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Jaha, då har det här året runnit förbi. Vad hände? Det här var ju det här året jag skulle hinna 
med allt det där som jag inte hunnit förut, men nu är året slut, och jag har inte hunnit med en 
femtedel av vad jag hade planerat. Är det någon mer som känner igen sig? Jag tror det finns 
ganska många.  
 
Vad ska man göra då? Jag tror att man måste försöka lära sig att fokusera lite på det man 
faktiskt har åstadkommit, istället för det man inte hann med. Att försöka ge sig själv ”credit” 
för det man faktiskt lyckades med, istället för att ha ångest för det som inte blev gjort. Det 
gäller både barn som vuxen, skola som arbete, innebandytränare som styrelsemedlem, spelare 
som förälder. 
 
Med detta i åtanke tänker jag inte räkna upp allt som vi i styrelsen ville göra, men inte hann 
med det här året. Istället vill jag lyfta fram två saker som vi faktiskt lyckades genomföra, 
utöver den normala verksamheten. 
 
Det första är utbildning. Under året som gått har vi haft en massiv utbildningskampanj av 
tränare. Den har fallit mycket väl ut, och vi har fått massor med tränare med nyvunna 
kunskaper. Vi var redan innan en mycket populär och omtyckt förening, och tänk, vad ska vi 
inte bli nu! Denna kampanj fortsätter även nästa år, och målet är att alla tränare i föreningen 
ska ha en utbildning som är i nivå med den verksamhet man bedriver. Detta kommer att öka 
kvalitén på hela vår verksamhet avsevärt. 
 
Det andra är våran nya klädprofil. Alliansföreningen beslöt att lämna den gamla gemensamma 
profilen, och öppnade för specialidrottsföreningarna att själva bestämma sin egen profil. Inom 
Bele Barkarby Innebandy tog vi då ett beslut att teckna avtal med Adidas och Intersport, som 
vi bedömde vara dom bästa samarbetspartnerna för oss. Övergången har väl inte varit helt 
smärtfri, men i dagsläget tror jag att nästan alla lag har fått sina nya matchtröjor, och visst är 
dom snygga! 
 
Den här säsongen är det pojkar/flickor -94 som bedriver innebandyskolan för barn födda -01. 
Detta har man gjort på ett väldigt bra sätt, då jag på ”byn” har hört mycket positiva omdömen. 
Kul! 
 
Vårat herrlag med Nicklas Jonson i spetsen, fortsätter mycket framgångsrikt att slåss i 
toppstriden i div. 3. Förhoppningar finns förstås om en plats i div. 2. Vi får se hur det går.  
 
Våra damer består idag huvudsakligen av spelare från flickor -93, och dom ligger i skrivande 
stund på delad första plats i div. 4. Bra jobbat! 
 
Årets upplaga av Scorpions Cup blev även detta år otroligt framgångsrikt. Att det blev så, 
beror endast på att ett antal människor lade ner fruktansvärt mycket tid, och engagemang på 
det här. Nästa år måste vi dock bli fler som delar på bördan om vi ska orka med, och tro mig, 
det är verkligen värt mödan. Förra året gjorde vi ett netto på c:a 140.000:-. Det här året är inte 
klart än, men siffrorna lär hamna någonstans i närheten av förra årets. Det här är pengar som 
bl.a. möjliggör fortsatt utbildning av våra ledare, hålla nere avgifterna, och ett sätt att slippa 
sälja t.ex. Bingolotter under hela året. 
 
Med detta vill vi i styrelsen önska alla Er en riktigt God Jul & ett Gott Nytt år! 
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