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Kickoff
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25/26 augusti 2021



Lagmöte
Under lagmötet skall följande gås igenom:
• Denna presentation
• Lagorganisationen (Bifogat dokument)

• Skall meddelas ungdomsansvarig.

• Träningstider / Platser
• Ledare
• Lagkassa
• Sargvakt och kiosk under seniormatcher

2021-08-10 2



Covid-19 annorlunda kickoff

• Vårt lag kommer att bli tilldelade en tid där vi ska 
prova kläder och annan utrustning. Det är mycket 
viktigt att vårt lag följer dom tider som är utsatta. 
Man får inte tillträde till lokalerna mer än under 
den tid laget fått. 

• Vi kommer att dela in provningen i två delar, en 
del där man provar kläder och en del där man kan 
köpa klubbor och skor.

• Sporthallen kommer att avdelas med vägg. Lagen 
kommer även få en tid för lagmöte tilldelat i 
samband med provningen. 
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Inget fysiskt stormöte i Kulturhuset



Covid-19
• Just nu är det tillåtet att genomföra träningar och 

träningen anpassas så risken för smittspridning 
minskar. 

• Klubben kommer att dra igång träningar som 
vanligt, men kommer att följa dom 
rekommendationer som folkhälsomyndigheten 
och innebandyförbundet kommer med.

• Tänk på att informera om egen dricksflaska och 
handduk. Inte komma till träning/match om man 
är sjuk eller känner sjukdomssymptom.

2021-08-10 4



Föreningen
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Å/ K IBS är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda 
barn, ungdomar och vuxna möjligheter att under 
organiserade former träna och spela innebandy.

Å/K IBS övergripande mål är att bedriva en väl fungerande 
verksamhet där den enskilde individen står i centrum. För Å/K 
IBS är det oerhört viktigt att varje enskild individ utbildas i sin 
egen takt och att rent spel ska eftersträvas oavsett ålder och 
kön.

Ingen diskriminering accepteras i någon form. Alla är lika 
välkomna.



Föreningen
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För att uppnå dessa mål är klubben beroende av människor 
som kan hjälpa till. All hjälp, stor som liten, är varmt 
välkommen. Brinner du för att planera evenemang, är du 
grym på att ta bra bilder för publicering eller har du väldigt 
många bra idéer? Det finns många olika områden inom Å/K 
IBS så det finns med all säkerhet något där du kan bidra.

Å/K IBS hoppas att just DU känner känslan att just DU kan göra 
något och att du tar kontakt med någon i Å/K IBS.

VAD KAN DU HJÄLPA TILL MED ?
Prata med ledarna i laget.



Styrelsen 2020/21
• Lennart Hultberg Ordförande/stipendier
• Ola Svensson-Rolf Senioransvarig
• Ulrika Svanberg Kassör
• Bonny Lindberg Sekreterare och IT-ansvarig
• Fredrik Udd Tävling/Evenemang, V. Ordf
• Tobias Axelsson Marknad/Evenemang
• Niclas Olsson Marknad/Evenemang
• Peter Tibemo Material/Teknik
• Anders Nilsson Ungdomsansvarig/Domaransvarig
• Berit Camper Kioskansvarig
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Kort om klubbens ekonomi

Klubbens ekonomi är i balans men ytterligare 
insatser för att höja klubbens intäkter behövs. 

Klubben klarar elitlicensen !
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Sponsring

Handla via SPONSORHUSET.SE så sparar du pengar 
och stödjer samtidigt ÅKIBS eller ditt eget lag.



Sponsring

Välj ÅKIBS som din 
fadderförening så får 
ÅKIBS vara med och 

dela på 50 MSEK



Sponsring

Å/K IBS har även för denna säsong samarbete med 
Nordic Wellness. Å/K IBS medlemmar och ledare 
kan teckna ett Sverige Plus årskort för 1 995 SEK.
11-12 år tränar med målsman.
>13 år kan träna själv.



Sponsring

Å/K IBS utökar sitt samarbete med MAXI i Hyllinge. 
Å/K IBS kommer att få kick-back på allt som 

handlas med Å/K IBS som referens.

Mer information kommer inom kort…



UNGDOMSKOMMITTÉN
• Vi har en liten kommitté där vi har väldigt trevligt men 

vi blir gärna fler. Det kommer att finnas tydliga roller 
och uppgifter att göra, vi vill inte ta hela armen bara 
för ni ger oss lillfingret.

