvarlig situation ska föräldrarna/ målsman alltid kontaktas. 

 
I samtal med barn och ungdomar som varit inblandade i kränkande situationer har du som 
vuxen en väldigt betydelsefull roll. Innan samtalet ställ dig alltid frågan ”Vad vill jag uppnå 
med samtalet”? 
 
Som ledare är det viktigt att inte vara dömande eller enbart försöka ta reda på vilken 
som bär skulden i sammanhanget. Det kan göra att situationen låser sig. Försök att 
gemensamt hitta lösningar. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga och förstår 
varför det är viktigt att komma överens. Glöm inte att följa upp det som man enats 
om, så det känns bra för alla inblandade. 

 
Vid behov av stöd 

 
Om en konflikt uppstår eller att medlem upplever sig kränkt skall en första kontakt med 
tränare tas för att reda ut och hantera situationen. 

 
Om inte situationen kan hanteras och redas ut kontaktas kontaktperson för 
Trygghetsgruppen. FBC Lerums Trygghetsgrupp är ett stöd för ledare/spelare. 

 
Kontaktperson för Trygghetsgruppen sammankallar gruppen som består av representant 
från HR, Sektionsansvarig för berörd sektion, hallklimatansvarig och krisgruppsansvarig. 
Trygghetsgruppen informerar ordförande om att ett ärende har inkommit och hanteras. 

 
Som ett sista steg i arbetet med situationer styrelse som ett sista alternativ. 

 
Trygghetsgruppen arbetar med att bygga upp ett nätverk av personer/mentorer som 
spelare/ledare kan få hjälp av vid ex. konflikter, mobbning, otrygghet eller andra sociala 
eller mentala svårigheter. Trygghetsgruppen hjälper även till med förebyggande arbete. 
 
Kontaktperson för Trygghetsgruppen är : Åsa Mellby  
Asa.mellby @fbclerum.se 
tel 076-1260500 
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KRISPLAN  Bilaga 6 
 

I en stor förening som FBC Lerum med många funktionärer och aktiva finns alltid en risk 
för att en krissituation, där en eller flera medlemmar är inblandande, kan inträffa. Många 
associerar kriser med olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer 
som kan få allvarliga konsekvenser för föreningen eller dess medlemmar. Brottsliga 
handlingar såsom förskingring, hot eller inbrott, kränkande behandling inom föreningen, 
dopning eller droganvändning är exempel på händelser som kan få allvarliga 
konsekvenser. 

 
FBC Lerums krisplan ska minska risken för kriser och minimera konsekvenserna av en 
inträffad händelse och ska kunna användas för alla typer av händelser som påverkar 
föreningen eller dess medlemmar. 

 
Krisplanens syfte 

• Att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser 
för att minimera konsekvenserna av händelsen 

• Att omhänderta dem som drabbats av olyckor eller andra allvarliga 
händelser så effektivt och humant som möjligt 

• Att motverka stress för inblandade 
• Att genom ett snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer 
• Att ge vägledning vid en händelse 
• Att säkra en bra och tydlig kommunikation från föreningen till berörda och till media 

 
För att åstadkomma en ändamålsenlig krishantering behövs en tydlig krisorganisation, 
förebyggande rutiner och riktlinjer, tydliga instruktioner och checklistor när olyckan är 
framme samt fungerande uppföljning och utvärdering. Allt detta måste kommuniceras och 
göras tillgängligt i hela organisationen. 

 
Krisorganisation 
 
När en krissituation uppstår kontaktar ledare/förälder omedelbart någon i FBC Lerums 
krisgrupp. Krisgruppen samlas och avgör sedan vilka åtgärder som ska utföras beroende på 
krisens omfattning och art. 

 
I samband med en kris, oavsett om det handlar om en olycka, en brottslig handling eller 
någon form av misskötsamhet som berör föreningen eller dess medlemmar ska föreningens 
krisgrupp kopplas in. I krisgruppen finns en massmedieansvarig som har ansvar för hur och 
av vem kommunikation i olika medier ska hanteras i en krissituation. Enskilda ledare ska 
alltså inte tala med medier utan att först kontakta krisgruppen. För hanteringen av 
medierna i krissituationer finns utförlig vägledning i klubbens mediepolicy. 

