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Så summerar vi ännu en säsong för Mullsjös stolthet, 
Mullsjö AIS. 

Vi har under året tagit en allt större plats i folkets hjärtan här 
i bygden. Genom medvetna värvningar av spelare som har 
sina rötter, familjer och vänner i och runt omkring Mullsjö 
har vi på ett bra sätt lyckats skapa och utveckla intresset för 
Mullsjö AIS även i våra grannkommuner.

Mullsjö AIS har med sina 27 år på nacken blivit en förening 
att räkna med, och vi känner att vi har folkets förtroende, 
och därmed har vi en plats i Mullsjöbornas hjärtan. 

Känslan är att folket i vår bygd är stolta över vad föreningen 
har åstadkommit under åren. 

Under året har vi haft totalt tre spelare, Kasper Hedlund, 
Daniel Gidske och Andis Blinds som deltagit i landslagsspel 
på seniornivå inklusive VM för Sverige, Norge och Lettland.

DAM
Under året har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla vår 
damsektion. Arbetet har varit lyckat och givande, och det 
känns verkligen som att ”damerna är på banan”, och att 
organisationen har satt sig. Resultatet har inte låtit vänta på 
sig, detta gäller både det sportsliga och med ett ännu större 
engagemang runtomkring damlaget.

Vi har haft en stor träningsgrupp bestående av damlaget, 
och det äldsta flicklaget. Vi påbörjade detta tänk redan 
förra året, och då vi upplevde att det fanns stort behov av 
att skapa bättre förutsättningar för att bedriva kvalitativa 
träningar. Stort mervärde är också att de yngre spelarna lär 
av de äldre. 

Damlaget har spelat i division 1, vilket har varit lyckat. Vi 
stannade på en hedrande fjärdeplats, vilket vi i och för sig är 
nöjda med. Inför nästa säsong satsar vi vidare och planerar 
då att ta oss ännu några steg högre upp i tabellen. 

HERR
Åttonde säsongen i SSL, resulterade i ett slutspel där vi 
gjorde väl ifrån oss. Vi kämpade mot Linköping i hela sju 
matcher innan vi till sist drog det längsta strået och gick vid-
are till semifinal. Där blev tyvärr Växjö för svåra, och vi fick 
lämna slutspelet efter fem semifinalmatcher, och därmed 
avslutades säsongen med en lite bitter smak i munnen. 

Vi har etablerat oss som nummer ett i bygden, i och med att 
vi var den enda föreningen med SSL lag på herrsidan. Vi är 
en förening att ta på stort allvar, eftersom vi trots allt bara är 
i början av vår framgångsresa. 

Fortfarande är vi hungriga och vill framåt. Vi är övertygade 
om att vi kommer att etablera oss bland ”de främsta”. Med 
flera spelare i landslag visar vi att vi jobbar i rätt riktning. 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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UNGDOM
Ungdomarna ska alltid vara nummer ett.Ungdomarna ska 
alltid vara nummer ett. För oss är det oerhört viktigt att vi 
bygger underifrån. Föreningens framgångar i seniorverk-
samheten börjar med våra barn och ungdomar. Det har 
varit till stor glädje och nytta att ha ett lag i högsta ligan, 
som drar folk och fokus så att flera barn blir intresserade 
av idrotten. Vi har ett nära samarbete med skolorna i 
kommunen, då vi tillsammans jobbar med att få barn och 
ungdomar att känna gemenskap och uppleva rörelseglädje 
i och kring vår idrott.

Flera av spelarna i herr- och damlaget har under året varit 
och besökt skolor och fritidsverksamheter. De har även delt-
agit i några olika former av skolprojekt, allt för att främja och 
stärka samarbetet och gemenskapen mellan skola, förening 
och samhälle.

PUBLIK
Nyhemshallen är en arena att räkna med. Vi har lagt ner 
mycket arbete och engagemang på att skapa en helhetsup-
plevelse för besökarna som gästar hallen. Vår förhoppning 
är att den goa känslan ska infinna sig hela vägen från det 
att bilen kör in på parkeringen och hela vägen ända till man 
sätter sig i bilen igen, och åker hem efter en match eller an-
nat evenemang i Nyhemshallen. 

Mullsjö är unikt. Till Nyhemshallen kommer inte bara de 
som är frälsta av innebandy, utan till Nyhemshallen kommer 
man för att träffa folk, umgås med vänner, ta en fika, äta 
en nygrillad hamburgare. Största anledningen är förhopp-
ningsvis att man kommer för att se och uppleva fantastisk 
innebandy, och för att stötta våra lag. 

