
 

Verksamhetsplan 2021/2022 

Inledning  

Kommande år har styrelsen tre fokusområden: 

• Att uppnå en ekonomi i balans för att få vår elitlicens 

• Att arbeta aktivt med att implementera den beslutade organisationen och våra 
värdegrunder 

• Att arbeta fram en hållbar affärsmodell inför inträdet i arenan 

Vi har beslutat att bygga föreningen långsiktigt och detta startar redan från bandykul. De 
sportsliga målen ska vi hålla realistiska. Men vi ser med tillförsikt fram emot Elitserien 21/22, 
med ett ungt och hungrigt lag i kombination med en mycket kompetent och erfaren 
ledartrio. Gällande damernas serie har vi som mål att damlaget ska etablera sig, skapa rutin 
och skaffa sig erfarenhet inför framtiden.  

Sport 

I herrlaget har vi en bred spelartrupp, där ung hunger kombineras med stabil rutin och 
erfarenhet. Vår tränartrio med Andreas Westh, Hans Åström och Niklas Prytz bidrar med 
massvis av bandyintelligens och kommer ge vårt lag förutsättningar att kunna prestera. 
Något som också är viktigt är att vi kan återgå till att spela inför publik.  
Vår gedigna ledarstab med lagledare, materialare, rehab och läkare betyder också väldigt 
mycket. Sammanhållningen i kombination med en stabil förening gör oss starka. 
 
Elitgruppen har arbetat hårt för att ro i land några riktigt vassa värvningar, inte minst blir det 
intressant att lära känna de finska spelarna som redan har anslutit till försäsongsträningarna.  
Målsättningen är att fortsätta bygga upp en långsiktig och välmående förening, där unga 
spelare väljer att stanna kvar hos oss och ta det sista klivet upp i våra a-lag. Det känns därför 
extra bra att kunna välkomna flera unga, tidigare Bollnäs-spelare tillbaka till oss denna 
säsong. 
 
Ungdom  
 
Föreningens ungdomsverksamhet utgör grunden och är en viktig och långsiktig satsning. Det 
innebär att vi kontinuerligt arbetar för att förbättra verksamheten för alla våra barn och 
ungdomar, oavsett ålder. Från och med denna säsong görs flera satsningar kring bandykul i 
förhoppning om att kunna rekrytera fler barn och nå grupper vi inte nått tidigare. Detta gör 
vi genom riktat utskick på flera språk till de barn som har åldern inne för bandykul. 



Dessutom erbjuder vi bättre möjlighet till utlåning av material samt att det blir kostnadsfritt 
att delta i bandykul.  

Vi strävar efter ett bra samarbete med Torsbergsgymnasiet, för de ungdomar som går NIU – 
Bandy. Vi arbetar dessutom för att stärka vår flick- och damverksamhet - ett arbete som 
påbörjades för några år sedan.  
 
Ett väl fungerande bandygymnasium är en viktig faktor för att vi ska kunna bygga och 
utveckla föreningen långsiktigt. En grupp arbetar nu med att ta fram ett tydligt koncept som 
ska leda till att unga spelare lockas till att välja Bollnäs. Vi har bra förutsättningar i och med  
den nya arenan och vi har bra kommunikationer med tåg och buss, men vi kan erbjuda 
mycket mer än så. Detta koncept ska vara klart under våren 2022. Vi fortsätter att involvera 
våra ledare och tillsammans stärka förutsättningarna för våra aktiva. 
 
 

Målsättningar för ungdom 

• Vi ska arbeta för att bibehålla och utveckla alla ungdomar som deltog i verksamheten 
under föregående säsong  

• Nyrekryteringen till bandykul ska utvecklas och antalet deltagare ska ökas i 
förhållande till föregående säsong. 

 

• Antalet ledare som är verksamma i föreningen skall öka 

 

• Utbildning av ledare skall breddas genom samarbete med RF-SISU Gävleborg  

 
Ungdom - organisation 

 
Det finns en ungdomsgrupp som för tillfället består av fem personer varav två personer även 
tillhör styrelsen. Gruppens uppgift är att planera och organisera ungdomsverksamheten. I 
uppgiften ingår bland annat att rekrytera och utveckla ledare, hjälpa till med spelare och 
stödpersoner kring lagen, utbildning för spelare och ledare. Dessutom skall gruppen arbeta 
för nyrekrytering av pojkar och flickor, särskilt till bandykul. 
 
I och med osäkerheten i samhället så pausar vi arrangörskapet för turneringen Mini World 
Cup för 2021. Ambitionen är att turneringen ska spelas i vår nya hall hösten 2022. 

 

Marknad 

Gruppen fortsätter som under detta år och är redan i full gång. I år är vi ute i tid och arbetar 
utifrån en tydlig plan där alla gruppmedlemmar har sitt ansvarområde. Den digitala 
marknadsföringen kommer under året att utvecklas ytterligare och förstärka vårt 



erbjudande till befintliga och nya sponsorer. Andreas Sonefors kommer ta ett stort ansvar i 
denna del och han kommer även att fortsätta sitt arbete med olika aktiviteter och lotterier. 

Intresset för Andelslotten har ökat då detta ses som ett enkelt sätta att stötta föreningen. 
Vår ambition är att starta ytterligare en ring innan vi går in i arenan. 

Vi kommer också att se över medlemserbjudandet under året, då vi tror att detta kan 
utvecklas ytterligare. 

Arrangemang 

Under kommande säsong kommer vi att köra vårt höstlovsläger som vanligt. Mini World Cup 
uteblir dock, på grund av osäkerheten kring hur restriktionerna skulle påverka 
arrangemanget. Cupen kräver en lång och omfattande planering, vilket är svårt att 
genomföra med det osäkra läget. Hösten 2022 planerar vi att åter genomföra denna anrika 
cup. 

Arrangemangen kring matcherna har helt uteblivit denna säsong, men kommer att 
återupptas när restriktionerna lättar. Då det är sista året på Sävstaås, kommer det inte dyka 
upp några nya aktiviteter kring matcherna. Fokus kommer mer att ligga på att se över 
möjligheterna som vi kommer få i vår nya arena så att vi är förberedda säsongen 2022/2023. 
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Under året byttes bokföringssystemet ut och nu är vi fler som kan ta ut rapporter och 
uppdatera oss mer löpande om hur vi ligger till. Vår organisation är tydlig med vem som får 
lov att göra inköp i föreningens namn. Samma person planerar även alla resor och 
rapporterar direkt till ordförande. 

Vi känner oss trygga med den budget som vi presenterat inför kommande säsong och vi, som 
alla andra, har goda förhoppningar om att restriktionerna för utomhusaktiviteter, släppt 
innan vi startar upp vår säsong. 

Vi är medvetna om att vi stå inför en stor utmaning för att få vår elitlicens beviljad och alla 
involverade i föreningen kommer att behöva ha förståelse och bidra till att vi når våra 
ekonomiska mål. 

 

 