 
FBC Lerums Krisgrupp 

 
Åsa Mellby                                                                 076-1260500 
Ralf Peters (präst)                                                     0709-276337 
Hans Björnum (polis)                                                0722-344731  



49 
 

Mats Lomander (pressansvarig) 

 

 

Förebyggande åtgärder 
 

För att minska risken för kriser och minimera konsekvenserna kan ledare vidta vissa åtgärder. 
 
När laget ska ut på resa 
 
Se till att ta med krishanteringsplanen på er resa. Kom ihåg att lägga till telefonnummer som 
är relevanta för din resa. 
 
� Skriv en deltagarförteckning, inkl ledare, med adress, kontaktuppgifter till anhöriga, skola, 
eventuella sjukdomar och allergier. 
� Skriv ett reseprogram som innehåller färdsätt, färdväg, övernattning och hela resans 
program. Även beräknad tid för avresa, ankomst och hemkomst ska anges. 

� Ange bussbolag, bussförare, minibussar, privatbilar. Om minibussar används – tänk på att de 
som kör ska ha kompetens för dem. 
� Ett ex av deltagarförteckningen och reseprogrammet mejlas till FBC Lerums krisgrupp på 
office@fbclerum.se 

 
Inkvartering 
 
Idrottsgrupper inkvarteras ofta i skolsalar och idrottshallar, vilka inte är byggda för att 

fungera som hotell. 
• Kontrollera att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar som utöver dörrar kan 

vara öppningsbara fönster med brandstegar. 
• Finns brandsläckare och brandvarnare? 
• Tillåt inte levande ljus. 
• Gå igenom med gruppen: utrymningsvägar och samlingsplats. 
 

 
Vägledning, att tänka på vid en händelse 
• Skicka inte hem deltagarna! Samla istället gruppen på en plats där ni får vara ifred och 

informera så uttömmande som möjligt om vad som har hänt. 
• Informera FBC Lerums Krisgruppen om vad som hänt så att informationen kan spridas, 

avgör om en pressträff behövs och/eller om pressmeddelande ska gå ut.  
• Lagledare/tränare kontakta alla berörda föräldrar och uppmana att komma till 

samlingsplats. 
• Informera sakligt om vad som hänt. Spekulera aldrig om händelsen och dess 

orsaksförlopp. 
• Ge god tid för frågor och samtal. Ge alla som vill en möjlighet att komma till tals. Förvänta 

dig inte att alla ska reagera på samma sätt. Var tolerant. 
• Förbered deltagarna på att det är vanligt och normalt med reaktioner efteråt. 
• Uppmana dem att berätta för sina föräldrar/anhöriga vad som hänt så att de kan förstå 

mailto:utbildning@fbclerum.se
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eventuella efterreaktioner. Uppmana dem att tala om händelsen med anhöriga. 
• Lagledare/tränare enligt direktiv från FBC Lerums Krisgrupp ringer till övriga föräldrar i 

laget och berätta vad som har hänt. Kalla ev. till samlingsplatsen. 
• Kalla till återsamling direkt på morgonen dagen därpå om det är övernattning. 
• Vid olycka kontakta anhöriga, klubbledare, förbund och eventuella motståndare. Vid 

dödsfall sköts kontakten med anhöriga av polisen och/eller sjukvården. 
• Diskutera behovet av präst eller diakon. 
• Låt sådant som påminner om den som har avlidit vara orört för en tid framåt. Stoppa inte 

undan föremål i tron att de ökar sorgearbetet – resultatet kan bli det motsatta.  
• Ritualer är viktiga i sorgearbetet. 
• Stöd stödjarna; allvarliga händelser kan ta hårt på krafterna. 
• Ordna dryck och förtäring. 
• Ställ in träning men samlas istället för att bearbeta händelsen. 
• Följ de drabbade hem, låt inte drabbade köra bil. 
• Vid dödsfall är det polis eller sjukvården som ska kontakta närmast anhörig. Föreningen 

kontaktar anhöriga när det är bekräftat att de har fått dödsbudet. 
 