Vår publik sträcker sig över generationer. Som mest har vi 
sett fyra generationer från en och samma familj, som alla är 
i Nyhemshallen av den enkla anledningen att man älskar 
innebandy, och vill se, uppleva och stötta Mullsjö AIS. 

Arbetet med att utveckla matcharrangemangen i hallen 
är ett ständigt pågående arbete, där vi hela tiden försöker 
hitta nya infallsvinklar för att försöka skapa ännu bättre 
evenemang, och på så sätt få ännu fler att hitta till Nyhem-
shallen. 

SAMARBETSPARTNERS
Vår satsning hade inte varit möjlig om det inte hade varit för 
våra samarbetspartners. Vi är innerligt tacksamma för allt 
stöd. Tillsammans bygger vi varumärket Mullsjö AIS, och vår 
förhoppning är att vi alla, på olika sätt, kan dra nytta av det. 

Jag har nu haft förtroendeuppdraget att vara ordförande i 
Mullsjö AIS i fyra år, det har varit fyra händelserika år, där vi 
har antagit uppdraget att sätta Mullsjö på kartan genom att 
vara en förening att räkna med i de stora sammanhangen 
inom Svensk Innebandy. 

När jag nu knyter ihop säcken märkt ”Mullsjö AIS säsongen 
2016/17”, så fäster jag på säcken en etikett märkt 
Stolthet- Gemenskap- Framåtanda. Dessa tre ord är oerhört 
viktiga för föreningen, och min förhoppning är att alla som 
på något sätt kommer i kontakt med föreningen ska känna 
och uppleva känslan som dessa ord är tänkta att förmedla. 

Väl mött i Nyhemshallen nästkommande säsong! 

Pernilla Bernhardsson 
Ordförande 
Mullsjö AIS
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Säsongen 2016/2017 summeras som ett rekordår för 
Mullsjös herrlag. Rekord i form av inspelade poäng i grund-
serien. Rekord i slutspelssammanhang. Rekord i spelare som 
representerat MAIS i a-landslag. Rekord i blodad tand. 

Summeringen är därmed ganska enkel, vi är etablerade som 
ett topplag i SSL där lagets prestation fortsatt förbättras för 
varje år. Trots detta är det vi tar med oss in i nästa säsong en 
blodad tand. Vi är inte längre nöjda med att ta oss till slut-
spel. Inte heller semifinal är något som mättar oss. Det är 
guldet som skall spelas hem till Mullsjö och sett till presta-
tionerna i år så är vi på rätt väg och kan med gott mod sikta 
vidare mot guldet 2017/2018.

Inför säsongen anlände Andreas Elf som ny huvudtränare, 
ett oprövat kort i dessa sammanhang, men med sin gedigna 
bakgrund som aktiv spelare och filosofi kring hur ett elitlag 
skall drivas kändes vi oss i föreningen trygga i valet. Grund-
seriespelet startade knackigt för att efter 7 omgångar in i se-
rien börja stämma bra på banan och poängen kunde börja 
bokföras på kontot. När serien summerades var vi klara för 
slutspel och ställdes mot fjolårsfinalisterna Linköping. 

HERR
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Poäng	i	grundserien

POÄNG I GRUNDSERIEN
Mullsjö AIS i Svenska Superligan

TABELLPLACERING
Mullsjö AIS i Svenska Superligan
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Tabellplacering

Kvartsfinalserien var tuff och jämn men Mullsjö stod som 
vinnare efter 7 spelade matcher och i semifinal väntade 
Växjö. Ett Växjö som till slut blev för tufft där Växjös, relativt 
sett, behagliga resa genom kvartsfinalspelet gav utslag i 
längden.

Under säsongen har flera spelare i herrlaget representerat 
Sverige i landslagssammanhang vilket nu börjar bli en 
god vana för oss. Utmärkande i dessa sammanhang var att 
Kasper Hedlund deltog i VM-slutspel. Även Daniel Gidske, 
spelandes för Norge, fanns med i samma VM.

En väl genomförd säsong som sporrar alla verksamma runt 
herrlaget att ta fortsatta steg för att kommande säsong stå 
innanför sargkanten när domarna blåser igång SM-finalen.

Daniel Unoson
Herrsektionen
Mullsjö AIS
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Under året har sektionen haft ett prioriterat mål i att hitta 
en ny huvudtränare.  Anette Westman har varit med under 
många år kring damlaget med olika uppdrag i en tränar-
roll. Tillsammans med Richard Andersson som assisterande 
tränare fick Anette axla rollen som huvudtränare. Säsongen 
i helhet har varit väldigt bra då vi återigen hamnade på 
en fjärdeplats i tabellen. Vi gör många bra matcher men vi 
behöver arbeta på att få en högre lägsta nivå. En säsong där 
vi lärt oss mycket om vad som kommer krävas för att vi ska 
ta kliv uppåt. 

