
 

Verksamhetsberättelse 2021/22 

 

Det sägs att tiden går fort när man har roligt, och nu är det nionde gången jag försöker mig på att 
summera säsongen som varit.  

För ett år sedan beskrev jag säsongen som ”det var den mest annorlunda säsong som någonsin varit”  
Även i år har vi levt med, och mot slutet, med sviterna efter pandemin och jag tror vi kommer att få göra så 
under lång tid framåt. 

Nya besked och restriktioner vecka för vecka utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv, vilket har gjort det svårt 
för oss att jobba långsiktigt 

Vi fortsätter oförtrutet arbetet med att ta en allt större plats i hjärtat på traktens innebandyintresserade. 
Genom medvetna värvningar av spelare som har sina rötter, familjer och vänner i och runt omkring Mullsjö har 
vi de senaste åren, på ett bra sätt, lyckats skapa och utveckla intresset för Mullsjö AIS även i våra 
grannkommuner. 

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

 

Damerna 

Det stora arbetet med att jobba fram en riktigt bra damsektion har gått framåt. Arbetet har varit lyckat och 
givande, och det känns verkligen som 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. 

Inför säsongen genomförde vi flera provträningar och skapade på så sätt ett stort intresse för MAIS Dam, vilket 
resulterade i många kontrakterade spelare, såväl nya som gamla. Stort mervärde är att vi har varit många 
spelare, men också att de yngre spelarna lär av de äldre.  

Damlaget har spelat i division ett, vilket har varit lyckat. Vi stannade på plats nr fyra, vilket egentligen var under 
vår målsättning som var topp tre. Vi reser oss igen, och ångar vidare mot nya högre placeringar nästa säsong. 

 

Herrarna  

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Att få spela sina matcher utan stöd från läktaren är något vi absolut inte 
vill uppleva igen. På pappret hade vi en fantastisk trupp, och ledarstab inför säsongens början och vi och 
mångla med oss trodde verkligen att detta skulle bli säsongen då vi kom till Globen. Nu blev det varken final 
eller Globen ens för de lag som var i final.  

Säsongen avslutades för femte året i rad med uttåg i semifinal efter förlust med 4 - 2 i matcher mot Storvreta 
men vägen dit var minst sagt krokig. Men som alla vet är orden ” ge upp” inget för oss MAISare, så med siktet 
inställt på säsongen 21/22 tar vi nu ny sats mot en plats i Globen, en plats som skall målas i de blå och vita 
färgerna! 

 

 

 

 

 



 

 

Ungdom  

Ungdomarna ska alltid vara nummer ett. 

För oss är det oerhört viktigt att vi bygger underifrån. Föreningens framgångar i seniorverksamheten 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 hade en bra strategi inför säsongen, men information från förbund, region, kommun och FHM duggade tätt 
och därmed också ändringarna. Ungdomssektionen har verkligen jobbat på och gjort sitt allra bästa utifrån de 
förutsättningar vi har haft.  

Nya tag inför kommande säsong, och vi hoppas innerligt att vi kan jobba på rätt sätt för att få tillbaka våra 
spelare och ledare inför kommande säsong, och därmed fortsätta vår utvecklingsresa som förening. 

 

Publik  

Nyhemshallen är som de flesta vet vid det här laget, en arena att räkna med. Vi har under åren lagt ner mycket 
arbete och engagemang på att skapa en helhetsupplevelse för besökarna som gästar hallen. Året som var fick vi 
verkligen tänka om och jobba med att skapa en härlig publikupplevelse för de som satt hemma framför tv och 
skärmar och upplevde matcherna. I stort sett alla matcher spelades med bara några få i publiken.  

I slutspelet var det tillåtet med åtta personer i publiken förutom lagen och folk kring dessa, samt 
eventpersonal. Vi valde då att låta vår supporterförening Blue Farmers få de åtta biljetterna, med motkravet att 
de skulle stötta laget helhjärtat från matchstart till matchslut. Detta var ett bra drag, som gav eko och stor 
uppmärksamhet i hela innebandy-Sverige.   

 

Samarbetspartners  

Vår satsning hade inte varit möjlig om det inte hade varit för våra samarbetspartners.  

Vi är innerligt tacksamma för allt stöd, inte minst nu i pandemins spår, där vi vet och förstår att många av våra 
partners har haft det tufft ekonomiskt. Med en stor portion ödmjukhet säger vi tack för att ni, trots att det 
innebär uppoffring för er sida, har valt att fortsätta stötta oss.  

Tillsammans bygger vi varumärket Mullsjö AIS, och vår förhoppning är att vi alla, på olika sätt, kan dra nytta av 
det.  

Precis som jag har avslutat mina rader i de senaste årens verksamhetsberättelser, så är det våra värdeord som 
står i fokus. Dessa tre ord är egentligen så enkla, men har väldigt stor betydelse för vår verksamhet.  

Det är min stora 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.  

Stolthet – Gemenskap - Framåtanda. 

Väl mött i Nyhemshallen nästkommande säsong!   

 

// Pernilla Bernhardsson  

 



 


