Sundsvall 2018-01-21

Hej på er!
Jag heter Håkan Nilsson och tillhörde tidigare IBK Sundsvall. Jag ingick i den
kärngrupp som lade mycket tid under förra året på det arbete som senare ledde
till sammanslagningen mellan Ankarsvik och IBK Sundsvall.
Under den tid FBC funnits har jag varit sportchef i föreningen och avser att fortsätta i den
rollen framgent.
I kölvattnet efter de händelser som nu lett till att styrelsen för FBC valt att avgå så har jag
tillsammans med valberedningen påbörjat arbetet med att bygga en ny stark organisation
som kan ta vid där den avgående styrelsen lämnar sitt arbete.
Det är av största vikt för föreningens framtid att vi fortsätter det viktiga arbetet kring den
värdegrund som påbörjats under hösten.
Det som behövs framöver är ett större engagemang i vardagen, sprida ansvar, delaktighet
och roller på fler personer. Det finns väldigt många duktiga personer i vår nya stora förening
och dessa personers energi och kunskap behöver vi nu mobilisera. Känner ni att ni skulle
vilja bidra i en styrelse eller i någon av de kommittér som behöver skapas så hör av er till
valberedning@sundsvallfbc.se. Självklart är vi också tacksamma för tips på personer i er
omgivning som ni skulle vilja se i styrelse och kommittér.
De grupper som bör bemannas så snart som möjligt förutom en ny styrelse är en
marknadskommitté, en värdegrundskommitté och en sportkommitté. Alla dessa grupper bör
ha representanter från såväl barn/ungdomslag som seniorlag för att ta tillvara på alla
åldersgruppers intressen.
Vidare har vi ett ansvar gentemot vår stora sponsor COOP att genomföra COOP-cupen.
I år har den redan beslutats att ställas in, så arbetet för att i god tid vara igång med planering
för nästa års cup måste påbörjas nu. Känner du dig manad att med ett par vänner vara
samordnare för cupen, skicka då ett mail till valberedningen så samordnar de även denna
planering.
Sundsvall FBC fortsätter att värna om såväl bredd som elit. Vi har redan ett upplägg av
barn-, ungdom- och juniorverksamheten som av SIBF:s utvecklingschef tidigare i höst på en
ledarträff berömde som ett mycket bra exempel på hur man skall jobba med SIU-modellen
på både pojk och flicksidan.

SIU-modellen baseras på sex utvecklingsnivåer där syftet är att skapa ett livslångt idrottande
för så många som möjligt. I denna modell skall spelaren kunna förflytta sig mellan dessa
nivåer i samband med tillväxt och mognad. Tränarna för föreningens svarta spår och
sportchefen har en god relation och ett gott samarbete med NIU Innebandy och mellan dem
har någon konflikt aldrig funnits.
Nedan kan ni se en schematisk bild över stegen i spelarutvecklingsmodellen som Sundsvall
FBC följer för såväl pojkar som flickor..

Nu knyter vi nävarna och ser till att tillsammans bygga en organisation där många får dra ett
strå till den stora framgångsstacken som vi valt att kalla Sundsvall FBC!
Tillsammans är vi starka!
/Sportchefen & Valberedningen

