
 

 

 

 

Verksamhetsplan 2020/21 

 

Inledning 

Våra värderingar är TILLSAMMANS - RESPEKT – GEMENSKAP – GLÄDJE  

Respekt – vi ska visa respekt för alla i vår förening och alla i vår omgivning  

Gemenskap – genom att stödja och hjälpa varandra skapar vi den gemenskap som ska prägla vår 

förening.  

Glädje – vi skapar glädje genom att vi bekräftar och är ärliga mot varandra samt har roligt 

tillsammans. 

Den gångna säsongen har föreningen summerat ledorden med ”Tillsammans”.  

Tillsammans blir vi starkare. Vi ska samarbeta och dra nytta av allas förmågor. 

 

Föreningen måste anpassa sig till den ekonomiska situationen som vi befinner oss i. Vi ska 

hämta upp det stora underskott som föregående år resulterade i. Organisationen måste 

drivas med en större andel av ideella krafter och samarbete. Föreningen måste 

kännetecknas som en förening där alla tillsammans är välkomna och att alla hjälps åt att 

skapa en anda av Respekt, Gemenskap och Glädje. 

 

Framtiden är väldigt oviss för föreningen då covid-19 fortsätter att hindra att spela inför 

obegränsad publik. Intäkter kopplade till matcharrangemang är mycket svåra att bedöma. 

Kommer vi under säsongen tvingas spela inför 300 åskådare hela säsongen eller kan vi 

förvänta oss att det blir fritt att spela inför obegränsad publik? Ingen kan svara på den 

frågan. Därför är det svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningarna. Den budget som 

föreläggs årsmötet baserar sig på att hela säsongen spelas inför max 300 åskådare. Trots det 

så föreslår styrelsen en budget som ger ett ansenligt över skott som ska leda till att 

föreningen på ett par år kan uppnå positivt eget kapital. En alternativ budget har lagts som 

visar hur ett scenarios skulle se ut i det fall att vi får spela inför obegränsad publik.  



Den ekonomiska styrningen måste förstärkas. Därför kommer bevakningen av kostnader att 

hanteras av en särskild person som tar ställning till om det är motiverat att ta en kostnad. 

I den tidigare organisationen hade föreningen fyra anställda. En stor del av deras arbete gick 

ut på att hitta samarbetspartners som bidrog till våra intäkter. Dessa anställningar har 

avvecklats. Detta omfattande arbete kommer att genomföras av personer på ideell basis och 

på provisionsbasis. 

Föreningen ska jobba för att genomföra den verksamhet som beskrivs nedan men 

Föreningen måste vara väl förberedd på att fatta snabba beslut utifrån svåra och osäkra 

förhållanden. Verksamheten kan komma att påverkas av dom kommande förutsättningarna. 

 

Sport 

 Ungdom 

Föreningens ungdomsverksamhet är hela grunden för föreningen. Det innebär 

att vi fortsätter att satsa på alla årsgrupper från skridskoskola/bandyskola upp 

till vuxen ålder.  

 

Flick-/dam 

Det beslut som fattades under föregående säsong om att satsa på ett damlag i 

allsvenskan ligger fast och en organisation för dam-verksamheten är under 

uppbyggnad. Vi förväntar oss också att antalet flickor i verksamheten ska öka. 

 

 Snoddas 

Snoddas-laget måste tyvärr läggas ner då föreningen konstaterat att det inte 

finns underlag av spelare så att vi kan ställa upp i seriespel 

  

Herrlag 

Herrlaget kommer att ledas av idel ”interna ledare”. Det gläder oss att vi 

kunnat knyta till oss före detta spelare som de som leder vårt A-lag. Truppen 

består till större del av egna förmågor vilket ska borga för att klubbkänslan och 

föreningens värderingar går före det individuella. Vi kan inte ställa lika höga 

förväntningar på resultat då flera landslagsmän försvunnit ur truppen och 

ersatts med i stor uträckning egna förmågor. 

  



 

Organisation 

Organisationen i föreningen ska formas så att ett större ansvar ligger på de ledamöter som 

väljs in i styrelsen. Ansvarsområdena föreslås enligt nedan  

 

 

Föreningens styrelse har att fatta beslut och ge direktiv till de olika 

ansvarsområdena/bolagen. En aktiv styrning och uppföljning krävs för att få föreningen på 

”god fot” igen. De olika ansvarsområdena skall vara beredda att rapportera fortlöpande till 

styrelsen så att åtgärder kan vidtas om planerna måste justeras. 

För att kunna driva föreningen behövs en bemanning med anställd personal på kansli. 

För de båda bolagen utses professionella ledamöter i respektive styrelse. I styrelserna sitter 

bara valda personer. Ingen anställd i respektive bolag ska ingå i styrelsen. Bolagen skall 

styras av en bolagsordning och ett ägardirektiv för varje verksamhetsår. Speciellt för 

Driftbolaget är att under verksamhetsåret upprätta en affärsplan och teckna driftavtal för 

den förestående bandyhallen på Bro 4:4 som ska godkännas av föreningsstyrelsen. 

