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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. 
 
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 
Eftersom föregående säsong var präglad av pandemin, måste vi aktivt arbeta med att få tillbaka så 

många aktiva ungdomar som möjligt. Vi kommer även att lägga stort fokus på att få nya killar och 

tjejer – att få fler ny att börja spela innebandy. Målet är att vi ska ha fler spelare i varje lag än vad vi 

hade vid förra säsongens slut.  

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.  
 
På herrsidan har vi förhoppningar att tränarteamet, lyckas fortsätta utvecklingen av, framförallt, det 
taktiska spelet och den fysiska statusen, som skall lyftas en nivå till. Vi har till denna säsong flera nya 
spelare, och det krävs mycket för att de ska komma in i laget och kunna leverera. Lyckas vi med det 
är förväntningen att vi fortsatt är ett stabilt lag i SSL som går till slutspel, och som bonus, är med och 
slåss om guldet.  
 

Vi ska ta ett stabilt grepp om publiken - allt för att göra Nyhemshallen till den trevligaste och bästa 

arenan i SSL och Svensk Innebandy. De senaste åren har flera arenor vuxit fram, så vi har inte längre 

den mest moderna hallen, men vi ska fortsätta vara den bästa, och den som både spelare och publik 

skattar högst i mätningar.  

Vi ska på olika sätt försöka intensifiera arbetet kring sponsorer och samarbetspartners. Detta ska ske 

med hjälp av gamla och nya eldsjälar, som är bra på försäljning. Målsättningen är att vi ska få in ett 

antal nya, samt få några av de befintliga sponsorer och partners att vilja utöka sitt samarbete med 

oss. Vi ska i början av säsongen sjösätta en ny och stark organisation där vi tillsammans gör MAIS 

ännu bättre med en stabil ekonomi.  

Inom dam, kommer vi att fortsätta stärka den redan nu fungerande organisationen i och kring laget. 
Tränarstaben ska tillsammans med övriga ledare hjälpas åt att bygga vidare på de goda kullarna som 
kommer underifrån och vårda dem väl, samt att försöka attrahera spelare från andra klubbar genom 
att bedriva ett tryggt och roligt lagarbete.  
Representationslaget skall vara ett lag dit man kommer för att spela innebandy på seniornivå och där 
glädjen till innebandystan och känslan för Mullsjö AIS står i fokus. 
 

Vi gör en stor satsning på våra juniorer tillika förhoppningsvis framtida SSL-spelare, detta organiserat 

i MAIS Utveckling. Där har en vi en bra och stabil ledarstab och vi är hoppfulla att det ska vara rätt 

satsning där vi ska locka och attrahera såväl spelare, som ledare och engagerad publik.  

 


