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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

  

FBC Lerums huvudsakliga verksamhet har varit att bedriva innebandy för barn, ungdomar och vuxna. 

FBC Lerum är medlem i Svenska innebandyförbundet och Västsvenska innebandyförbundet och 

därmed ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund. Vi är också medlemmar i Arbetsgivaralliansen. 

Föreningen har under verksamhetsåret haft totalt 851 medlemmar varav 648 aktiva spelare i 32 

träningsgrupper. Föreningens verksamhet bedrivs i idrottshallarna Lerums Arena, Rydsbergshallen, 

Vattenpalatset, Hjällsnäshallen och Novahallen. Därutöver används flera utomhusytor för fysträning 

och ett antal småhallar för kompletterande träning. I Rydsbergshallen finns föreningens kontor 

(Office), klubblokal (Basement) och café. I Lerums Arena har de flesta styrelsemöten ägt rum plus ex 

antal andra möten.   

Föreningen har vid årsskiftet anställt Pontus Persson på Office och Christoffer ”Sture” Sturesson har 

bytt tjänst till partner- och marknadsansvarig.  

 

STYRELSEARBETE 

Styrelsen har under säsongen haft 13 ordinarie styrelsemöten. Därutöver har styrelsen hållit en 

styrelsekonferens på Aludden i november samt en spelarutvecklingskonferens på Arkens 

konferenscenter i januari. Dessutom har styrelsen under våren haft ett antal digitala möten.  

I december månad hade föreningen dessutom ett extra årsmöte med fokus på frågan om att ha 

möjlighet att starta ett aktiebolag.  

Styrelsearbetet har, förutom löpande verksamheten, under säsongen framför allt fokuserat på nya 

intäkter/marknad samt åtgärder kopplat till pandemin covid-19.  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:  

   

Ordförande     Pontus Larsson 

Ledamot (kassör)   Åsa Olsson 

Ledamot (vice ordförande, event)  Mats Lomander 

Ledamot (sekreterare)   Josefine Albinsson 

Ledamot (HR)    Åsa Mellby 

Ledamot (material m.m.)   Marika Björnum 

Ledamot (marknad)   Daniel Liljeblad 

Suppleant    Anders Pettersson 

Suppleant    Tomas Littemyr 

 



   

Styrelsen har varit representerad på   

• Ordförandekonferenser och årsmöte i Västsvenskas Innebandyförbund, liksom vid 

andra förbundsmöten om bl.a. föreningsdomare, föreningslyft, värvning och 

integration.  

• Föreningen har deltagit i kommunen samsynforum.  

• Föreningen har också varit representerad i kommunens hallråd samt Lerums 

föreningslivs ordförandeforum.  

 

SPORTSLIG VERKSAMHET 

Föreningens sportsliga verksamhet, på senior- och juniorsidan, har skötts av en Herrsektion och en 

Damsektion. I Herr har Magnus ”Jojo” Johansson, Andreas Ljungqvist och Rasmus Larsson verkat, för 

A-lag, U-lag och JAS-lag. Akademi-verksamheten har haft vakant post kring ansvaret. Istället har 

tränare Micael Haraldsson gjort ett förtjänstfullt arbete tillsammans med en handfull andra personer. 

I Dam har Mattias Flodén, Camilla Larsson, Frank Pihlström och Camilla Brydolf verkat.  

Föreningen har under säsongen haft (54) seriespelande lag (total höst+vårserier). Föreningens 31 

(27) tränande grupper har letts av 133 (139) ledare. Utöver hundratals träningar och matcher har 

föreningens spelare deltagit i cuper och andra aktiviteter. En översyn har gjorts för att skapa en 

hållbar och individanpassad juniorverksamhet på såväl dam som herrsidan. Målet med den nya 

organisationen är att skapa utvecklingsmöjligheter på både på grupp- och individnivå. En viktig 

målsättning är att lägga en grund för en hälsosam och aktiv livsstil och en meningsfull och 

motiverande juniorverksamhet för alla spelare som vill fortsätta vara aktiva.  

Under året har föreningen inkorporerat innebandyverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsvariation. Ett 20-tal deltagare, i åldern 6-45 år, har varit med till och från under terminen. 