Marknad leds av en person som ingår i föreningsstyrelsen. Därutöver skall gruppen bestå av 

5 – 6 personer som arbetar utifrån gemensamma strategier och värderingar för att knyta 

band med olika partners. Det finns en risk att vi tappar någon betydande samarbetspartner i 

den tid vi befinner oss och några samarbetspartners levde inte upp till sina avtal under 

föregående år. Därav har budgeten för verksamhetsåret satts till en betydligt lägre nivå än 

föregående år. 

Elitlaget skall ledas av fd egna spelare. Gruppen elit leds av en person som sitter i styrelsen 

och till sin hjälp har 4 – 6 personer. Deras uppgift är att stötta A-laget, damlaget och alla lag 

från P16/F16 och uppåt. I uppgiften ingår även att rekrytera och utveckla ledare, spelare och 

stödpersoner kring lagen. Gruppen skall också följa upp vad som händer inom svensk bandy 

och inte minst vilka talanger som kan vara tänkbara spelare i vårt elitlag. I arbetet ska även 
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ingå att, tillsammans med gruppen ungdom, bygga upp en röd tråd för klubbens verksamhet 

från barn till elit.  

Gruppen ungdom leds av en person i styrelsen som till sin hjälp har 4 – 6 personer. Deras 

uppgift är att planera och organisera ungdomsverksamheten. I uppgiften ingår även att 

rekrytera och utveckla ledare, spelare och stödpersoner kring lagen. Dessutom skall gruppen 

arbeta för nyrekrytering av pojkar och flickor särskilt till Skridskokul/bandykul. 

Arrangemangsgruppen leds av en person som sitter med i styrelsen. Arrangemang innefattar 

förutom våra A-lagsmatcher, stadsloppet, vårmarknad, cuper och andra inkomstbringande 

arrangemang som beslutas under året. I arrangemangsgruppen skall förutom den ledande 

personen ingå ansvariga för sekretariat, Lången, lotterier, kiosker, säkerhet, entréer, 

stadsloppet mm. Ett brett samarbete ska kännetecknas i gruppen. 

 

Målsättningar i de olika delarna av vår verksamhet 

- Ungdom 

o Nyrekryteringen till bandykul ska utvecklas och antalet deltagare ska ökas i 

förhållande till föregående säsong.  

o Vi ska arbeta för att bibehålla och utveckla alla ungdomar som deltog i 

verksamheten under föregående säsong 

o Antalet ledare som är verksamma i föreningen skall öka 

o Utbildning av ledare skall breddas genom samarbete med SISU 

 

- Elit 

o Elitgruppen ska utvecklas så att verksamheten bygger på bredare grund och 

präglas av värderingarna i föreningen 

o Utbildning av ledare skall ske så att föreningen på sikt är mer självförsörjande 

av spelare långsiktigt 

o Alla spelare från P16/F16 som varit verksamma i föreningen föregående 

säsong ska stimuleras att fortsätta i föreningen den kommande säsongen och 

framåt 

o Det nystartade damlaget ska etablera sig i damallsvenskan 

o Herrelitlaget skall ha som mål att säkra deltagande i slutspelet 

 

- Marknad 

o Samarbetet med våra partners skall utvecklas och sträva mot långsiktiga 

samarbeten 

o Eftersom det är en överhängande risk att förlora någon stor samarbetspartner 

skall gruppen sträva efter att behålla alla mindre partners, skaffa helt nya och 

att hitta någon som kan stötta långsiktigt med större belopp 

  



 

- Ljusnan-Voxnans kanalbolag 

o Verksamheten med vandrarhem skall återupptas efter att ha legat nere under 

föregående säsong pga projekt Valhalla 

o Verksamheten Allt för Alla skall utvärderas och utvecklas 

 

- Bollnäs Bandy Driftbolag 

o Primär uppgift för bolaget är att upprätta en affärsplan som ska godkännas av 

föreningsstyrelsen 

o Bolaget ska teckna driftavtal med Bollnäs Bandy Fastighets AB (ägare SBB) 

efter godkännande av föreningsstyrelsen  

 

 

Ekonomi 

Eftersom föregående år var ett stort misslyckande ekonomiskt, med ett stort underskott, 

som ledde till ett stort negativt eget kapital så riskerar föreningen att inte bli godkänd för 

elitlicens säsongen 2021/2022. Detta innebär att verksamheten måste ge ett betydande 

överskott de kommande åren. Detta ska ske genom: 

- Stora besparingar, främst på löner och omkostnader 

- Stora insatser för att säkerställa budgeterade sponsorintäkter 

Med dessa åtgärder skall vi säkerställa en elitlicens även kommande år 

De ekonomiska målen framgår av bilagda budget. Den budget som föreslås fastställas av 

årsmötet är den som framgår av kolumn Publik 300. Den kan jämföras med kolumnen intill 

som visar hur budgeten skulle ha sett ut utan publikrestriktioner och kolumnen som visar 

utfall för det gångna verksamhetsåret. 

 

Slutord 

Denna verksamhetsplan har utvecklats av den sittande styrelsen efter djupa analyser av den 

verksamhet som bedrivits under året. Många misstag har gjorts och den största 

erfarenheten är att styrelsen måste ha större kontroll av vad som sker i föreningen och att 

det fungerar inte att överlåta allt till tjänstemän eller enstaka personer. Verksamheten 

måste präglas av större grad av samarbete. Tillsammans är vi starkare än var och en för sig! 