• Så hör av er till ungdomskommitten.akibs@gmail.com
eller mig så fixar jag in er 

Viktigt idag!
• Ta varsin lagorganisation lapp och fyll i /namnge 

respektive roll på ert möte, sedan skriver ni dem på er 
hemsida och skickar lappen på e-post till 
ungdomskommitten.akibs@gmail.com
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UNGDOMSKOMMITTÉN
Viktiga tider!

• 13 och 16 september är det fotografering, vilken dag för 
just ert lag återkommer vi med. 

Utbildningar
• Matchledare (Född -07). Återkommer med datum
• Föreningsdomare (Född -06) Återkommer med datum
• Alla med rätt ålder skall gå dessa utbildningar.
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SOM SPELARE I Å/K IBS ÄR MAN FÖRENINGENS 
REPRESENTANT UTÅT OCH ACCEPTERAR ATT: 

• Inte kritisera domare och motspelare under pågående match. 

• Följa föreningens riktlinjer för 

• Nolltolerans. Se Kap 8 

• Uppträda respektfullt gentemot såväl gästande lag, publik som övriga. 

• Respektera ledarnas arbete i föreningen. Om kritik skall framföras skall 
detta ske på ett sakligt sätt. 

• Behandla lagkamrater på ett respektfullt sätt. 

• Delta och hjälpa till vid evenemang i föreningen samt att vara ett 
föredöme för yngre spelare. 

• Seniorspelare skall verka som faddrar för ungdomslagen. 

2021-08-10 15



SOM FÖRÄLDER TILL SPELARE I Å/K IBS ÄR MAN FÖRENINGENS 
REPRESENTANT UTÅT OCH ACCEPTERAR ATT: 

• Stötta sina och andras barn och ungdomar i föreningen med positiv uppmuntran, dvs undvika 
att kritisera barnen vid misslyckanden. 

• Respektera ledarnas roll i laget och stötta dessa i deras arbete under match och träning. 

• Då man anser sig ha fog för att framföra kritik till ledare, skall detta göras direkt, sakligt och 
personligt. (Dvs inte offentligt inför lag, via hemsida, bloggar eller liknande.) 

• Om meningsskiljaktigheter kvarstår kontaktas, för åldersgrupper grön, blå och röd -
ungdomsansvarig, för juniorer kontaktas - senioransvarig. Om tvist kvarstår eskaleras detta till 
styrelsen. 

Tänka på att man som förälder, precis som ledarna är Å/K IBS:s ansikte utåt vid matcher eller 
andra utåtriktade aktiviteter. 

• I möjligaste mån följa med sina barn på träningar och matcher. 

• Tillsammans med ledarna få barnen att förstå och förmedla vikten av god hygien efter 
träningar och matcher. 

• Ställa upp i förenings verksamheter Tex kiosk, matchfunktionär etc. 

• Deltaga på föreningsmöten som arrangeras av Å/K IBS 
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RENT SPEL, ”NOLLTOLERANS” 
• Å/K IBS ska alltid kunna förknippas med fair play, d v s att Å/K IBS:s medlemmar ägnar 

sig åt rent spel och ett gott uppförande. 

• ”Nolltolerans” innebär just noll tolerans vad det gäller verbala eller fysiska angrepp på 
domare, spelare och andra funktionärer. Detta gäller såväl spelare och ledare som för 
föräldrar. Ledare uppmanas att förmedla detta budskap i sina respektive grupper. 

• ”Nolltolerans” gäller både hemma och bortamatcher. 

• Våra unga aktiva medlemmar ska tidigt lära sig vikten av att ta hänsyn till medspelare, 
motståndare, domare, funktionärer och publik. Mobbning, diskriminering eller annan 
typ av kränkande särbehandling får under inga omständigheter existera i föreningen. 

• Överträdelse kan i sista led som påföljd medföra uteslutning ur föreningen. 

• Vid eventuellt behov av beslut om överträdelse tillsätts föreningens disciplinkommitté 
av styrelsen. 