Laget har namngetts Team Basic och har tränat under våren i Rydsbergshallen under ledning av 

Magnus T Carlsson och Emelie Lind. Man hann också med att spela en träningsmatch mot Vårgårda 

IBK.  

DAMSEKTIONEN 

Damsektionens arbete har letts av sportchefen Mattias Flodén med stöd av Camilla Brydolf, Camilla 

Larsson och Frank Pihlström i sportgruppen. Vice ordförande Mats Lomander har varit 

damsektionens kanal in till styrelsen. Arbetet med att handleda och utbilda spelare och tränare har 

genomsyrat verksamheten för att skapa optimal tränings- och tävlingsmiljö för våra elit- och 

utvecklingslag. Digitala sektionsmöten har tillsammans med tränarmöten hållits. 

Under säsongen har damsektionen haft fyra tränande grupper och fem lag i seriespel (div 1, div 2, 

JAS, Pantamera och damveteraner). Samtliga lag har haft separata träningar för att kunna matcha 

innehåll och krav på rätt nivå. 

Inomhussäsongen startade upp i augusti med ett damsektionsläger för representationslaget div 1 och 

damlaget div 2 i Lerums Arena. Det huvudsakliga syftet med lägret var av sportslig karaktär. Men 

också att skapa en vi-känsla där alla tjejer tillhör en och samma sektion. 



 

Damsektionens spelare har varit representerade i Västsvenskas Distriktslag (silver på SDF SM), 

Talangläger 17 (breddläger för U19-landslaget) samt U19-landslagsläger på Bosön, i juni. 

Representationslaget div 1 deltog på en försäsongsturnering i Göteborg, Björnslaget. Laget gick till 

final och vann denna gång cuptrofén efter straffläggning mot seriekollegan IK Zenith. 

För representationslaget i div 1 var målet för säsongen att placera sig topp två och gå till allsvenskt 

kvalspel. Det långsiktiga målet har varit att skapa en attraktiv och utvecklande verksamhet som minst 

motsvarar allsvenskt nivå med hög närvaro och sund träningskultur. Laget tog en andra plats i 

seriespelet och gick till allsvenskt kvalspel. I play off 1 besegrades Höllviken och play off 2 mot Växjö 

förlorade man med 1 måls marginal. Laget har tränats av Mattias Flodén, Andreas Eriksson och 

Conny Tapper. Marie Eckerdal har varit lagledare och Daniel Axell har varit materialansvarig och 

hanterat akuta skador. Camilla Larsson har varit ansvarig för den fysiska träningen under 

försäsongen. 

 

Damlaget i div 2 deltog på en försäsongsturnering i Göteborg, Björnslaget. Laget gick till semifinal där 

man förlorade mot vårt div 1 lag. På många sätt blev Björnslaget en röd och svart manifestation där 

FBC dam deltog med hela 10 ledare och 40 spelare. 

För damlaget i div 2 var målet för säsongen att utbilda och förbereda spelarna att hantera seniorspel. 

Verksamhetens kärnvärde var att få så många tjejer som möjligt att känna delaktighet, motivation 

och lust till att idrotta med fokus på utveckling och gemenskap. Drygt 25 spelare har varit aktiva i 

laget och laget placerade sig på fjärde plats i serien. 

Från januari har även spelare från F06 deltagit på träning som en förberedande inkluderingsåtgärd 

inför nästa säsong. Laget har tränats av Felix Svensson och Jonatan Kaldrup med Frank Pihlström i en 

mentorsroll. Fredrik Karlsson och Hans Göransson har fungerat som lagledare och materialansvariga. 

Anneli Skoglund har varit ansvarig för den fysiska träningen både under försäsongen och 

huvudsäsongen. Emma Stålstad har varit matchcoach för ett Pantameralag som anmäldes i januari 

för att tillgodose hela truppen speltid. 

Respektive lag har tränat 2-3 gånger per vecka. Utöver har representationslaget bedrivit egenträning 

med anvisade träningsprogram. Ett antal sociala utomhusaktiviteter har också genomförts. 

