Passionerade
Vi brinner för vår
sport. Vi är stolta
över att gå vår
egen väg. Vi gör
skillnad.

Modiga
Vi gillar
förändringar. Vi
vågar testa nya
idéer

Öppna.
Vi lyssnar på
unga

Välkomnande
Vi välkomnar
alla. Vi bryr oss i
människors
utveckling

Verksamhetsinriktning
för uppländsk innebandy
2020–2021

Förord
Vi fortsätter vårt arbete för att bli fler aktiva som deltar i förbundets verksamhet
och för att bli ett jämställt och modernt förbund på 2000 talet. Eftersom förbundet,
föreningar, lag, ledare domare och publik skapar uppländsk innebandy
tillsammans, så har vi ett gemensamt ägarskap för den. Vi vill ta vara på allas
kunskaper, perspektiv och erfarenheter i planeringen, för att öka allas förståelse för
verksamhetens riktning och mål.
En väl planerad och förankrad verksamhetsinriktning ger energi, fokus och
tydlighet. Den skall skapa en känsla av att det vi gör tillsammans bidrar till
helheten och organisationens övergripande syfte.

syfte
Vår idrott ska ge glädje och gemenskap till alla som engagerar sig i den och vi
värnar om ett livslångt idrottande. Verksamheten bedrivs i enlighet med Svensk
Innebandy vill, Idrotten vill och FN;s konvention om barnens rättigheter.

Förbundsutveckling
Förbundsstyrelsen mål är att Upplands Innebandyförbund skall vara med i
framkant av utvecklingen av svensk och uppländsk innebandy. Fortsätta det
långsiktiga arbetet för en stabil växande organisation och för att vara en attraktiv
arbetsgivare för de anställda.
Vi vill nu ta ytterligare krafttag för att bli fler människor i förbundsorganisation. Vi
vill få in mer energi, sjösätta fler idéer, och få visioner gjorda tillsammans med flera i
verksamheten. Vi kommer kartlägga behovet ytterligare, lyssna, fråga och
annonsera efter intresserade människor för att vi vill bli fler som vill utveckla
uppländsk innebandy framåt.
I vårt utvecklingsarbete för uppländsk innebandy så vill vi få med ungdomar syn på
spelformer och utveckling av den moderna innebandyn i uppland. Vi vill därför
skapa ett ungdomsråd bestående av yngre människor som kan vara rådande och
påverkande i olika frågor för framtidens innebandy

Samarbeten med andra förbund
Ensam är inte stark – därför fortsätter vi vårt samarbete med gemensamma serier i
GUD distriktet. Vi utökar det säsongen 20/21 med att vi tar ett större ansvar för
domartillsättning, utbildningar och observationsverksamheten för
distriktsdomarna i GUD samarbetet.
Vi har ett samarbete med Ålands Innebandyförbund och deras
Innebandyföreningar som deltar i vårt seriespel. Vi utbildar deras ledare och
domare och i samarbete så tillsätter vi lokala och uppländska domare till
matcherna.

Föreningsutveckling
Vi kommer att öka samarbete mellan de anställda i GUD distrikten för att få en
bättre uppväxling och utveckling av arbetet med föreningsutveckling. Målet är att
föreningarna i distrikten skall växa sig ännu starkare genom att få hjälp och stöd
med utvecklingen av sin förening.

Personliga möten påverkan och delaktighet
Det personliga mötet mellan människor, att vara delaktig och behövd och att
kunna hjälpa vararandra med erfarenheter, det kommer att skapa de bästa
förutsättningar för att utveckla uppländsk innebandy framåt.
Upplands Innebandyförbund kommer därför att erbjuda
olika platser och tillfällen för både formella möten och
mer fria ämnen för att vi alla skall känna att vi kan
utvecklas tillsammans.

nätverk och forum
Nätverk för olika roller och i specifika frågor har
kommit att bli viktiga och uppskattade forum för
erfarenhetsutbyten, inspiration och nya kunskaper.
Ambitionen är givetvis att fortsätta vara lyhörda för
ämnen och frågor som föreningarna har behov av
kompetens inom och vara öppna för att addera fler nätverk
till de redan befintliga.

