
Fler ledamöter till Hässelby SK  
Innebandys styrelse! 

I arbetet med att driva och utveckla vår fina idrotsförening behöver vi 
dig som vill och kan vara med och bidra i styrelsen. 

Hässelby SK Innebandy är en stor förening och vill nu satsa och utveckla föreningen 
till nästa nivå. För att kunna förverkliga detta behöver vi fler som kan bidra. 

Detta upprop är startskottet på en process där vi ska bereda val av minst ytterligare 
två kandidater till Hässelby SK Innebandys styrelse. Inval av fler styrelsemedlemmar 
kommer ske vid ett extra årsmöte planerat till 29 november 2017.

Föreningens utmaningar och agenda framåt är bland annat: 

• Utveckla kulturen i föreningen och skapa förutsättningar för en  
välmående och växande förening

• Utveckla och införa verksamhetsmodellen (Hawksmodellen)
• Förverkliga SIU (Svensk Innebandys Utvecklingsmodell) i praktiken

Hässelby SK Innebandys valberedning söker nu DIG som tycker det vore kul och  
givande att vara med och bidra i föreningens styrelsearbete.  

Ta tillfället i akt! Utöka ditt kontaktnät och dina erfarenheter inom ramen för en  
positiv och fin verksamhet i en av Sveriges största innebandyföreningar. 

Hör av dig själv eller nominera kandidater till Valberedningen!

Kontakta valberedningen - SENAST 15 NOVEMBER

• Peter Mörk, hanspetermork@gmail.com 070-831 56 84
• Lisen Strengh, lisen.strengh@telia.se 070-325 12 36
• Hanna Hugozon, hanna@hugozon.se 070-603 43 03  

Hässelby SK Innebandy Valberedning

www.hskinnebandy.se



HÄSSELBY SK INNEBANDYS STYRELSE 2017/2018

Hässelby SK Innebandy styrelse (invalda på årsmötet 14 juni 2017). 

• Peter Jansson (ordförande)
• Charlotte Olsson (sekreterare)
• Jörgen Aronsson (vice ordförande)
• Henrik Tollin (ledamot)
• Julius Dahlén (ledamot)
• Anders Stiegler (suppleant)
• Olof Sandström (suppleant)

Övriga funktioner i föreningen, utöver kanslitjänsten, är ett antal arbetsgrupper:  

Det planeras även för fler arbetsgrupper såsom sponsorer och en mediagrupp. 

Vad det innebär att vara styrelseledamot?
Styrelsens uppdrag är att leda och utveckla föreningen. Det är styrelsemöten 
ungefär en gång i månaden och man förväntas vara förberedd inför dessa genom 
att bl.a. rapportera ärenden inom sitt eventuella ansvarsområde. Inom den arbets-
grupp eller område man ansvarar för har man därutöver de möten som är motive-
rade.

De nya ledamöternas tänkta ansvarsområden
Vi söker framförallt en kassör med ansvar att följa upp redovisning och budgetut-
fall. Vi söker även ytterligare en ledamot där ansvarsområdet ej är specifierat på 
förhand.

Varmt välkommen med din nominering av kandidater till styrelsen! 

Hässelby SK Innebandy Valberedning

• Camper 
• Domare
• Ungdomsledare 

• Hallvärd / cafeteria
• Matcharrangemang
• Innebandyskola

www.hskinnebandy.se


