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  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. 



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 

 

Mål och strategier 
 

 Övergripande Mål 2021/2022 

Föreningen 

FBC Lerum verksamhet är professionell 
i alla delar och har en effektiv, tydlig 
och stabil organisation som ständigt 
utvecklas och förbättras i alla led. FBC 
Lerum har en stark klubbkänsla och 
alla våra intressenter känner glädje i 
att delta i vår förening. FBC Lerum är 
en livsstil för våra medlemmar och alla 
känner en stark tillhörighet i 
föreningen och är nöjda med vår 
verksamhet. FBC Lerum har en 
permanent klubblokal som en naturlig 
samlingspunkt för alla som deltar i vår 
verksamhet. Vi har tillgång till de 
träningsytor och matcharenor som vi 
har behov av.  

Vi har regelbundna möten på olika nivåer i verksamheten 
för att skapa större samhörighet, både IRL och digitalt.  
 
Vi vidtar åtgärder och skapar engagemang för att få 
medlemmar tillbaka till idrotten i pandemins spår, 
exempelvis genom många sociala aktiviteter vid sidan av 
den sportsliga verksamheten.  
 
Vi vidareutvecklar vår internkommunikation genom vår 
hemsida, infomöten, mail och andra medier.  
 
Vi engagerar fler organisationsledare i våra 
arbetsgrupper och sektioner. Vi spikar en helhet på 
office med Föreningsutveckling, Marknad och Ekonomi-
funktioner.  
 
Jämställdhet i FBC Lerum innebär att alla har samma 
möjligheter till att delta, få inflytande över och utvecklas 
i föreningens verksamhet. Detta ska speglas både i 
bemanning och i vårt dagliga arbete. Våra medlemmar 
ska känna tillhörighet och att vi är en jämställd förening.  
 
Vi arbetar med mjuka värden jämte de idrottsliga. FBC 
Lerum följer Västsvenska Innebandyförbundets arbete 
med “Föreningspulsen”. Tillsammans med vårt 
värdegrundsarbete så använder vi Föreningspulsen för 
att kunna sätta fokus på rätt områden i föreningsarbete. 
 



Sektionernas enkätsvar återkopplas med styrelsens 
arbete och vi har kommunikation båda vägar.   
 
Vi fortsätter att kontrollera pandemins påverkan på vår 
verksamhet och anpassar oss till rådande riktlinjer och 
restriktioner samt säkerställer föreningens framtid i dess 
spår.  
 
Föreningens nya materialavtal skapar en större 
tillhörighet och klubbkänsla genom fler produkter, tätare 
samarbete och en mer aktiv klubbshop. 
 
Vi bedriver en aktiv dialog med Lerums kommun 
tillsammans med övriga föreningar i kommunen för att 
säkerställa träningstider och lokaler som passar 
verksamheten och våra medlemmar. Målsättningen är 
att påverka både på lång och kort sikt. 

Sportsligt 

FBC Lerum bedriver 
innebandyverksamhet för barn, 
ungdom, dam och herr i alla åldrar på 
alla nivåer i alla delar av kommunen. 
Vi är ledande i landet vad gäller att 
utbilda barn och ungdomar i 
innebandy. Vi har tillräckligt med 
träningstid i inomhushall. Den 
elitinriktade verksamheten 
genomsyras av en vinnarmentalitet.  

FBC Lerum har en väl fungerande sportslig struktur med 
regelbundna tränar- och ledarmöten på alla nivåer. Vi 
har internutbildningar 4-6 gånger under verksamhetsåret 
som hålls av våra ledare i dam- och herrsektionen.  
 
Vi ser över möjligheten att arvodera tränare som kan 
löpa över flera lag på Röd nivå och säkerställa kvalité i 
innebandyutvecklingen tillsammans med befintliga 
ledare för träningsgrupperna.  
 
Vi jobbar aktivt med vår policy och 
värdegrundsdokument och tar väl hand om alla spelare.  
 
