
 
 

Nyhetsbrev nr 4 2022/2023 
 

 
Hej innebandy-Gotland!  
Här kommer säsongens fjärde nyhetsbrev.  
 
Vårt syfte med nyhetsbrevet är att vi kontinuerligt ska uppdatera er med 
information om vad vi gör i styrelsen, förändringar som sker och annan 
matnyttig information. Vårt mål är att samla informationen i just nyhetsbrevet 
och således inte strö ut information hela tiden.  
Har ni idéer på hur vi kan utveckla och optimera nyhetsbrevet och 
kommunikationen med er. Tveka inte att kontakta oss med era åsikter. Vi tar 
tacksamt emot det. 
  
 
Förändring i styrelsen 
Då Magnus Pettersson tagit en paus från innebandyn har vi nya kontakt- och 
ansvarspersoner gällande tävling och distriktslag enligt följande:  
 
Panta Mera- Johanna Klintberg och Linda Karlsson  
GFL- Daniel Eklund 
Distriktslag- Morgan Åkerblom, Linda Karlsson och Johanna Klintberg 
 
Som vanligt hittar ni alla kontaktuppgifter på vår hemsida.  
 
Hur låser man upp i hallarna?  
När det spelas matcher i Solklintshallen och Klintehallen, kommer den 
vaktmästare som jobbar vara nära en dator. För att kunna öppna hallen (30 
minuter innan första matchstart). Den som är först på plats vid hallen ringer 
vaktmästaren på 0704477450. Informationen kommer också att finnas på vår 
hemsida under fliken tävling och sen under den färgserie ditt barn spelar i.  
 
Genomgång IBIS och rutiner vid match 
Tisdag 8 november kl. 18.30-19.30 bjuder GIBF in till en träff via Teams gällande 
IBIS samt genomgång av rutiner i hallarna vid match. Inbjudan har gått ut till 
samtliga berörda föreningar. Saknar någon ändå inbjudan, maila Elsa Roos på 
elsa.roos@innebandy.se 
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Ordförandekonferens med SIBF 
Helgen 15–16 oktober var Linda och Morgan från styrelsen på Svenska 
Innebandyförbundets ordförandekonferens i Stockholm. Mycket fokus på 
konferensen var på återstart och de fokusområden vi valt ut enligt SIBF:s 
önskemål. GIBF:s tre fokusområden, enligt den mall som SIBF tillhandahåller 
utifrån är: Utbildning, tävling och återstart.  
 

 
 
Skolbesök 
Skolsamverkan är i gång och vi har haft många roliga möten mellan skolor och 
föreningar. Det är hittills Endre IF och Visby IBK tillsammans med Rina som varit 
på Tjelvarskolan, Guteskolan, Terra Novaskolan, S:t Hansskolan och snart 
Innovitaskolan. Även Garda och Stånga är skolor som önskar ha innebandy, 
vilket Rina jobbar för genom just föreningsbesök.  
 
Just nu kan Rina hjälpa till att koordinera och genomföra samt arvodera 
föreningar som vill och kan göra skolbesök. Hör av dig om du vill veta mer. 
 
Spontanbollen  
Spontanbollen som varit i gång i Södervärnshallen sedan september har inte 
gett det resultat vi önskat, varpå vi har tagit tillfället i akt att komma in på 
fritidstid de två senaste tisdagarna. Vilket varit bra och uppskattat.  
Vecka 44 (höstlovet) har vi ingen Spontanboll i södervärn, utan hänvisar till att 
besöka Kokolokocup. Rina tillsammans med Södervärnskolan har inte bestämt 
hur det blir efter det, så håll utkik på Instagram @Gotlandinnebandy om du vill 
veta vad som händer. 
  
 
  



 
 
Föreningsbesök 
Rina tillsammans med Annelie, Idrottskonsulent RF-SISU, samt representant från 
GIBFs styrelse har påbörjat föreningsbesöken och tackar för bra träffar hittills. Vi 
har inte fått svar från alla gotländska föreningar och önskar därför att vi hjälps åt 
att hitta tillfällen i närtid att träffas. 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. 
   
Ny hemsida 
Som ni säkert märkt lanserade varken Svenska Innebandyförbundet eller vi den 
nya hemsidan i oktober. Nytt lanseringsdatum är 26 nov. Vi har tid att jobba 
med innehållet och tar gärna emot inspel från er läsare. 
Kommunikationsansvarig: elsa.roos@innebandy.se. 
  
 
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.  
 

  
 

mailto:Rina.Muttoni@innebandy.se
mailto:Annelie.blixt@rfsisu.se
mailto:elsa.roos@innebandy.se
mailto:gotlandstyrelse@innebandy.se