Välkomnande
Vi välkomnar alla.
Vi bryr oss i
människors
utveckling

På lika villkor – fler kvinnor
Är ett projekt som vi har bedrivit under de senaste åren, projektet går ut på att vi
vill se fler kvinnor inom uppländsk innebandy och vi försöker att hjälpa till att
bygga nätverk och relationer i Uppland.
För att stödja och uppmuntra våra kvinnliga domare så bildar vi en grupp. Målet är
att denna grupp skall få ökat stöd, observationer och träffar som enbart är till för att
utveckla de som redan dömer och som är förebilder för nya domare.

Motions innebandy
Ur ett folkhälsoperspektiv så vill vi att våra uppländska föreningar ökar möjligheten
och tillgänglighet för fler att kunna spontanspela innebandy under enklare former
och med mindre krav bara för att det är roligt.

Utbildning
Med SIU - modellen som underlag och vägledning skall vi fortsätta att
kvalitetssäkra och kompetens höja föreningsledarnas kunskaper om hur man
tränar ett innebandylag på rätt sätt i förhållande till spelarnas ålder. Vi ska stärka
och trygga ledarskapet på barn, ungdomsnivå och junior- och seniornivå för att
bedriva bra träningar i goda utvecklingsmiljöer.
Vi kommer under säsongen att erbjuda många grundutbildningar och Steg 1 både
lokalt och hos föreningar för nya ledare, eller för de som behöver förnya sin
ledarlicens. En ny utbildning (för organisationsledare) som riktar sig till föreningens
organisation kommer fortlöpande att erbjudas till uppländska föreningar under
säsongen.

Innebandymiljön
Målet är att vara den roliga och trygga idrott som gemensamt tar ansvar för
varandra, och visar varandra mänsklig respekt och lika behandling både på och
utanför den trygga arenan. Vi kommer att fortsätta med utdrag ur
belastningsregistret för ledare, Nolltolerans, matchvärdar och verka för trivsamma
och positiva idrottsmiljöer för alla.

En seriestruktur som utvecklar och behåller
Struktur och former för tävlingsverksamheten är ett ständigt aktuellt
utvecklingsområde där vi hela tiden i tätt samarbete med föreningar måste våga
tänka innovativt och med ett tydligt utvecklingstänk i focus. Under nästa
verksamhetsår utökar vi antalet serieträffar för att ytterligare vidga dialogen och
samverkan med föreningarna, för att i förlängningen skapa så bra serier som
möjligt.

Tävlingskonferens
För att göra vår verksamhet mer påverkningsbar så
kommer vi att införa ett nytt rådande forum för våra
uppländska föreningar en gång per år (nov). Här
kommer det att ges möjlighet att komma med idéer
och inspel på hur vi kan utveckla tidigare satta rutiner
och upplägg till nästkommande säsong för att utveckla
organisation och verksamheten framåt på bästa sätt.

Öppna.
Vi lyssnar på

Arrangemang

Foto Bo Grängsjö

Vi är duktiga arrangörer och vi har säsongen 20/21 följande arrangemang
inplanerade, U19 VM, EFT. Dessa två är samtliga damarrangemang och ligger helt i
linje med vår satsning om att lyfta fram den bästa innebandyn, och visa upp det
bästa spelarna för våra aktiva och blivande aktiva ungdomar i distriktet. Vi kommer
att genomföra skolbesök för att erbjuda pröva på innebandy som idrott. Allt för att
öka intressegraden av daminnebandy på alla nivåer i distriktet och Sverige.

Vi kommer för sjätte gången att arrangera Sweden Floorball Youth Camp i
Uppsala. Vi arbetar tillsammans med svenska innebandyförbundet för att detta
tillfälle skall bli det största hittills med ca 400 deltagande killar och tjejer.

Skolmästerskapen
Vi kommer under säsongen bjuda in uppländska grundskolor till
Skolmästerskapen som genomförs under en heldag i IFU Arena. Vi kommer att
arrangera 3 olika tillfällen, ett för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Nytt för i
år är att lågstadiet kommer att bjudas in till en lättsammare dag med lite
innebandy och andra utmaningar på programmet.

Upplands Trilogin

Vi planerar under säsongen att genomföra 4 st. sammandrag i samarbete med
Storvreta IBK och Fyrisgården IF.