JAS-laget har tränats av Pontus Persson, Jonatan Kaldrup och Felix Svensson. Laget bestod av spelare 

födda 2003-2005 och har tränat en gång per vecka. I seriespelet placerade sig laget överst i tabellen. I 

play off vann man mot FBC Partille och kvalificerade sig till Innebandyfesten. Under innebandyfesten 

i Uppsala gjorde laget många fina prestationer och gick till kvartsfinal där det tog stopp mot IBK Lund 

Elit. I placeringsmatchen mot Pixbo vann laget. Man blev därmed bästa JAS-lag i distriktet och femte 

bästa JAS-lag i Sverige vilket är en stor bedrift. 

 



Vårt USM-lag med spelare födda 05-07 spelade en play off match mot Lockerud Mariestad. Laget 

förlorade med 1 måls marginal och gick inte vidare till innebandyfesten. Laget coachades av Jonatan 

Kaldrup, Felix Svensson och Frank Pihlström. 

 

Damveteranerna har tränat en gång per vecka och kom på tredje plats i damveteranserien. 

 

Damsektionens spelar- och ledarutvecklingsansvarig Frank Pihlström har under säsongen 

regelbundet besökt flicklagen i ungdomssektionen. Handledning och utbildning till tränare och 

spelare genom introduktion av lämpliga övningar med tillhörande feedbacksamtal på individ och 

gruppnivå har genomsyrat Franks arbete. Franks arbete har varit mycket uppskattat och är en viktig 

del i föreningens spelar- och ledarutvecklingsarbete. 

 

HERRSEKTIONEN 

Vi vision har under året varit följande. Klubben ska bli sportsligt ledande i Göteborg och aktiva 

aktörer i klubben ska jobba enligt en gemensam röd tråd. Det som utövas ska vara en anfallsinriktad, 

snabb, teknisk innebandy som ska locka rätt spelare, ledare såväl som publik, vilken kommer att 

bygga varumärket FBC Lerum på sikt. Detta ska leda till att talanger stannar i Lerum och i sin tur 

attraherar ytterligare spelare och ledare som vill utvecklas i den riktningen. 

Målbilden för A-laget för säsongen var att under denna 2: a säsong i allsvenskan sluta topp 4 och ta 

en kvalplats till SSL. Lerum slutade sjua och missade kvalplatsen. Vi genomförde ett tränarbyte efter 

jul. Tre FBC spelare i poängligans topp 5 med Fredrik Bäckman som poäng- och skytteligavinnare. Två 

spelare representerade Sverige i U-19 VM. Vi har även haft med fler spelare på olika landslagsläger 

under året för juniorer. 

 

I U-laget, gjorde sin 2: a säsong div 2, fortsatte arbetet med talangutveckling och införandet av ”Röda 

tråden”. Siktet inställt på en topplacering i serien, det blev inte fullt önskat utfall vi slutade lite längre 

ned i tabellen. 

 

JAS laget gick in i säsongen med två mål. Skola in 04–05 kullen i laget. Målet var att gå till festen i 

Uppsala, detta gjorde vi. Vi gick där vidare från gruppen men åkte ut i kvartsfinalen. 

Sammanfattningsvis har vi under året tagit spelet till en stabilare allsvensk nivå, förbättrat vår fysiska 

status och verkligen fått den tidigare nämnda röda tråden att fungerat. 

 



EVENT 

Det mest positiva med säsongen 21-22 är att spelare och ledare kunnat fullfölja den utan störningar 

när det gäller träningar och matcher. Däremot har säsongen hackats sönder av de olika direktiv som 

getts av Folkhälsomyndigheten vad gäller publik på matcher och cupspel. 

Seriespelet kunde inledas hösten 2021 men utan att FBC Lerum gavs möjlighet att dessförinnan ha 

arrangerat andra upplagan av Lerum Floorball Cup eller Camp Endorfin. Många av de cuper som 

arrangerades tillät inte publik utan det blev i de flesta fall att se streamade sändningar från 

matcherna. 

En ny process infördes den 1 december då vi var tvungna att begära vaccinpass på alla matcher där 

man förväntade sig över 100 åskådare vilket ställde krav på verksamheten då det inte sällan tangerar 

de publiksiffrorna en vanlig helgdag i våra hallar med massor av matcher. 