• Förhållningssätt 
Lämna inte den drabbade ensam under den akuta krisen. 

• Försök inte trösta. Det här är kanske det farligaste och värsta som kunde hända för 
den drabbade. Hjälp anhöriga att sörja i stället för att trösta. 

• Var nära och närvarande. Visa att ni ställer upp, att ni finns, att ni deltar. Våga visa er 
egen sorg. 

• Lyssna aktivt. Det finns inga, aldrig så välmenande råd som hjälper, men lyssna och 
var delaktig. 

• Acceptera vrede och aggression under förutsättning att det inte orsakar ytterligare 
skada. Var beredd på starka känslor och även anklagelser. 

• Sök kroppskontakt. När man inget kan säga räcker det långt med att hålla en hand 
eller kramas. 

• Var inte rädd för gråten, den är kroppens sätt att uttrycka en stark känsla. Håller man 
tillbaka den så stoppar man också känslan och då dyker den upp senare, ibland efter 
många år. 

• Hjälp med orden. Fråga försiktigt hur det var, vad som hände, hur det kändes. Ett sätt 
att få ur sig något av sorgen är att klä den i ord. Samtidigt är det första steget av en 
bearbetning som senare kan hjälpa en person vidare 

• Svik inte. Se till att ni finns kvar. Lämna ert telefonnummer och visa att ni när som 
helst är beredda att fortsätta samtalet. 

• Återkom. En stor sorg är inte klar med ett samtal. Ta själv ansvaret för att höra efter 
hur de drabbade mår. 

• Ge det tid. En del av bearbetningen består av att ”älta” det som skett, så låt den 
sörjande berätta många gånger. 

• Var dig själv. Försök inte vara psykolog, kurator eller präst. Det som behövs är i första 
hand medmänsklighet, medkänsla och omsorg. 

• Försök skaffa eget stöd så att hjälpen inte blir för betungande för dig själv. 
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Vägledning vid svårare olycka, sjukdoms- eller dödsfall 
• En person ansvarar för arbetsledningen på plats och utser lämpliga personer som hjälper till. 
• Lämna inte den skadade ensam. 
• En person larmar och möter även utryckande enheter. 

 
Följande uppgifter ska lämnas när du larmar: 
• Vem är du som ringer och från vilket telefonnummer ringer du? 
• Vad har hänt? 
• Var har det hänt, dvs vart ska räddningspersonal bege sig? Om platsen är 
svår att hitta för räddningspersonalen: var kan du möta dem och visa 
vägen? 
• När hände det? 
• Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna? 
• Lämna deltagarförteckning till polisen. 
• Lämna till ambulanspersonalen information om kända sjukdomar bland deltagarna. 
• En tar hand om de övriga i gruppen och informerar om vad som hänt. 
• En tar hand om polis. 
• En följer med transporten till sjukhuset. 
• Informera FBC Lerums krisgrupp! 
• Information till press sker via FBC Lerums krisgrupp 

 
 
Vid det värsta scenariot, dödsfall 
 
För att alla de som känner sig berörda av ett dödsfall ska få tillfälle att uttrycka sina 
känslor och reaktioner ska man samlas till minnet av den bortgångne genom att 
anordna en minnesstund. Minnesstunden bör hållas inom de närmsta dagarna. Den 
kan innehålla en tyst minut, minnesord, musik, andakt mm. 
Efter minnesstunden ska det ges möjlighet till att stanna kvar och samtala. FBC 
Lerums krisgrupp bör då informera om möjligheterna till fortsatt kontakt och 
bearbetning. 

 
Särskilda åtgärder vid Sexuella trakasserier och övergrepp 

 
Ledare som får information av barnet/ungdomen tar hand om den utsatte. Ledare kontaktar 
föräldrar.  
I samråd med föräldrar kontakta polis och sjukvård. Utse ledare som tar hand om övriga i laget.  