Verksamhetsplan GUD

Gästriklands Innebandyförbund, Upplands Innebandyförbund och Dalarnas
Innebandyförbund utvecklar ett väl förankrat samarbete som sträcker sig över det
sportsliga planet.
Ett samarbete, GUD där man tillsammans är synkroniserad, engagerad och aktivt
arbetande för en så hållbar effektiv organisation som möjligt för att garantera en så
kvalitativ idrottsprodukt och starkt Innebandyengagemang oavsett var i regionen
du bor.
Innebandy skall vara enkelt för alla att engagera sig i, oavsett om du är spelare,
ledare, domare eller engagerad i någon annan roll.
Regionen har som mål att bedriva en professionell verksamhet som bygger på̊ stor
entusiasm och hunger. Tillsammans har vi som övriga Innebandysverige
gemensamma utmaningar med Innebandyns strategidokument Innebandyn Vill
där vi alla distrikt vill samlas bakom värdegrunden inkludering, samverkan och
nyskapande.
I en evidensbaserad verksamhet, där strävan efter att skapa så goda
föreningsverksamheter som möjligt står i centrum, krävs det att man arbetar fram,
reviderar och söker nya styrdokument och rutiner som effektiviserar och är
verksamheten till gagn.
Svensk Innebandys utmaningar ligger i att få fler att fortsätta spela längre, få fler
kvinnor att engagera sig, nå nya målgrupper och spelplatser samt öka intresset
från externa partners, publik och media.
För att nå framgång med dessa utmaningar är samverkan en nyckelfaktor.
Samarbete, kommunikation och hjälpsamhet är viktiga delar i arbetet att skapa
goda relationer så att Innebandyn blir folksporten, där vi agerar tillsammans utifrån
vår positionering ”mer än en sport”.
Ett gott klimat i regionen där det är ett intresse att verka i förbundens
verksamheter och uppdrag är viktigt. Förbundets organisation skall spegla den
dagliga verksamheten och vara en förlängd arm mot föreningarna där
förankringen och dialogen är fundamentet för utvecklingen av regionen. För att
höja intresset att delta i Innebandyn är det viktigt att kommunikationen håller den
nivå verksamheten förtjänar, både internt och externt. Detta Inkluderar att leda
samarbetet med andra kommittéer inom regionen och Innebandyförbunden.

Strategimål inom GUD till 2025
Organisationen speglar det svenska samhället gällande jämställdhet och
inkludering. Något som ska genomsyra hela verksamheten.
Alla engagerade, personal och förtroendevalda känner till och arbetar efter Svensk
Innebandys syfte, vision, kärnvärden och svensk innebandy vill.
Vi använder sig av ”mer än en sport” i sitt uppdrag till vardags och tar ett
samhällsansvar i regionen.
Allmänhetens kunskap om vad innebandy i regionen är står för skall har ökat. Det
finns teknik som är enkelt att använda för att följa distriktens serier, arrangemang
och övriga tävlingar.
Förutsättningarna finns för att innebandy är enkel att börja med, fortsätta med och
att komma tillbaka till – för alla människor.
Vi tar ett ansvar för hela regionen och distrikteten, vi är lyhörd och ansvarstagande
om verksamhetshjälp inom regionen och hjälper övriga distrikt med utveckling
både sportsligt och organisatoriskt.

Innebandyn i GUD ska…
För att förverkliga strategimålen behövs en målbild – med tydliga nyckeltal ger vi
oss själva en styrning om var vi ska. Måltalen är tagna från Svensk Innebandyn Vill
strategidokument 2018. Aktuella siffror inom parentes är från säsongen 19/20.

Målen i GUD till 2025:
Jämställdhet: Målet inom all verksamhet är 50% kvinnor.
Spelare:
Nationellt: 150,000 (122 000)
Gästrikland: 4 000 (3 500)
Dalarna:
6 000 (4 800
Uppland:
10 000 (8 000)
Totalt ant.
20 000 (16 300)

Utbildade ledare:
Nationellt: 40,000 (31 660)
Gästrikland:
1 400 (1 400)
Dalarna:
1 300 (1 100)
Uppland:
4 400 (3 200)
Totalt ant.
7 100 (5 700)

Antal motionärer:
Nationellt: 20 000 (3 350)
Gästrikland:
600 (271)
Dalarna:
1 000 (58)
Uppland:
1 500 (86)
Total ant.
3 100 (415)

Antal domare:
Nationellt: 8 000 (3 350)
Gästrikland:
200 (94)
Dalarna:
250 (171)
Uppland:
300 (184)
Totalt ant.
800 (570)

Upplands Innebandyförbund budget för
verksamhetsåret 20/21