Det här gällde under hela december och januari vilket innebar att vi beslutade att ställa in Back 2 

Basic Cup igen för andra året i rad. 

Det var först 10 februari som alla restriktioner släppte helt och vi kunde tillåta publik som vanligt i 

våra hallar. 

Men om man bortser från de negativa sakerna Covid dragit med sig så har FBC Lerum under den här 

säsongen haft massor av spännande event i samband med våra representations- och JAS-lags 

matcher som drar mycket publik – inte minst tack vare den publikfriande och attraktiva innebandy 

som nu spelas av FBC Lerum. 

 

I samband med omorganisation i Officefunktionen där Christoffer Sturesson fick fokusera på 

marknad och event har marknadsföringen runt våra matcher och matcharrangemang utvecklats 

mycket med intressanta förhandsreportage, videointervjuer och mycket proffsig aktivitet på social 

media. 

 

Klubbens allsvenska lag gjorde en fantastisk slutspurt på säsongen och avfärdade nedflyttningsspöket 

och hade ett tag häng på kvalplats i år igen. Men det blev en till slut en 7:e plats i tabellen när serien 

avslutades 12 mars i en publikmatch mot Åstorp/Kvidinge med fri entré och avtackning av några av 

våra spelare som lämnar för SSL-laget Jönköping. 

Däremot fanns det mycket mer att spela om för vårt damlag när det vankades toppstrid i seriens 

slutskede och därefter kvalspel. Damerna vann playoff 1 mot Höllviken där man spelade oavgjort 

hemma men vann övertygande nere i Skåne. Sånär hade man också kunnat bemästra även Växjö i 

kvalfinalen men man föll på målsnöret. Alla toppmatcher i slutet mot Partille och Backadalen och 

kvalmatcherna var folkfester och vi fick se Camp FBC återfödas under slutet av säsongen vilket var 



fantastiskt att se och uppleva vilket skapade precis den atmosfär vi önskar ha på våra 

hemmamatcher. 

 

Våra juniorallsvenska lag gick genom seriespelet som bulldozers och tog sig rätt komfortabelt till 

Innebandyfesten med Sveriges 16 bästa klubblag på dam- resp herrjuniorsidan. Båda lagen tog sig 

vidare från gruppspelet men därefter tog det stopp i slutspelet. Herr-JAS fick möta RIG från Umeå 

som sedermera tog sig till final. I placeringsmatchen mot Farsta var bränslet slut och det blev tyvärr 

förlust.  

 

Damjuniorerna vann sin grupp och gick vidare till slutspel där man ställdes mot Lund. En snöplig 

uddamålsförlust blev det och istället för semi blev det placeringsmatch mot Pixbo som besegrades 

och man slutade därmed som 5:e bästa klubb i Sverige. 

Trots den pågående pandemin kunde FBC Lerum genomföra sitt höstlovscamp för alla våra unga 

spelare som ville spela innebandy på höstens lediga vecka. 

Sportlovscampet drog som vanligt många unga spelare som ville spela och träna innebandy under sitt 

skollov. Alla träningar leddes av föreningens lovande och kompetenta juniorspelare. 

Påsklovscampet som varade i tre dagar var en väldigt stor succé. Upp emot 100 olika deltagare var på 

plats under dessa dagar. Förutom att det spelades innebandy så var det andra aktiviteter såsom 

bowling, padel och musikquiz. Många föräldrar hörde av sig och berömde våra ledare (som var 

spelare från våra A-lag) men även upplägget i sin helhet. 

Bagheera Innebandyskola avslutade sin första säsong som sig bör med en festlig dag i ett smyckat 

Rydsberg. 

Säsongens sista arrangemang blev FBC-dagen som samlade alla föreningens spelare från yngsta 

Bagheeraspelare till A-lagsspelare. 

Summeringen av årets säsong är att det har varit en utmaning för alla att förhålla sig till pandemin 

och de regler som påverkat oss men vi har skakat av oss ringrostigheten och när säsongen summeras 

kan vi se tillbaka på många fantastiska stunder i våra hallar och arenor som skapat energi för en ny 

säsong med FBC Lerum. 