Det finns mycket glädje och gemenskap i vårt damlag och 
viljan att bli bättre bara ökar. Mattias Svensson kommer 
inför säsong 2017/2018 att vara huvudtränare. Mattias kom-
mer in med ny energi och kunskap som vi hoppas ska ge en 
positiv utdelning tillsammans med Anette Westman som 
assisterande tränare. 

Damsektionen vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt till 
under säsongen. Det är tack vare er som detta har varit 
möjligt att genomföra. 

Nu siktar vi mot vårt mål!

Malin Johansson
Damsektionen 
Mullsjö AIS

DAMLAGET
Under verksamhetsåret 2016/2017 har följande per-
soner varit med i ungdomssektionen; Maggan Bergdahl 
(sammankallande), Andreas Hedlund, Lina Rosén, Daniel 
Grabinski och Tomas Burman. Ungdomssektionen har haft 
ett antal ledarträffar under säsongen. Utöver det har vi 
även erbjudit utbildningstillfällen i förbundets och SISU:s 
regi. De som varit tränare och ledare har kunnat anmäla sig 
till dessa tillfällen. 

Föreningen har under det gångna året haft tretton olika 
ungdomslag i tolv träningsgrupper igång på pojk- och flick-
sidan. Det är ungdomar som är födda -99 ända ner till klub-
bens yngsta killar och tjejer som är med i MiniMAIS vilka 
är födda -11 till -13. Utöver detta har föreningens äldsta 
pojkar spelat i ett juniorlag som varit ett fortsatt samarbete 
med grannklubben Fagerhult Habo IB. 

Fördelningen på lagen har varit fem flick- och sju pojklag 
samt det gemensamma MiniMAIS. De äldre lagen har 
spelat seriespel och de yngre har antingen spelat poolspel 
eller bara tränat och spelat enstaka matcher. Under säson-
gen har även lag från föreningen spelat olika cuper runt om 
i landet, exempelvis Fair Play Cup i Jönköping och Gothia 
Cup i Göteborg. 

Ungdomssektionen 
Mullsjö AIS

UNGDOM



Efter att under 2015/2016 redovisat ett litet minusresultat 
så vände det ekonomiskt upp igen den gångna säsongen. 
Föreningen redovisar ett resultat på 270 070 kr inklusive 
föreslagna 115 111 kr till ändamålsbestämda medel 
(lagkassor). Ett positivt resultat som gick hand i hand med 
den sportsliga framgången för herrlaget med semifinal 
och totalt sex hemmamatcher i slutspelet. För utan slut-
spelet som gav ett mycket stort överskott främst i form av 
hemmamatchintäkter, bonuspengar från samarbetspart-
ners samt extra ersättning för TV- & Webb-TV sändnin-
gar så hade vi istället fått visa ett stort minusresultat. I 
längden är det dock givetvis väldigt problematiskt att vi 
numera är så beroende av sportsliga framgångar för att få 
ihop ekonomin, något vi måste försöka förändra.

Omsättningen ökade under året med nästan 1,7 miljoner 
kronor till 7 151 376 kr. Detta givetvis också till stor del 
beroende av ett längre slutspel i år, men även fler antal 
matcher i grundserien. Utöver det var det framförallt 
intäkter från sponsorer samt olika försäljningskampanjer 
såsom vårt eget rabatthäfte som drog upp omsättningen.
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Omsättning

OMSÄTTNING DE SENASTE FEM ÅREN

En ökning från säsongen 2015/2016 med ca 30 %

EKONOMI 
Kostnaderna ökade alltså också markant i jämförelse med 
säsongen 2015/2016. Utöver det som var direkt kop-
plat till ett längre slutspel och fler matcher i grundserien 
såsom resor, kost, domare och ordningsvakter så var 
det framförallt lönekostnaderna som steg rejält. Detta 
beroende på att föreningen i maj 2016 för första gången 
anställde en marknadsansvarig. Två andra utgiftsposter 
som ökade var tryckkostnader för reklam samt skadebe-
handling av spelare.

