UTBILDNING/ UTVECKLING
Föreningsutveckling
7 föreningar, Lindome IBK, Guldhedens IK, IBF Backadalen, Frölunda IBK, Kärra
IBK, Pixbo Wallenstam IBK och IBK Bergum har varit med i Föreningslyftet som
är ett gemensamt projekt med SISU Idrottsutbildarna, Göteborgs Hockeyförbund
och Göteborgs Fotbollsförbund.
I projektet ingår tre olika mötesformer
De gemensamma där innebandyn haft med 2 föreningar av totalt 10 som
arbetat med föreningsutveckling under 3 heldagar med inriktning
kommunikation, ekonomi och organisation.
De lokala träffarna där föreningarna diskuterat möjligheter och utmaningar i
närområdet och SISU har varit sammankallade till dessa
De idrottsspecifika där vi arbetat med hallklimat. Vi har haft 7 möten under
säsongen och 2 arbetskonferenser med övernattning inkl. Borås 16–17 nov.
16–17 november arrangerades en stor föreningsutvecklingskonferens där vi hade
med 15 föreningar och närmare 50 deltagare. Emil Hedestig från Svenska
Innebandyförbundet presenterade SIU 2.0 och Föreningslyftsgruppen
presenterade arbetet kring hallklimat.
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Utbildning
Utöver SIU utbildningarna har vi arrangerat en junior -och seniortränarutbildning
och målvaktskvällar med teori och praktik för målvakter + deras ledare under ett
2 timmars pass.
Vi har arrangerat utbildningar centralt och ute hos föreningar.
I arbetet med Hallklimat bjöd vi in ledare på ungdomsnivån för paneldiskussioner
tillsammans med domarna som dömer på ungdomsnivån och samma upplägg

användes på seniornivån med domare och ledare
som tillsammans diskutera hur de kan förbättra
hallklimat, utveckling och kommunikation
Vi har skapat ett mellansteg för föreningsdomare
som dömer i egen förening i de lägre röda serierna.
Ungdomsdomare som tillhör förening men kan döma
3x15 minuters matcher, dessa ingår under
föreningsdomare i statistiken nedan.

Innebandy Vill Visionskväll
I november genomfördes en
visionskväll med föreningarna på
Scandinavium med syftet att
starta upp arbetet med
Innebandy Vill. Som föredragare
hade VSIBF bjudit Frölunda
Hockeys ordförande Mats Grauers och Sebastian Numri
och Lisa Eskils från Svenska Innebandyförbundet. Mats Grauers pratade om hur
viktigt det är i föreningen med en stabil värdegrund som mynnar ut ifrån vart
man vill med sin verksamhet både på planen och utanför,
man kan lätt påstå att mycket som sades gick hand i
hand med hur vi skall jobba med Innebandyn Vill.
Sebastian och lisa gjorde sedan en djupdykning i
Innebandy Vill vårt nya styrdokument. Totalt deltog ett 30
tal föreningar på träffen som var mycket uppskattad av
alla deltagare.

Måluppfyllelse / Statistik
(Antal deltagare)
Grundkurs
Grön utbildning
Blå utbildning
Röd utbildning
Brun utbildning
Distriktsdomare
Föreningsdomare
Föreningsbesök

2016–
2017
197
27
74
125
74
164
23

2017–
2018
246
29
88
138
15
86
201
25

2018–
2019
208
24
79
167
18
121
228
25

2018–2019 har samtliga färgutbildningar förutom Människan och Atleten
genomförts som en temautbildning då vi haft året att utveckla de nationella
utbildningarna

