
 

IBF Gagnef 

Verksamhetsplan 2022 / 2023 

 

2022-05-29 



IBF Gagnef 
Verksamhetsplan 2022 2023 

Innehåll 

1. Verksamhetsåret 2022/2023 1 

2. Verksamhetsplan 1 

2.1 Inriktning 1 
2.2 Styrelse 1 

2.3 Föreningens ekonomi9 2 
2.4 Idrottslig verksamhet 2 

2.4.1 Seniorsektion 2 
2.4.2 Ungdomssektion 2 

3. Ovrigt 4  



IBF Gagnef 
Verksamhetsplan 2022 2023 

1. Verksamhetsåret 2022 - 2023 

Styrelsen för IBF Gagnef med org.nr. 802421-5124, stiftad 2008-03-26 med hemort i Gagnefs 
Kommun, avger här planering för föreningens verksamhet 2021/2022. Denna verksamhetsplan 
omfattar perioden 220501 — 230430. 

2. Verksamhetsplan 

2.1 Inriktning 
IBF Gagnef är en sammanslagning av IBK Björbo-Floda och Gagnefs IF A s innebandysektion. 

Stadgar som styr IBF Gagnefs verksamhet ska följa i allt väsentligt Sveriges Idrottsförbunds 
normalstadgar för idrottsföreningar. 

IBF Gagnef ska bedriva innebandyverksamhet på en ideell basis och ska verksamhetsåret ha en 
Senior- och Ungdomssektion. 

2.2 Styrelse 
IBF Gagnefs medlemmar ska utse styrelse för föreningen på årsmötet. Valberedningen som består 
av alla ledare tar fram förslag innan årsmötet. 

IBF Gagnefs styrelse ska enligt stadgar bestå av fem (5) ordinarie ledamöter jämte två (2) 
suppleanter. 

Under verksamhetsåret ingår följande personer i styrelsen 

Ordinarie: Fredrik Karlsson, Magnus Isaksson, Peter Larsson, Robin Hasselkrans, Jörgen Sjuls 

Suppleanter: Hanna Löfkvist och Stefan Westling 

2.3 Föreningens ekonomi 
Målsättningen är att verksamhetsåret ska avslutas med ett nollresultat. 
Säsongen 2021/2022 slutade med ett minus-resultat i budgeten, styrelsen hade budgeterat med -
85 000kr och resultatet blev — 19 264kr 
Vi kommer att lägga en budget baserad på året 2021/2022 samt med tidigare års cupbidrag och 
andra bidrag klubben stöttar lagen med. 
Vi tror att vi kan få in ungefär samma summa på sponsring men väljer att vara lite försiktiga i 
budgeten jämfört med förra årets resultat. 
Vi går tillbaka till våra ordinarie träningsavgifter och ser förra året som en parantes då vi hade 
en verksamhetsskuld till alla medlemmar då både matcher och träningar ställdes in under 
säsongen 20/21 på grund av pandemin. 
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Budget för 2022/23 bifogas i separat redovisning. 

Ekonomi 

Seniorverksamheten ska bära sig själv ekonomiskt. Alla kostnader för seniorverksamheten ska 
finansieras med träningsavgift, statligt LOK-stöd, kommunalt verksamhetsbidrag, eget arbete, 
försäljning samt genom sponsorintäkter. 
Träningsavgiften säsongen 2022/2023 är: 

1800kr för seniorer i seriespel 
600 kr för ungdom i seriespel 100 
kr för barn i lek och lärgrupper 
250 kr för veteraner 

Tillkommer gör medlemsavgiften på 200 kr från alla medlemmar. Hela medlemsavgiften tillfaller 
föreningen för att betala Föreningsgemensamma avgifter. 

2.4 Idrottslig verksamhet 

2.4.1 Seniorsektion 

Seniorsektion 

IBF Gagnef kommer ha 2 stycken lag i seriespel samt ett veteranlag som enbart bedriver träningar. 

Lagen i seriespel ska under året ha minst 2 obligatoriska träffar där fokus ska ligga på gemenskap, 
ökad gruppkänsla och utveckling av såväl individer som gruppen. 

IBF Gagnefs Herrlag. 
Laget spelar i division 2 Herrar. Spelartruppen består av ca: 20 stycken spelare. Målsättningen är 
att hamna en bit upp i tabellen med marginal till nedflyttningsstrecket. Viktigt är att alla spelarna 
utvecklas idrottsligt och personligt så att föreningen får en stabil trupp där alla håller en god 
div2klass. 
IBF Gagnefs Damer 
Laget kommer att spela i Div 2 Dalarna/Gästrikland. Spelartruppen består av ca 20 spelare och 
kommer att genomföra andra säsongen som seniorer. 
Målsättningen är att under året behålla alla tidigare spelare och att även kanske locka till sig 
spelare från närliggande region som saknar damlag, att utvecklas både sportsligt och personligt 
då omställningen från ungdomsspelare till senior är en utmaning. 

IBF Veteraner. 
IBF Gagnef veteraner består av idrottare från kommunen som vill fortsätta att vara aktiva. 
Målsättningen är att Veteranerna ska ha en trupp på ca 20 stycken personer som tränar 
regelbundet. Veteranerna ska tilldelas möjlighet att träna en dag i veckan. 
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2.4.2 Ungdomssektion 

IBF Gagnef har målsättningen att ha IO ungdomslag i seriespel 
Ungdomslag: 
-P07 
-P08 
-P09 
-PI 0/11 
-1)12 
-P13 
-P14 
-P15 
-F06/07 
-F10/11 

IBF Gagnef har också målsättning om att inneha 2st träningsgrupper benämnda som Lek&lär för 
pojkar och flickor födda 2016 till 2018, en i Mockfjärd och en i Djurås. 

IBF Gagnef har en målsättning att ha ca.220 ungdomar/seniorer och 30 ledare under 
verksamhetsåret. 

Verksamheten ska bedrivas i Mockfjärd, Djurås. 
Alla lag ska ha utbildade ledare enligt svenska innebandyförbundets rekommendationer. 

IBF Gagnef har målsättningen att ha 4st Föreningsdomare kommande säsong. 
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IBF Gagnef har målsättningen och arbetar aktivt för att ungdomslagen kommer ut i landet för att 
spela cuper, vilket föreningen hjälper till med genom ett cupbidrag. 
I både Djurås och Mockfjärd ska det finnas gemensamma skåpsutrymmen med gemensamt 
material som behövs för att bedriva innebandyverksamhet. 

3.Övrigt 

Alla ungdomar som önskar att börja med innebandy ska ges möjlighet att delta. 
IBF Gagnefs ska arbeta för att alla medlemmar visar respekt mot andra spelare, ledare, domare 
samt övriga personer under träningar och matcher. 



 

IBF Gagnef ska anordna minst två träffar då styrelse och ledare träffas gemensamt för att umgås 
samt att diskutera aktuella frågeställningar inom föreningen.  
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