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Valberedningen i Pixbo Wallenstam Innebandy söker 
styrelseledamotkandidat till föreningens kassörsroll 

Valberedningen i Pixbo Wallenstam (PW) Innebandy söker en styrelseledamot till föreningens 
kassörsroll inför det nya verksamhetsåret, 2019/20. Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill 
ansöka, tipsa eller hjälpa oss att hitta kandidater för arbete i föreningens styrelse som kassör. 

 

Bakgrund föreningen och möjligheter med styrelsearbete 

Visionen för Pixbo Wallenstams är att vara en av världens bästa innebandyklubbar med stort 
socialt ansvar och med en bred barn- och ungdomsverksamhet såväl som en elitverksamhet.  

 

Vårt uppdrag sammanfattas i nedan punkter: 

• PW ska med stark organisation och god ekonomi bedriva innebandyverksamhet. 

• Föreningen skall bedriva bred ungdoms- och juniorverksamhet för flickor och pojkar samt en 
breddverksamhet med målsättningen att lägga grunden för ett livslångt idrottande. 

• Föreningen skall också bedriva innebandyverksamhet och talangutveckling på yttersta 
nationella och internationella elitnivå på dam- och herrsidan. 

• Föreningen skall bedriva andra verksamheter som cuper, läger, TV, webb, arrangemang och 
merchandise. 

• Genom att vara en föredömlig idrottsförening både sportsligt och organisatoriskt skall vi ge 
våra spelare, ledare och funktionärer bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 

• Föräldrar/anhöriga och supportrar skall ges goda förutsättningar att delta i föreningens 
aktiviteter och arrangemang. 

• Spelare, ledare och funktionärer skall vara förebilder som bidrar till att skapa glädje och 
gemenskap för hela föreningen, dess supporters samt samarbetspartners. 

• PW ska bedriva verksamheten med långsiktigt och hållbart socialt ansvar vilande på en 
stark och väl förankrad och kommunicerad värdegrund. 

 
Våra kärnvärden 
Ledande: Vi är öppna för nya idéer, är inkluderande och erbjuder alla oavsett roll, goda 
förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt. Vi ligger alltid i framkant i allt vi gör och är 
ledande sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt. 
 
Gemenskap: Glädje och trygghet är en grund för gemenskap. Vi har roligt både på och utanför 
planen vilket gör att vi mår bra och kan prestera. Alla blir väl omhändertagna och alla känner sig 
sedda. Vi har en öppen och tydlig kommunikation med varandra så att alla aktiva, ledare, 
funktionärer och föräldrar har kunskap och förståelse om föreningens verksamhet. 
 
Förebilder: Alla i föreningen oavsett roll är förebilder och tar ett personligt och gemensamt ansvar 
för ett gott uppträdande samt agerar ödmjukt och professionellt i alla situationer. Vi ser upp till 
varandra och alla bidrar till ett förtjänat gott rykte. 
 
Möjligheter: 
Arbetet i PWs styrelse kommer ge dig möjligheter och fina förmåner, där främsta belöningen är att få 
vara en del av en visionär, social, härlig och modern inkluderande förening med ett gott hjärta. Ditt 
engagemang och din kompetens kommer bidra till att du enkelt kan ta del av all övrig erfarenhet som 
finns, vilket även stärker både ditt och vårt lärande i den dynamiska organisationen. Du kommer med 
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dina förmågor och ambition vara en viktig del av en professionell organisation i all ideell verksamhet, 
vilket stärker dina möjligheter att använda det som är viktigt för dig och det du brinner för. Du får 
med automatik tillgång till ytterligare ett nätverk, som idag består av ca 900 medlemmar, som du kan 
ha nytta av i din yrkesroll, i andra uppdrag och nätverk eller inom familjen. 
Dessutom kommer du tydligt få vara en del av vår pågående framtidsresa inom alla våra 
kärnområden, organisatoriskt och med byggnationen av vår nya arena. Bara detta kommer ge dig 
möjligheter att påverka och samtidigt ge dig nya insikter, lärande och meriter för framtiden. 
Erfarenheten av just styrelsearbetet hos oss blir även en merit att lägga till ditt lärande och ditt CV.  
 

Vi söker en ledamot med: 

• Erfarenhet och kunskap inom ekonomi och strategiskt arbete 

• Erfarenhet och kunskap inom kontroll och uppföljning av ekonomi och budget 

• Erfarenhet av arbetsfunktioner eller roller som är kopplade till ekonomi 

• Erfarenhet från eller minst förståelse för ideella föreningars miljö, förutsättningar och 
kommunikaiton 

Våra krav- och förväntningar 

Du är en ansvarsfull person med ledaregenskaper och stor vana av arbete inom ekonomifunktioner. 
Du har ekonomisk utbildning med kunskap, ledning och förståelse för strategiska beslut och kontroll 
av siffror samt budgetarbete, kontouppföljningar och årsredovisningar.  

Du har lätt att anamma betydelsen och förståelsen för Pixbo Wallenstams vision, uppdrag och 
kärnvärden. I rollen förväntar vi oss även att du är föreningsinriktad, att du gillar att jobba i nätverk 
med många kontakter, och att du har stor förmåga att kommunicera. Du har även erfarenhet av 
ideellt föreningsarbete. 

Vi uppskattar dina insikter om föreningsrörelsen, och att du har förståelse för utmaningar som kan 
finnas med att arbeta och leda inom en föreningsorganisation. Den största delen av 
föreningsinsatserna utförs av ideella krafter, medan endast en liten del av organisationen har en 
anställning. Tidigare erfarenheter av styrelsearbete som kassör i annan ideell organisation eller att 
leda ekonomiskt arbete i en förening är därför meriterande.  

 

För mera information - Välkommen att kontakta vår valberedning 

Lars Ståhl, tel 0733-123340, lars.stahl@pixbo.se 

Kristina Landgren Carestam, landgren@pixbo.se,  

Lena Magnberg, lena.magnberg@pixbo.se 

 

Välkommen med din förfrågan, din ansökan eller ditt tips via mail till: lars.stahl@pixbo.se 
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