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Hej alla innebandyälskare!  
September går mot sitt slut och några serier har i skrivande stund haft sin 
seriepremiär. För dem som ännu inte haft det, så kommer nu oktober och årets 
premiärmånad stundar på Gotland.  
 
 
GIBF handlingsplan 2022/2023 
Den 10 september samlades Gotlands Innebandyförbunds styrelse, tillsammans 
med Rina som är projektanställd hos oss. Vi hade som mål att framställa en 
handlingsplan samt rollbeskrivningar för oss alla i styrelsen. Vi gick i mål efter en 
hel del timmar av arbete och många bra diskussioner.  
 
Styrelsen kommer framåt att fokusera på att skapa en tävlingskommitté, vilket 
du finner mer information om i rubriken här under. Samt jobba för samverkan 
mellan föreningar, för att vi ska behålla de föreningarna som finns idag och 
framåt jobba för att bli fler föreningar över ön.  
  
 
Tävlingskommitté  
Gotlands Innebandyförbund ämnar starta en tävlingskommitté och kanske är du, 
eller någon du känner personen eller personerna vi söker?  
  
Gotländsk innebandy består idag av nio föreningar, inkluderat vår 
motionsförening. Från IK Graip i norr till Hansa/Hoburg i Söder, i varianter som 
Knatteligan, Pantamera och GFL.  
  
I vår tävlingskommitté kommer man ha möjlighet att påverka och bygga upp den 
gotländska innebandyn, i synnerhet gällande tävlingsfrågor.   
Vi söker tre personer, som ska ansvara över Knatteligan, Panta Mera och GFL.   
 
Arbetet kommer ske i samråd och med hjälp av Magnus Pettersson, ledamot 
och tävlingsansvarig i Gotlands Innebandyförbund.    
  
 
 



 
Spontanbollen 
Spontanbollen är igång där vi spelar innebandy på Södervärn med ledare från 
Endre IF och Visby IBK! Kom med eller låt oss veta vart och när vi ska komma 
och spela spontaninnebandy i din närhet. 
Just nu kan Rina hjälpa till att koordinera och genomföra innebandy på fler 
skolor med hjälp av återstartstöd som kan arvodera föreningen, bistå med 
material och samordna berörda föreningar och skolors samverkan inför 
spontaninnebandyn.  
 
Tips! På höstlovet (v.44) kan barn och ungdomar anmäla sig till Kokolokocup 
oberoende föreningstillhörighet. Om du vet att det finns behov av ledarstöd för 
att få ihop lag i din närhet hör av dig, Rina.Muttoni@innebandy.se.  
 

 
 
Föreningsbesök  
Rina tillsammans med Annelie samt representant från GIBFs styrelse vill träffa 
er!  
Vilka vi vill träffa? – Ja, det bestämmer er förening. Men kanske delar av en 
styrelse, ledare, förälder, funktionär eller en aktiv. Kolla med din förening om du 
vill med.  
Målsättningen är att vi har fått träffa er alla innan den 11 januari, för att då 
mötas igen och summera vad vi kommit fram till samt sätta en gemensam plan 
för fortsatt dialog och samverkan tillsammans. 
 
SAVE THE DATE- 11 januari för Tacomys på hemlig ort! Inbjudan bifogad, för 
frågor och inspel kontakta: 
Rina.Muttoni@innebandy.se eller Annelie.blixt@rfsisu.se.  
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Ny hemsida 
Den 18 oktober lanserar Svenska Innebandyförbundet en ny hemsida och vi 
likaså. Vi jobbar med förutom att få information från den gamla hemsidan till 
den nya även med att utöka med information på hemsidan.  
 
Vi tar gärna emot inspel om vad ni önskar finna information om hos oss via vår 
hemsida. Kommunikationsansvarig: elsa.roos@innebandy.se.  
 
Make Equal 
Svenska innebandyförbundet storsatsar på jämlikhet och håller i höst en 
värdefull utbildning av Make equal för anställda och förtroendevalda.  
 
Vill du läsa mer om satsningen finns en artikel här: 
https://innebandy.se/inlagg/lista/svensk-innebandy-storsatsar-pa-jamlikhet-
med-make-equal/  
 
Vill du veta mer om utbildningen eller genomföra en utbildning i din förening 
hör av dig till Rina.Muttoni@innebandy.se.  
 
Här är en bild från utbildningen i självreflektion som du kan göra.  
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Utbildningshelg 7–9 oktober  
Och om du inte redan nu har anmält dig till någon av våra inspirerande 
utbildningar på Gotlands utbildningshelg för Innebandy är det dags nu! 
 
Här hittar du 
utbildningarna: https://www.innebandy.se/gotland/utbildningar/ga-en-
utbildning/aktuella-utbildningar/ 
 
Men även här:  
https://www.rfsisu.se/Gotland/utbildningfolkbildning/aktuellautbildningarochm
oten/?eventid=1646454&sisuorgid=37303 
 
 
Bifogade objekt 
Bifogat finner ni information om spontaninnebandy, föreningsbesök, 
Kokolokocup, inspirationsföreläsning, utbildningshelg samt OBOS 
skolsamverkan.  
Vi hoppas ni tar er tid att läsa allt och sprida i era föreningar.  
Tillsammans jobbar vi för att bli fler innebandyspelare på ön! 
 
 
Vid frågor till styrelsen finner ni våra kontaktuppgifter på vår hemsida.  
Alternativt mailar oss på gotlandstyrelse@innebandy.se 
 
 
Bästa hälsningar från Johanna, Linda, Magnus, Morgan, Torbjörn, Daniel, 
Mourice, Elsa, Elsa och Rina 
 
Följ och besök gärna oss i våra sociala kanaler. Där finns vi som Gotlands Innebandyförbund och 
gotlandinnebandy.  
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