 

BARN & UNGDOM 

Verksamheten har omfattat barn och ungdomar födda 2006-2016 uppdelade på 20 tränande grupper 

inklusive innebandyskolan Bagheera som i vanlig ordning haft verksamhet på lördagsmorgnarna i 

både Lerum och Gråbo. 

I Bagheeraverksamheten i Lerum har närmare 80 barn födda 2015 deltagit och i Gråbo har närmare 

40 barn födda 2015/2016 deltagit. Här har upp emot 35 nya fantastiska ledare kommit in i det och 



successivt tagit över träningarna under säsongen. Efter säsongen bildas träningsgrupper och 

föräldraledarna tar över ledarverksamheten.  

Efter ett år i princip utan matcher så blev det äntligen dags för att spela matcher och sammandrag 

igen. Där har vi ställt upp med spel i 18 olika serier i de olika nivåerna samt representerat klubben i 

de sammandrag som genomförts under året. Våra lag har sakta men säkert även börjat hitta ut till de 

olika cuperna som öppnats upp även om några av de största stängde ned runt årsskiftet. 

Vi i Barn och Ungdom har genomfört ledarmöten tillsammans med styrelsen och ledarna främst i 

digital form där vi varit uppdelade i åldersnivåer för att kunna rikta informationen samt få till bättre 

diskussioner där alla kan deltaga.  

Barn- och ungdomssektionen representeras av personer som täcker hela ålderssegmentet i barn- och 

ungdomsledet i form av Daniel Boman, Marie Eckerdal, Minna Teir, Anna Wulf, Nils-Olof Hermansson 

och Daniel Engström. Vi har engagerat oss i olika forum som samsynsavtalet i Lerums kommun, 

hallklimatsfrågan, nya spelformer och Bagheeraverksamheten.  Vi har även deltagit i olika interna 

möten när våra lag behövt stöd i olika frågor som man brottats med. 

 

UTBILDNING 

Även under den här säsongen har utbildningsverksamheten gått på sparlåga. Klubben har genomfört 

tre utbildningar i egen regi, HLR, akut omhändertagande och tejpning. Tyvärr var det få av våra 

ledare som hade möjlighet att delta. Inför nästa säsong hoppas vi att vi kan erbjuda utbildningar på 

hemmaplan som fler kan delta i. Det är många som har visat intresse för utbildningarna men få har 

haft möjlighet att delta. 

Vi har haft 14 ledare som har deltagit i Västsvenska innebandyförbundets utbildningar i Göteborg. 

Ledarna har deltagit i grundutbildning, blå utbildning och röd utbildning.  Utbildningarna har i år varit 

digitala eller fysiska. 

Glädjande nog har flera av våra ungdomar har varit aktiva i förbundets domarutbildningar. Hela 15 

tjejer och killar har deltagit i matchledarutbildning och 5 killar har utbildat sig till ungdomsdomare! 

RF- SISU har erbjudit digitala inspirationsföreläsningar under säsongen och där har några ledare från 

FBC Lerum deltagit. 

Vår önskan är att alla ledare i FBC Lerum regelbundet deltar i förbundets olika utbildningar. Vi 

arbetar vidare med att ge dem möjlighet att ta del av utbildningar i t.ex. skadehantering, mental 

träning, kost mm. 

Vi håller fast vid förhoppningen att kunna utveckla utbildningsveckan under kommande säsong. 

 

EKONOMI 

Säsongen 2021/22 inleddes med en stabil ekonomi och med en budget om -258 ’kr till följd av all den 

verksamhet som ställde in under föregående verksamhetsår. Styrelsen lanserade därifrån ett 

ekonomiskt paket ”Operation återstart” där resurser ska tillfalla träningsgrupperna för att motivera 

till att fortsätta spela samt möjliggöra för fler medlemmar som aktivera sig när restriktionerna 

släpper.   



Styrelsen har haft ett utskott: ekonomigrupp: bestående av fem personen från styrelsen som träffas 

sex gånger under säsongen i syfte att följa upp ekonomin, diskutera utfall och framtid m.m. 

