Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2017 och 2018.
Hammarby Innebandy

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har utgjorts av:
Ordf. Gabriel Isoz, Johan Pettersson, Lola Telin, Pasi Danzmayr, Andreas Lundh, Johanna
Emtell och Bengt Larsson.
Styrelsen har inom sig utsett Johan Pettersson till vice ordförande, Lola Telin till kassör samt
Bengt Larsson till sekreterare.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden.
Revisor har varit Lars Åke Davidsson.
Valberedningen har utgjorts av Kennet Westerbacka (sammankallande), och Miklos Puskas.

Verksamhet
Styrelsen vill inledningsvis lyfta fram det stora engagemang som finns både hos ledare,
föräldrar och spelare. Utan detta engagemang skulle Hammarby Innebandy inte befinna sig
där föreningen befinner sig idag.
Årets säsong har varit framgångsrikt såväl sportsligt som organisatoriskt. Hammarby
Innebandy utsågs av Stockholms Innebandyförbund till årets förening säsongen 2017–2018
med motiveringen:
"Motgångar får vissa att bryta samman, andra att överträffa sig själv. Årets förening har de
senaste åren bevisat att man med engagemang, en tydlig plan och vågade beslut kan lyckas.
Hammarby IF IBF har skyndat långsamt och lyckats med svårigheten att balansera sitt
välkända varumärke med föreningens ambition, vision och möjligheter. Detta mycket tack
vare en styrelse bestående av eldsjälar med grönvitt hjärta som alla drivs av att sätta
föreningens ungdomar i centrum. En synergieffekt av detta har gjort att även
representationslagen under året tagit stora steg. Hammarby IF IBF har hittat en
arbetsmodell som fungerar vilket lett till att man har en stabil organisation, en tydlig målbild
och strategier för att nå dit. Framtiden ser ljus ut för Bajen.”
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Föreningen har erhållit ”föreningslicens” efter att styrelsen genomgått en utbildning
genomförd av Stockholms Innebandyförbund. Föreningen kommer också att erhålla
elitserielicens allsvenskan Dam när en auktoriserad/godkänd (av Revisorsnämnden) revisor
anlitats. Detta kommer att åtgärdas i anslutning till att den nyvalda styrelsen tillträtt.
16 flickor har utbildats till matchledare och föreningsdomare vilket är glädjande och viktigt
inför framtiden.
Styrelsen har tillsammans med Årsta Handboll försökt att i möjligaste mån få information och
påverka ombyggnaden av Sjöstadshallen.
Ett samarbete har inletts med den digitala tidningen Sjöstadsbladet.
Av många sportsliga framgångar vill styrelsen lyfta följande:
• Damerna placerade sig som fyra i allsvenskan Östra och vann DM.
• Herrlagets vann div. 2 och avancerade till div. 1
• Flickor Lätt vann Stockholmscupen samtidigt som Hammarbys hejarklack valdes till
tävlingens bästa hejarklack.
Damerna kan nu sägas vara etablerade i Allsvenskan och därigenom har ledare och tränare
sett till att uppfylla säsongen mål.
Herrarnas avancemang i seriesystemet gör att målsättningen för laget kommer att höjas.
Ungdomssidan fortsätter att utvecklas med många och entusiastiska spelare och ledare.
Föreningen har även varit arrangemangsansvariga i samarbete med Stockholms
Innebandyförbund för DM finaler för herr- och damjuniorer. Föreningen har själva arrangerat
gruppspel i DM, Stockholms cupen samt Knatteligan.

Verksamhetsplan för säsongen 2018–2019
Vi ser framåt
Förra säsongen var första året vi provade på juniorspel för våra äldsta ungdomslag. Denna
säsong vill vi etablera våra juniorlag både på damsidan och herrsidan och avancera i
seriesystemet.
På barn- och ungdomssidan fortsätter rekryteringen av spelare och tränare och föreningen
avser att genomföra en innebandyskola. Målsättningen är att öka antalet flicklag till nästa
säsong.
Den sportsliga målsättningen för föreningens representationslag är självklart att fortsatt
etablera sig i Allsvenskan, damerna och för herrarnas del i Div. 1.
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Att båda representationslagen finns i Allsvenska respektive Div. 1 kommer ställa större krav
på arrangemang och att fler personer involveras i detta arbete. Detta kommer också att ställa
högre krav på den nya styrelsen.
Fokus kommer även att riktas mot utbildning av Hammarbys spelare och ledare. Samtliga
spelare, ledare och föräldrar till barn upp till juniorer ska genomgå en utbildning/föreläsning
om bland annat värdegrund och policy. Även spelare och ledare i våra representationslag ska
genomgå en förkortad utbildning med samma tema.
Våra medlemmar är en resurs och resurser ska tas tillvara.
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