 
Ledare till den som har utsatt annan för sexuella trakasserier eller övergrepp tar hand om 
barnet/ungdomen.  
Ledare kontaktar föräldrar som hämtar sitt barn. Utse ledare som tar hand om övriga i laget 
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Särskilt om situationer där barn far illa 
 

Ledare som misstänker att ett barn far illa samråder med övriga ledare. Anmälan görs till 
Socialtjänsten i Lerum av krisgruppen. 

 
 

Krisgrupp – POSOM-gruppen 
 
Om det inträffar en stor olycka eller en allvarlig samhällskris behöver många 
människor hjälp och stöd på olika sätt. Man kan behöva ett personligt stöd genom att 
få tala med någon. 
Vid en sådan händelse aktiveras kommunens POSOM-grupp. POSOM är en 
förkortning som betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 
katastrofer. 
POSOM-gruppens uppgift är att försöka lindra akuta situationer och därigenom 
förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. 
POSOM kan bistå med att: 

• vara stödpersoner till enskilda och till drabbade och familjer, 
• upprätta ett informations- och stödcentrum, 
• hjälpa människor efter akuta insatser till andra resurser i samhället för 

hjälp på längre sikt. 
Vid behov kan POSOM organisera en eller flera insatsgrupper som ska svara för 
denna hjälp. En insatsgrupp består av personal från kommunens socialtjänst, vård- 
och omsorgsverksamhet, barn och ungdomsverksamhet, personal från 
primärsjukvården, den öppna psykiatriska vården, kyrkor och samfund samt från 
räddningstjänsten och polisen. 

 

Viktiga telefonnummer 
 

Larm (brådskande vård, ambulans, polis, brand) 112 
Lerums vårdcentral 0302-55120 
Floda vårdcentral 0302-36105 
Gråbo vårdcentral 0302-52 05 00 

 

Östra Sjukhuset Barnklinik 031-342 10 00 
Polis ej brådskande 114 14 
Kommunens POSOM-grupp 0302-52 10 00 
Jourhavande präst 112 

 
Krisgruppens arbetssätt 

 
Medlemmarna i krisgruppen ska ha uppdaterade kontaktlistor och krisplanen tillgänglig 
vid behov. Följande ansvarsområden utdelas varje gång gruppen sammankallas: 
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Krisgruppen börjar med att fastställa vad som säkert har hänt och beslutar vad som 
ska göras, av vem, när samt tid för uppföljning. 
• Utse en informatör för den aktuella händelsen. 
• Startar en journal (dagbok) över alla händelser och insatser. 
• Utvärderar och kontinuerligt följer upp insatserna. 
• Informerar öppet, sakligt och tydligt. 
• Vid olyckor kontaktas polis och sjukvård som har informationsansvar gentemot 
allmänheten. 

 
Informatör 
 
Sammanställer aktuellt händelseförlopp och kunskapsläge fortlöpande och skriver 
protokoll vid alla möten. 
Ansvarar för att skriftligen informera webbansvarig i FBC Lerum så att hemsidan 
innehåller aktuell information. 

 
Psykosocialt ansvariga (vid behov) 
 

Planerar formerna för det psykologiska/medicinska omhändertagandet. Vid behov 
av krisstöd hänvisas dagtid i första hand till primärvården. Andra resurser är 
kommunens ledningsgrupp för psykosocialt omhändertagande (POSOM), BUP och 
psykiatrins jourgrupp. Beslutar om eventuell vidare kontakt med anhöriga, skola och 
arbetsplatser samt om eventuellt hembesök. 
Vid olyckor är det viktigt att besluta om åtgärder i samråd med de närmast berörda. 

Krisgruppen etablerar en samlingspunkt i Rydsbergshallen, för att säkerställa 
stöd och vara lyssnande. Om annan plats används ska information finnas på 
hemsidan var denna lokal är. 
 
En fråga som krisgruppen ska ställa sig är: Hur länge ska gruppen vara aktiv och under vilka 
former? 
 
Krisgruppen ska efter det att krishanteringen avslutats göra en uppföljning av arbetet för 
att ta tillvara erfarenheter för att förbättra krisplanen. 
 