• Överträdelse bedöms av föreningens disciplinkommitté och dess beslut kan inte 
överklagas såvida inte synnerliga skäl för omprövning påvisas i ärendet. 
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Nytt avtal på material och kläder
• Föreningen har under våren tecknat nytt avtal 

med Klubbhuset och Craft.
• Alla kläder kommer att vara från Craft.
• Inget krav på märke när det gäller klubbor och 

skor.
• Målvaktskläder från Blindsafe. Prata med ledarna.
• Klubbshopen uppdaterad med nya kläder.
• Nästan alla kläder från XS och uppåt finns som 

både herr och dammodell.

www.klubbhuset.com
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Träningsset
• Alla spelare ska prova vitt 

träningsset
• Tröja, Shorts och strumpor
• När man provat fyller man i 

beställningslappen och lämnar till 
sin ledare.

• Beställningslapp och pennor finns 
i hallen.
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Det är viktigt att ni provat ut matchtröjan innan så ni vet vilket nummer det skall vara 
på ert träningsset.

Nytt för i år är att det nu är en ny modell av träningsset.



Målvaktskläder
• Klubben lånar ut målvaktskläder till lagen upp till 

att dom är 12 år
• Över 12 år så finns möjligheten för målvakter att 

köpa ett Blindsave målvaktsställ till kraftig 
rabatterat pris under kickoffen. 

• Man byter då som målvakt sitt ordinarie tränings 
set mot en extra rabatt på målvaktskläderna 
istället.

• Har man en målvakt i laget som väljer detta så 
vänligen meddela materialansvarig. 

• Kläderna kommer att förses med ÅKIBS logga
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Ny lapp för beställning av träningsset
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Övriga produkter
• Under kickoffen har vi 25% rabatt på klubbor och 

skor detta gäller fram till 1 vecka efter kickoffen.
• Beställningen görs på klubbhusets webshop.
• För att få rätt pris skall följande rabattkod anges:
• AKIBS25
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Under resterande säsong kan man handla på klubbhuset med rabattkoden ASTORP15 för att få 15% rabatt 
på ert köp.



Livesändning av Allsvenskan

Alla allsvenska matcher kommer denna 
säsongen att livesändas på 
herrallsvenskan.tv
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Livesändning av era matcher
• Föreningen skapade under förra säsongen upp ett 

antal kanaler på Solidsport.se
• Vi vill gärna att så många som möjligt fortsätter 

att livesända sina hemma matcher för att ge dom 
som inte är på plats en möjlighet att se matcherna 
samt att det laget en möjlighet att se sin match i 
efterhand.

• Saknar ni era uppgifter så kontakta 
materialansvarig för att komma igång med 
livesändningarna.

• All utrustning som krävs finns i sporthallen.
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Sportadmin
Nya funktioner i sportadmin när avgiften är betald.
• Digitalt medlemskort
• Alla erbjudande samlade i appen
• Betalning via appen
• Automatiska utskick av kallelse
• Svara på en kallelse redan innan den är utskickad.
• M.m.

2021-08-11 25



Tack för idag
• Vi önskar alla i föreningen en trevlig säsong där vi 

kan genomföra matcher och träningar som 
planerat.

• Hjälps åt med att åstadkomma detta genom att 
följa gällande rekommendationer från 
myndigheter och föreningen.

• Glöm inte att återkomma med vad just du kan 
hjälpa till med.

2021-08-10 26


	Föreningsmöte / Kickoff
	Lagmöte
	 Covid-19 annorlunda kickoff
	Covid-19
	Föreningen
	Föreningen
	Styrelsen 2020/21
	Kort om klubbens ekonomi
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	UNGDOMSKOMMITTÉN		
	UNGDOMSKOMMITTÉN		
	SOM SPELARE I Å/K IBS ÄR MAN FÖRENINGENS REPRESENTANT UTÅT OCH ACCEPTERAR ATT: 
	SOM FÖRÄLDER TILL SPELARE I Å/K IBS ÄR MAN FÖRENINGENS REPRESENTANT UTÅT OCH ACCEPTERAR ATT: 
	RENT SPEL, ”NOLLTOLERANS” 
	Nytt avtal på material och kläder
	Träningsset
	Målvaktskläder
	Ny lapp för beställning av träningsset
	Övriga produkter
	Livesändning av Allsvenskan
	Livesändning av era matcher	
	Sportadmin
	Tack för idag