Vi tillsätter en arbetsgrupp för att stärka verksamheten i 
Gråbo. Ser över möjlighet att spela någon seniormatch 
där i den nya Hjällsnäshallen.  
 
Vi har en målvaktsgrupp som genomför regelbundna 
specifika träningar för dem. Detta för att säkerställa att 
vi har en återväxt av denna position i alla 
träningsgrupper.   

Barn och 
ungdom 

Så många barn och ungdomar som 
möjligt i verksamheten så länge som 
möjligt. Våra representationslag tillförs 
varje år spelare från FBC Lerums egen 
ungdomsverksamhet. Vi ska ha lag för 
alla barn och ungdomar oavsett 
ambitionsnivå. 

Våra barn och ungdomslag har goda förutsättningar att 
påverka verksamheten genom delaktighet i 
beslutsprocesser.  
 
Vi arrangerar Camp Endorfin, lovverksamhet, egna cuper 
för våra ungdomars skull.  
 
Övergången mellan ungdom till junior bedrivs genom ett 
akademi-upplägg som erbjuder spel och 
träningsmöjlighet, oavsett ambitionsnivå. 
 
Vi startar, genom office, en skolsamverkan för att sprida 
kunskap och möjlighet till innebandyspel i skolorna och 
på så vis locka fler medlemmar. 
 
Vi deltar i externa möten med Västsvenska, Kommun, 
SISU, exempelvis Serie- och Samsynsträffar, där vi 
arbetar för och lobbar för bättre miljö och 
förutsättningar för våra barn och ungdomar.  



 
Vi har en Nybörjarverksamhet för 8-11 åringar, som ger 
flickor och pojkar intro till innebandyn innan de kan 
integreras till befintliga träningsgrupper.  
 
Vi bedriver en riktad verksamhet för de allra yngsta 
genom vår 6-årsverksamhet (Bagheera) 

Dam  

FBC Lerum har två representationslag 
som är etablerade i de högsta 
divisionerna. I dessa lag präglas 
verksamheten av en tydlig 
vinnarkultur. FBC Lerum har fler 
damlag och juniorlag där yngre spelare 
slussas in i seniorsammanhang och där 
innebandy för damer erbjuds även på 
motionsnivå. FBC Lerums damlag är 
stabila, välbalanserade och attraktiva. 
Alla spelare ges de bästa 
förutsättningarna att utvecklas som 
innebandyspelare. 

Vårt högsta representationslag tar en kvalplats till 
Allsvenskan.  
 
Vårt andra representationslag etablerar sig i division 2 
samt i vårt div 3-lag bereder vi plats för spelare att ägna 
sig åt innebandy som hobby samt utbildar för spel på 
högre nivå.  
 
Vi har ett lag i juniorallsvenskan där yngre spelare får 
möjlighet att spela med äldre och att förberedas för 
seniorspel.  
 
Vi har en organisation som kan se till tjejernas bästa och 
utveckla verksamheten. 

Herr 

FBC Lerum har två representationslag 
som är etablerade i de högsta 
divisionerna. I dessa lag präglas 
verksamheten av en tydlig 
vinnarkultur. Vi spelar en attraktiv 
possessioninnebandy som utvecklar 
och spelare och attraherar publik. FBC 
Lerum har fler herrlag och juniorlag 
där yngre spelare slussas in i 
seniorsammanhang och där innebandy 
för herrar erbjuds även på 
motionsnivå. FBC Lerums herrlag är 
stabila, välbalanserade och attraktiva. 
Alla spelare ges de bästa 
förutsättningarna att utvecklas som 
innebandyspelare. 

Vårt högsta representationslag tar en kvalplats upp till 
SSL.  
 
I vårt U-lag (i FBC Lerum Utveckling) utvecklar vi spelare 
och är ett topplag i div 2.  
 
I vårt JAS-lag utvecklar vi spelare och förbereder dem för 
seniorspel på elitnivå. Siktar på innebandyfesten. 
 