• Hur går vi vidare? 
• Vad gjorde vi bra? 
• Vad behöver vi förbättra? 
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CAFÉINSTRUKTION Bilaga 7 
 

1. Baka - använd kreativiteten och ta med något gott hembakat. Om du står i caféet på 
morgonen, gör gärna även några ost/skinkmackor och ta med till caféet. Det ska 
alltid finnas hembakt! 
 

2. Nyckel - för att komma in i caféet hämtar man cafényckeln i nyckelskåpet i 
Basement. Ledarna för spelande lag ansvarar för att hämta nyckel och låsa upp cafét 
till det lag som ska bemanna det. Har cafét inte öppnats när man kommer - kontakta 
ledarna och be om hjälp att hämta nyckeln. Koden till nyckelskåpet är 1979#. Ta 
bort trälisten, som fungerar som extra lås, på insidan av caféluckan. 
 

3. Växelkassa - kassaskrin finns i det smala överskåpet längst in i caféet. Skrinen är 
märkta med vilken dag det ska användas och innehåller insättningspåse, 
redovisningsblankett och instruktioner. Även om det finns gott om växel just för 
stunden så fråga alltid om kunden har jämna pengar för att undvika brist på växel. 
Många betalar med en hundralapp av gammal vana. Det är framför allt 20-lappar 
som det brukar bli brist på. 
 

4. Uppstart varje dag 
a. Kaffet ska sättas på, en påse kaffe till hel kanna. (se detaljerade 

instruktioner längre fram) 
b. Korvvärmeriet ska sättas igång direkt (se detaljerade instruktioner längre fram) 
c. Ta fram kassaskrinet från det smala skåpet. 
d. Ta fram ståborden från förrådet längst bort i yttre korridoren (gul dörr). 

Nyckeln finns på samma nyckelband som nyckeln till cafédörren. 
e. Exponera varorna på bänkskivan. 

 
5. Vid början av varje pass 

a. Häng av dig ytterkläderna och ta på förkläde. 
b. Endast personal inne i caféet – inga barn! 
c. Ta av armband, klocka, ringar och andra handsmycken. Tvätta händerna 

med tvål. Komplettera gärna med handsprit. 
d. Kontrollera att allt är städat, diskat och rent. Står det något i diskstället? 

Ställ upp i skåpen. 
e. Korvkokaren – vatten hälls under behållaren (koka gärna upp det med 

vattenkokaren först). Tryck på den gröna knappen och vrid 
temperaturknappen till 70°. 

f. Om något viktigt (korv, korvbröd, mjölk) tar slut, handla på ICA Kvantum, lägg 
kvitto i caféskrinet. 
 

6. Miljö och hälsa –  
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Håll isär arbetsuppgifterna pengahantering/livsmedel. Tvätta händerna noga 
med jämna mellanrum, komplettera gärna med handsprit. 
 

7. Betalning - 
 Vi tar emot betalningar med Swish på nummer 123 520 18 84. Numret finns på en 
lappa som sitter på utsidan av caféluckan. Se till att köparen visar upp sin telefon så 
att ni kan se att överföringen är gjord. Kontrollera beloppet och tiden. 
 

8. Städning under dagen  
Grovstäda vid något eller några tillfällen under ert pass i omklädningsrummen, på 
toaletterna, på läktaren och i korridorerna. Reservpapper finns i förrådet med den 
gula dörren längst bort i yttre korridoren. Torka regelbundet av bänken i caféet och 
plocka undan disk och skräp. När ni går av ert pass tar ni med sopsäckar och 
wellpapp till containrarna på andra sidan av skolan (uppför Ekollonvägen, ovanför 
bamban, ca 300 meter). 
 