Avslutningsvis så känns det väldigt bra att föreningen kan 
redovisa ett ökat positivt eget kapital igen. Förutom att 
vi i det kortare perspektivet rent likviditetsmässigt får det 
enklare tack vare detta så betyder det även att vi nu har 
en större buffert som gör att vi kan känna oss säkrare på 
att klara de krav som kommer ställas på oss när elitli-
censen för att få spela i SSL börjar gälla fullt ut 1 maj 2019. 
Men självklart kommer det trots detta även fortsättnings-
vis krävas ett hårt jobb med att öka på intäktssidan och 
samtidigt ständigt se över kostnadssidan för att hålla den 
så låg som möjligt. 

Styrelsen
Mullsjö AIS

Ordförande  Pernilla Bernhardsson
Kassör  Elisabeth Björk
Sekreterare Cecilia Lundén

Ledamot Maggan Bergdahl
Ledamot Devie Elf
Ledamot  Malin Johansson
Ledamot  Christer Alzén
Ledamot  Jacob Axell
Ledamot  Jesper Axell

STYRELSEN
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Säsongen 2016/2017 lyckades Mullsjö AIS herrar ytterligare 
en gång ta sig till slutspel. Vi mötte Linköping i kvartsfinalen 
som blev en riktigt jämn kamp. En kamp som vi lyckades 
vinna i den sjunde och avgörande matchen hemma i en 
fullsatt Nyhemshall där vår hängivna publik lyfte laget ytter-
ligare en gång. I semifinalen mötte vi Växjö som vi förlorade 
alla tre seriematcherna mot. Så på förhand såg det svårt ut 
och det blev det också då vi förlorade med 4-1 i matcher 
mot dem.

Vårt publiksnitt i grundserien sänktes något i år från 1215 
till 1153 åskådare i snitt. Men det är fortfarande den fjärde 
högsta siffran i serien. För andra säsongen i rad så spelade 
vi en hemmamatch i Kinnarps Arena. 2573 åskådare kom 
till det arrangemanget och förhoppningsvis nådde vi en del 
förstagångsbesökare som nu efteråt kan tänka sig att åka till 
Nyhemshallen för att se fler matcher.

943 883 803
1014

1228
933

830
1051 1146

1249

1617

859
987

2573

1078
1258

Pi
xb

o 
W

al
le

ns
ta

m

IB
K 

D
al

en

FC
 H

el
si

ng
bo

rg

Vä
xj

ö 
IB

K

Ka
rls

ta
d 

IB
F

Th
or

en
gr

up
pe

n

AI
K

St
or

vr
et

a 
IB

K

W
ar

be
rg

 IC

IB
F 

Fa
lu

n

IK
 S

iri
us

H
öl

lv
ik

en
 IB

F

Li
nk

öp
in

g 
IB

K

Pi
xb

o 
W

al
le

ns
ta

m

Vä
xj

ö 
IB

K

FC
 H

el
si

ng
bo

rg

Publiksiffra	hemma

Totalt 18 452 åskådare vilket ger ett snitt på 1153 åskådare per match.
2015/2016 - 15 795 åskådare, 1215 per match.

PUBLIKANTAL / HEMMAMATCH I GRUNDSERIEN
Mullsjö AIS i Svenska Superligan säsongen 2016/2017
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Publiksiffra	hemma	slutspel

PUBLIKANTAL / HEMMAMATCH I SLUTSPELET
Mullsjö AIS i Svenska Superligan säsongen 2016/2017

Totalt 8542 åskådare under slutspelet som ger ett snitt på 1424 åskådare per match under slutspelet. 

MARKNAD

Motståndare:
Kvartsfinal: Linköping IBK
Semifinal: Växjö IBK

Tittarsiffrorna från de matcher som gick att se i TV4 Sport 
var likt tidigare höga, likadant med webbsändningarna från 
övriga matcher. Vi vet att vi har en mycket attraktiv produkt 
i innebandysverige som vi är stolta för.

Arbetet med våra samarbetspartners stärktes ytterligare 
genom att vi anställde en säljare, Mattias Gustafsson från 
och med maj 2016. Han jobbar med nyförsäljning främst 
men även med att arrangera nätverksträffar för samarbet-
spartners. Detta ser vi är framtiden så det kommer vi att 
fortsätta med.

Våra samarbetspartners bjöd publiken på inträdet på 
en match även i år och detta uppskattas mycket av hela 
föreningen men framförallt av vår publik. Vi kommer att 
fortsätta arbeta med våra partners på bland annat detta sätt 
även i framtiden och vi ser fram mot en ny säsong tillsam-
mans.

Jacob Axell
Sponsoransvarig
Mullsjö AIS



MULLSJÖ AIS

STOLTHET   GEMENSKAP   FRAMÅTANDA