Utfallet för verksamhetsåret landar på -542 ’kr. Kort summerat genom att vi hållit vår kostnadsbild 

enligt budget, men att intäkterna inte nått de nivåer vi förväntat. En längre redogörelse för detta 

följer:  

Nettoutfall vs Budget  

Reklam- och sponsorintäkter -350 ’kr  

Klubbarrangemang -60 ’kr 

Bidrag och övriga intäkter +130 ’kr 

Övriga kostnader -150 ’kr 

Sportsliga utgifter +150 ’kr 

Hall- och konferenshyra -85 ’kr 

 

Nettoutfall vs Förra året 

LOK-stöd +50 ’kr  

Publikintäkter +117 ’kr 

Övriga intäkter -145 ’kr 

Försäljningsaktiviteter -50 ’kr 

Materialinköp +100 ’kr 

I ett led att stärka vår organisation och anställa två personer förväntar föreningen sig en uppswing på 

intäktssidan kring sponsorarbetet. Då rekryteringsprocessen har dragit ut på tiden och en permanent 

lösning först kom till i januari är det först då som föreningen har arbetat systematiskt med 

sponsorarbetet. Det är här som vi behöver ta nästa steg.  

Vi har mottagit ett antal bidrag för att stärka verksamheten kring Bagheera, Team Basic och till 

faciliteter som föreningen innehar. Detta har bokförts som övriga intäkter och övriga kostnader. Där 

har nettoresultat varit enligt budget, men betydligt lägre än ifjol då föreningen mottag flera extra 

corona-bidrag. I år har coronabidrag från statliga organisationer bara kunnat sökas av stora event och 

organisationer. Där våra inställda event och arrangemang inte kunnat ersättas ekonomiskt.  

Hallhyran var för lågt budgeterat och kostnader ligger enligt normal nivå – ifjol avbokade vi betydligt 

fel tider med anledning av pandemin. Vi märker dock att konferenskostnaderna i Arenan (ca 40 ’kr) 

är en ny kostnad som föreningen inte haft tidigare.  

I det stora hela har föreningen ett stabilt eget kapital (’836 ’kr) och står rustade för framtiden.  

 

FÖRENINGSUTVECKLING/FBC OFFICE 

Under verksamhetsåret har FBC Lerum fortsatt arbeta med Office sammansättning och att skapa en 

professionell heltid och driv från föreningens personal. Vår personals samlingspunkt är alltjämt 

Rydsbergshallen, men i och med dagens digitala samhälle sköts en hel del av arbetet remote från 

datorn.  Office är föreningens motor är inblandade i allt som händer i föreningen.  

Under hösten (Okt-Dec) projektanställdes Noah Johansson på 60% för att avlasta i föreningens 

administration och smygstarta arbetet med spelarutveckling.  



Christoffer Sturesson har jobbat med Föreningsutveckling och från januari som Sponsring- 

marknadsansvarig med tjänstgöringsgrad 100%. Pontus Persson anställdes som föreningsutvecklare 

med start 1 januari. Fördelningen mellan våra anställda är att Pontus jobbar internt med ledarstöd, 

innebandy, interna event och föreningsadministratör. Medan Sture jobbar med externa event, 

partner och sponsringsaktiviteter.  

Redovisningen har skötts av Richard Björnander på Younited Professionals i tät dialog med 

föreningens ekonomigrupp. Samarbetet har fungerat mycket bra.   

 

MARKNAD OCH KOMMUNIKATION 

Marknad och Kommunikation Huvudsyftet med marknad och kommunikation är att stärka 

varumärket för FBC Lerum i såväl kommunen, bland kommuninvånare, 

innebandyintresserade, partners samt idrottskollegor. 

 

Marknadsgruppen arbetar proaktivt med att skapa bra sportsliga samarbeten för klubben 

genom att vi etablerar goda relationer i kommunen och med näringslivet vilket skall ge FBC 

Lerum möjligheter att bedriva en verksamhet på en hög sportslig nivå för både bredd och 

spetsutveckling.  

Redovisningen har skötts av Richard Björnander på Younited Professionals i tät dialog med 

föreningens ordförande, kassör och ekonomiansvarig. Samarbetet har fungerat mycket bra.  
 

