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Föreningsutveckling - vägen till en framgångsrik förening 

I Halland når våra föreningar en stor del av invånarna!  
Halland är det tredje innebandy tätaste distriktet i Sverige, 1,83% av 
invånarna spelar innebandy i en förening. Innebandyn är en modern 
idrott som ligger i framkant på många sätt, inte minst i synen på träning 
och tävling. För att fortsätta utvecklas och förbättra verksamheten måste 
vi se till att det finns starka och välorganiserade föreningar som kan ta 
hand om alla som vill spela innebandy.  

För att stötta föreningarna i Halland i sitt arbete med föreningsutveckling 
finns projektet ”Rekommenderad Förening”. Där jobbar föreningen 
tillsammans med Hallands Innebandyförbund dels på styrelsenivå men 
också med ledarna i föreningen. Utgångspunkten i arbetet är Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), den självbestämmande 
motivationsteorin samt Devannas matchningsmodell.   

Detta är ett långsiktigt arbete, därför utgår Rekommenderad förening 
från femårsperspektiv där föreningen jobbar tillsammans med Hallands 
Innebandyförbund. Engagemanget i en idrottsförening är ofta kopplat till 
det egna barnets idrottande och många engagerar sig därför under en 
kortare tidsperiod vilket innebär att många ledare slutar under fem års 
tid. Därför startar arbetet med Rekommenderad Förening om på år 1 efter 
fem års arbete. 

Föreningar som medverkar i Rekommenderad Förening bjuds in till 
Nätverksträffar. Nätverksträffarna innehåller allt från föreläsningar, 
utbildningar till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.  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Arbetsgång styrelse 

Tillsammans med styrelsen och andra engagerade ledare görs inledande 
en analys av föreningens verksamhet och styrdokument.  
Utifrån vad som kommer fram där väljer föreningen tillsammans med 
Hallands Innebandyförbund hur man jobbar vidare.  

Det fortsatta arbetet kan innebära allt från hur föreningen rekryterar och 
behåller ledare till att arbeta fram rollbeskrivningar för föreningen. 
Föreningens nuläge och önskemål styr vad föreningen väljer att jobba 
vidare med.  

Årligen genomförs en genomlysning, med utgångspunkt i Innebandyn 
Vill, av föreningen för att följa upp arbetet som görs i föreningen.  
Varje nytt år i Rekommenderad Förening innebär nya möjligheter till 
stöttning i allt från valberedningsarbete till hur man startar nya lag.  

Målsättningen med arbetet är att föreningen ska skapa en verksamhet 
som är ett föredöme för andra föreningar i idrotts Halland. 
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Arbetsgång ledare 

Under första året i projektet erbjuder Hallands Innebandyförbund en kväll 
där vi tillsammans med ledarna går igenom Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell och ger tips på hur föreningen kan jobba med sina lag 
utifrån denna.  

Föreningen erbjuds tre stycken ”färgkvällar”, grön-, blå- och röd nivå. Då 
kommer en instruktör från Hallands Innebandyförbund och genomför en 
anpassad träning för respektive färg. Föreningen ser till att det finns 
spelare från den aktuella färgen på plats och medverkar på träningen. 
Ledare i den aktuella färgen medverkar på träningen och får praktiska 
tips på hur man som ledare kan genomföra en träning. 

Hallands Innebandyförbund erbjuder också en kväll för föreningens 
föräldrar där vi pratar om Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, varför 
seriespelet ser ut som det gör, framtidens idrottsförälder samt att 
föreningen har möjlighet att informera om sin verksamhet.  

Föreningen erbjuds också utbildningen Matchledare på hemmaplan.  

Vill ni vara med eller har frågor, hör av er till: 
tobias.hellqvist@innebandy.se 
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