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VISION
Mullsjö AIS skall vara en plantskola för barn och ungdomar, där glädje och personlig utveckling både på och utanför innebandyplanen står i fokus. Samtidigt skall vi bedriva en seriös och målinriktad elitverksamhet. Mullsjö AIS skall vara bygdens förening och alla skall vilja vara en del av oss.

FÖRENINGEN
Mullsjö AIS vill verka för de boende, främst barn/ungdomar, i Mullsjö med omnejd. Innebandy skall vara ett naturligt val av
vinteridrott och alla skall känna sig välkomna i föreningen. Föreningen skall förebygga mobbning och verka i jämställdhet. Vi
skall även aktivt jobba för en dopingfri idrott.
Det ska arbetas för att nya dörrar med intäktskällor öppnas under säsongen 2017/2018. Föregående säsong var första året
med en anställd person för marknadsföring och framförallt försäljning av varumärket Mullsjö AIS på olika sätt. En mycket viktig del för att kunna höja värdet är givetvis herrlaget som spelar i världens bästa liga. De skall med en bredare trupp och mer
rutin växa i SSL-kostymen ytterligare. Målet är kommande säsong tack vare bland annat det nå en högre attraktionskraft kring
laget som i sin tur skall generera större intäkter till föreningen.
Ett fokusområde under kommande verksamhetsår är att rekrytera fler medlemmar. Målet är att nå en total medlemsskörd på
450 personer varav 275 ska vara aktiva spelare med licens.

HERR
Huvudtränare Andreas Elf och hans ledarstab fortsätter utvecklingen av framförallt det taktiska spelet samtidigt som den
fysiska statusen skall lyftas en nivå till. Lyckas man med det är förväntningen att man fortsatt är ett stabilt lag i SSL som går till
slutspel och väl där är med och slåss om guldet.
Underifrån gör vi en omstart och satsar på ett herrjuniorlag i egen regi. En satsning där individen står i fokus och förberedelser
för vidare utveckling mot JAS kommande säsong och senare seniorspel.

DAM
Målet med damsidan är att fortsätta stärka den redan nu fungerande organisationen i och kring damlaget. Nye huvudtränaren Mattias Svensson ska tillsammans med övriga i ledarstaben hjälpas åt att bygga vidare på de goda kullarna som
kommer underifrån och vårda dem väl. Representationslaget skall vara ett lag dit man kommer för att spela innebandy på
seniornivå och där glädjen till innebandyn och känslan för Mullsjö AIS står i fokus.

UNGDOM
Ungdomsverksamheten är kärnverksamheten i föreningen och kommer så att förbli. Absolut viktigast här är att innebandy
skall vara roligt och alla skall känna sin tillhörighet i föreningen. Mullsjö AIS är känt för att vara en plantskola för unga lovande
spelare och ska jobba för att vara det även i framtiden. Barnen/ungdomarna är Mullsjö AIS framtid!
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