Vi inledde säsongen med att tappa ett större partnerskap, som därefter behövs arbetas igen. 

Värdet på föreningens partnerskap uppgick under säsong till 820 000 kr och vi har lyckats 

finna nya samarbeten till ett värde av 155 000 kr i utökade samarbeten via befintliga 

partners samt i nya partners i form av Miramar, Derome, Stena Recycling, Lerums Energi och 

Lerums Padelcenter. Utöver detta har vi arbetat fram personlig spelarexponering som har 

varit positiv och kommer kunna bättras på ytterligare till nästa säsong.  

 

Utveckling av kommunikation via digitala och sociala kanaler internt samt externt har 

utvecklats för att stärka klubbens varumärke ytterligare, men framförallt som ett led i att 

barn och ungdomar skall attraheras av FBC Lerum som klubb. Vi har lagt ett extra stort fokus 

på att ta fram professionella videoklipp där både lag, spelare och våra partner lyfts. Utöver 

detta så har grunden till en helt ny försäljningsbroschyr tagits fram. En aktiv marknadsgrupp 

plus ett starkt varumärke ger goda möjligheterna att utveckla FBC Lerums erbjudande till 

berörda intressenter och nya medlemmar med attraktiva träningstider och medlemsavgifter 

som ger möjligheter att utveckla verksamheten för den pågående satsning på 

spelarutvecklare samt mot SSL för både herr och damlag.” 

 

Huvudsyftet med marknad och kommunikation är att starka varumärket för FBC Lerum i såväl 

kommunen, bland kommuninvånare, innebandyintresserade, partners samt idrottskollegor.   



 Marknadsgruppen arbetar förebyggande med att skapa bra sportsliga samarbeten för klubben 

genom att vi etablera goda relationer i kommunen och med näringslivet vilket skall ge FBC Lerum 

möjligheter att bedriva en verksamhet på en hög sportslig nivå för både bredd och spetsutveckling.    

 Sponsorintäkterna uppgick under säsong till 435 000 kr (303’ ifjol). Höjningen har framför allt skett 

genom Triumf glass in som guldpartner, initiativ från herrsektionen samt digital streamad match vs 

Lindås under våren.  

 Utveckling av kommunikation via digitala och sociala kanaler internt som externt måste utvecklas för 

att stärka klubbens varumärke ytterligare, men framförallt som ett led i att barn och ungdomar skall 

attraheras av FBC Lerum som klubb. Under höstmatchen borta mot Lindås (vinst i sudden) 

uppmärksammades ett klipp från segermålet då Fredrik Bäckman, målskytt, i sitt firande fångade Joel 

Ekström klippa i farten. Klippet lades upp på flera sociala medier, däribland SvenskInnebandys, och 

sågs av 10c000-tals tittare.  

 En aktiv marknadsgrupp plus ett starkt varumärke ger goda möjligheterna att utveckla FBC Lerums 

erbjudande till berörda intressenter och nya medlemmar med attraktiva träningstider och 

medlemsavgifter som ger möjligheter att utveckla verksamheten för den pågående satsning mot SSL 

för både herr och damlag.    

  

     

______________________   

    

Med tanke på den omfattande verksamheten vi bedriver i föreningen och alla engagerade människor 

finns det en risk att vi har glömt att nämna något som vi har sysslat med under året. Det betyder inte 

att det är mindre viktigt!   

    

Styrelsen tackar härmed för förtroendet det gångna året och hoppas att kommande verksamhetsår 

ska bli givande för medlemmarna.   

    

Lerum den 1 juni 2022   

    

                                                                                   

Pontus Larsson, ordförande                   Mats Lomander, vice ordförande             

     

                                                                                                                                                         

Josefine Albinsson, sekreterare                           Åsa Olsson,  kassör   

    

    



                                                                                                                                                           

Åsa Mellby, ledamot                                       Marika Björnum, ledamot    

  

   

                                                                                                                                                           

Daniel Liljeblad, ledamot                                       Tomas Littemyr, suppleant     

   

    

                                                                              

Anders Pettersson, suppleant  

 

  

  

  

 