9. Städning vid dagens slut  
Ställ tillbaka ståborden i förrådet längst bort i korridoren. Städa och diska ordentligt. 
Korvbehållaren ska städas. Vattnet i den yttre behållaren kan lämnas till sista pass på 
söndagen. Städutrustning finns i förrådet längst bort i korridoren. Påsar finns i lådan 
under diskhon. Nyckeln till städförrådet finns på samma nyckelknippa som 
cafényckeln. Grovstäda även utanför caféet, i hallen och på läktaren. Allt skräp som 
kommer från cafeet under helgen ska tas om hand. Sopor från hallen och övrigt 
restavfall samt wellpapp ska slängas i respektive container på andra sidan skolan 
(utanför lastbryggan utanför skolmatsalen, ca 300 meter utmed Ekollonvägen). 
Ingenting ska frysas in, detta sköter personal på måndagen. 
 

10. Redovisning  
Allt du behöver till ekonomiredovisningen finns i kassaskrinet. Efter dagens slut 
räknar du kassan och lämnar 400 kronor i växel (om möjligt 10x20 kr, 12x10 kr, 12x5 
kr och 20x1 kr) i skrinet. Sedlar med valör 100 kronor och högre läggs åt samma håll i 
en snygg bunt i bankpåsen och lämnas av siste man för dagen i servicebox på 
Sparbanken, Lerums centrum. Kod: 4280. Överblivna mynt läggs i brevlådan under 
bänken tillsammans med redovisningsblanketten. 



56 
 

CHECKLISTA MATCHARRANGEMANG Bilaga 8 
Innan match 

 
Aktivitet Ansvar 

 Annonsering, 

 Affischering 

Office 

Office 

 Matchprogram Office 

 Inbjudan motståndare 

 Inbjudan domare 

Office 

Office 

 Cafébemanning Rydsberg (Cafét i Lerums Arena är bemannat av 
avlönad personal mellan 9-18 på helger. Övrig tid bemannas av berört lag) 

 Sargkallar 

 Maskotar 

Office 

 Bemanning sekretariat, matchvärd o ev entré 
enligt lista 

Eventgrupp 

 Registrera matchuppställning i IBIS Ansvarig ledare för laget 

 Skriv ut matchprotokoll från IBIS Sek.personal 

 

Matchdagen - 60-120 minuter innan match: 
 
 Ta emot motståndare/domare och anvisa omkl.rum Eventpersonal 

 Sätt upp entré Eventgrupp 

 Duka upp sekretariat med bord, stolar Sekpersonal 

 Dator medtages av sekpersonal Sekpersonal 

 2 datorer behövs vid onlinerapportering/1 dator räcker 
om IBIS reggas i pauserna 

Sekpersonal 

 Rigga ev inmarsch med rök och ljus m bemanning Sekpersonal 

 Matchbollar ska finnas I sekretariatet Sekpers samt Materialansvarig 

  

 

15-30 minuter innan match: 
 
 Koppla in laptop till ljudanl o kolla ljud Speaker 

 Starta upp Spotify - Speaker Speaker 

 Måljinglar m.m. finns att hämta på anvisad plats Speaker 

 Kolla mikrofon o ljudet Speaker 
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 Ta reda på lineup i varje lag Speaker 

 Logga in på IBIS och hämta aktuell match IBIS-registrerare 

 Börja fylla i det utskrivna protokollet IBIS-registrerare 

 Ställ in rätt matchtid på kontrollpanelen Tidtagare 

 Instruera sargvakter o ge dem tröjor (finns i källaren) Sekpersonal 

 Förbered maskotar (främst representationslagen) Eventpersonal 

 Ta fram matchens lirarpris (finns i källarförrådet) Eventpersonal 

 Ta fram 4-5 st fina bollar Sekpersonal 

 Förbered jury matchens lirare Sekpersonal 

 
 

X minuter innan match: 
 
 Kontrollera att hemmalag är redo Speaker 

 Belysning i idrottshall, läktare, entré släcks Rök/Ljusgeneral 

 Rökeffekter läggs ut Rök/Ljusgeneral 

 Ljuseffekter tänds Rök/Ljusgeneral 

 FBC jingel Speaker 

 Belysningen tänds Sekpersonal 

 Matchbelysning tänds mha bewator tagg Sekpersonal 

 Nödutgångar långsida öppnas för att vädra ut röken Rök/Ljusgeneral 

 Matchen körs igång  



58 
 

INSTRUKTION MATCHKLOCKA Bilaga 9 
 

Styrenheten för matchklockan har en 
programvara som klarar mer avancerade 
funktioner än vad vår klocka klarar av. 