I våra övriga herrjuniorlag utbildar och utvecklar vi 
spelare för seniorspel.  

Ekonomi 

FBC Lerum har en stabil ekonomi 
anpassad till den verksamhet som 
bedrivs i föreningen och som klarar av 
förändrade yttre förutsättningar. FBC 
Lerum har en tydlig och strukturerad 
budgetprocess och säkra rutiner för 
ekonomihantering. Ekonomin följer de 
sportsliga framgångarna och 
föreningen uppfyller SIBF:s krav på 
elitföreningar. 

Vi har en fortsatt bra kontroll över vår kostnadsbild 
samtidigt som vi ökar intäkter från våra arrangemang, 
sponsring och café.  
 
Vi ser på möjligheten att minska omfattningen av 
försäljningsaktiviteter alternativt att ersätta med andra 
inkomstbringande aktiviteter. 
 
Vi startar ett AB i syfte att driva kringverksamhet i syfte 
att bredda inkomstkällorna i föreningen.  
 
Vi har en tät dialog med föreningens ekonomikonsult och 
jobbar aktivt för att säkerställa en ekonomi som klarar av 
att både ha bredd- och elitverksamhet. 



Event 

FBC Lerums arrangemang är proffsiga 
och lockar många deltagare. FBC 
Lerum har arrangemang under hela 
säsongen som lockar spelare, 
sponsorer och publik. Vi erbjuder 
någon aktivitet på varje skollov. 

Vi ökar våra intäkter på våra arrangemang som publik- 
och sponsormatcher.  
 
Vi arrangerar Summer Camp 2.0 samt annan läger- och 
lovverksamhet.  
 
Vi arrangerar Lerum Floorball Cup.  
 
Vi säkerställer att vi har bra kontroll över vår 
caféverksamhet i våra olika arenor och hallar. 

HR & 
Utbildning 

FBC Lerum har kompetens och vilja att 
ta om hand anställda, spelare och 
funktionärer i föreningen och erbjuda 
dem såväl bra villkor som 
utvecklingsmöjligheter. Alla behandlas 
lika och vi har en fungerande 
krisberedskap. HR-funktionen har en 
viktig roll i rekrytering av ledare och 
spelare. 

Vi har utsedda personer för ansvar över vår office-
personal.  
 
I våra sektioner tillsätter vi stabsfunktioner för att 
säkerställa att våra HR-frågor hanteras på ett bra sätt.  
 
Vi arrangerar en utbildningsvecka för att vidareutbilda 
våra ledare och föräldrar. Vi fortsätter med fortbildning 
under säsongen både externt och internt.  
 
ULA breddar sin repetoar och har många spännande 
aktiviteter som lockar flera ungdomar. 
  
Vi ser över möjligheten att ha ett koncept för att kunna 
erbjuda hjälp med bostad och jobb för 
spelarrekryteringar till A-trupperna. 
 
Vi startar en projektgrupp som lyfter FBC Lerums 
värdegrundsarbete och förankrar ute i föreningen.  

Marknad 

FBC Lerum är den mest attraktiva 
föreningen i Lerums kommun, för 
såväl medlemmar som 
samarbetspartners och publik. Vi har 
ett välvårdat varumärke, våra 
arrangemang är välbesökta och 
uppskattade. Atmosfären i hallen är 
välkomnande och familjär. FBC Lerum 
är en betydelsefull förening i landet 
och bedriver en verksamhet som 
spelar stor roll i Lerums kommun.  

Vi har ett väl fungerande koncept för samarbetspartners 
och våra intäkter ökar med fler partners och vässade 
arrangemang.  
 
Vi är bra på att nå ut med vad våra partners får tillbaka i 
sitt samarbete med vår förening.  
 
Vi ökar våra intäkter från detta med 6-siffrigt belopp. Vi 
har anställt en person som ansvarar för dessa frågor.  
 
Vi är aktiva på vår hemsida och andra sociala medier och 
har en strategi för att nå ut om vår verksamhet.  

 
 