Det finns därför ett antal funktioner på 
styrenheten som inte fungerar på klockan. 
Den här beskrivningen innehåller allt som 
behövs för att sköta tidtagningen under en 
innebandymatch. 

1. Nollställning 

Före match ska klockan nollställas. 

a. Tryck på GAME RESET till vänster på 
styrenheten. Du får då frågan om du vill 
återställa all speldata. 

b. Tryck ACCEPTERA på displayen. 

2. Inställning 

a. Tryck på SETUP på styrenheten. 

b. PERIODTID (15:00 eller 20:00) 

c. PAUSTID (05.00 eller 10.00). Ställs på 00.00 i 
ungdomsmatcher. 

d. RÄKNEMODEN = Klockan ska ställas på 
uppräkning 

PIL UPPÅT 

e. AUTOMATISKT SIGNAL. Ska alltid vara PÅ. 

f. INSTÄLLNING PERIODTID (till höger i 
displayen) gäller, namnet till trots, enbart 
förlängningen. Den behöver alltså bara ställas 
i matcher som avslutas med förlängning fem 
minuter vid oavgjort resultat efter tre 
perioder. Förlängning visas som period ”E” – 
som i Extra time på klockan. 

3. Innan varje period 

Kontrollera så att den nya periodens nummer 
visas på matchklockan på väggen. Här kan de 
bli galet om det istället för period 1, 2 eller 3 
står ett E (som betyder extratid). Om det står 
ett E tjuter nämligen sirenen när den inställda 
förlängningstiden (oftast 5 minuter) är slut. 

Det kan förstöra en målchans och ger ett 
tråkigt avbrott i matchen. 

4. Start och stopp av klocka 

Inga konstigheter, använd grön och röd knapp 
nere till höger på kontrollenheten. 

5. Mål 

a. Vid hemmamål tryck på ljusblå knapp + 
(eller - för att rätta) 

b. Vid bortalagsmål tryck på gul knapp + (eller 
- för att rätta) 

6. Utvisning 

a. Tryck på knappen 2 eller BESTRAFFNING på 
displayen. 

b. Tryck in tröjnumret 

c. Välj utvisningstid 

6. Ta bort utvisning efter mål. 

När ett lag i power play gör mål avbryts 
utvisningen om den utvisade spelaren fått en 
tvåminuters-utvisning. 

a. När du trycker fram målet kommer det 
automatiskt upp en fråga i displayen 
utvisningen ska raderas. 

b. Tryck på knappen 2 eller SPELARE XX i 
displayen för att radera utvisningen. 

OBS! En femminutersutvisning ska EJ tas bort 
vid mål. 

7. Stoppa pausklockan, nästa period 

a. Tryck på TIME RESET 

b. Kolla så att rätt periodnummer visas mellan 
hemmalagets och bortalagets mål på tavlan. 

8. Time Out 

Tryck på 1 eller TIME OUT i displayen. Klockan 
börjar omedelbart räkna ner från 30 sekunder. 
Tänk på att inte trycka på knappen förrän 
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bägge domarna står vid sekretariatet och 
blåser i visselpipan. 

9. Justera resultat 

a. Tryck på knappen A eller BYT MENY på 
displayen 

b. Tryck på TA BORT MÅL på displayen. 

10. Justera tid 

a. Tyck på knappen A eller BYT MENY på 
displayen 

b. Tryck på knappen A eller JUSTERA TID på 
displayen 

c. Justera tiden med knapparna 2 och 3 på 
bägge sidor av displayen eller skriv in rätt tid 
med sifferknappsatsen på displayen. 

d. Tryck på knappen OK eller ACCEPTERA på 
displayen. 

11. Justera period 

a. Tyck på knappen A eller BYT MENY på 
displayen 

b. Tryck på BYT PERIOD (en eller flera gånger 
tills rätt periodnummer visas på tavlan). 
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