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”Tillsammans – Passion – Ansvar” 

 
Uppdrag 
Att gemensamt med föreningarna tillvarata deras intressen. 
Att ge möjligheter till utveckling. 
Att i samarbete med föreningarna utveckla ishockeyn i Västerbotten. 
Att genomföra de uppdrag som SIF ålägger distriktet. 
 

 
Verksamhetsidé 
Västerbottens Ishockeyförbund (VIF) är en allmännyttig idéell förening. VIF har till uppgift att främja, utveckla 
och administrera idrotten ishockey i Västerbotten. Detta skall ske på ett sådant sätt att det står i 
överenskommelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF:s) stadgar. 
VIF skall tillsammans med sina föreningar aktivt verka för en doping- och drogfri idrott samt för frågor rörande 
etik och moral. 
 

 
Värdegrund 
 
Glädje  En förlåtande miljö där man har roligt och trivs tillsammans samt stimulerar gruppers och 

enskilda individers utveckling. Vår verksamhet ska därför präglas av glädje och gemenskap. 
 
Tävling är ett stort inslag i vår verksamhet. Det är något som inspirerar på alla nivåer 

och bidrar till lustfylldhet, spänning och utveckling. Tävling ska vara ett naturligt inslag i såväl 
bredd- som elitverksamheten i våra aktiviteter och anpassas efter ålder och färdighet.  

 
Respekt Vi respekterar och visar hänsyn till varandra genom ord och handling både på och utanför isen. Vi 

jobbar aktivt för att göra vår idrott tillgänglig för fler och alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning får vara med i vår verksamhet. Delaktighet och 
demokrati ska vara utmärkande drag i arbetet för att utveckla vår idrott. 

 
Rent Spel De etiska och moraliska frågorna ska ständigt beaktas. Att tävla på samma villkor, vara ärlig och 

en god medmänniska är viktiga förutsättningar för vår idrott. Vi ska därför aktivt verka och agera 
mot fusk, doping, mobbing och våld. Vi ska även värna miljön och sträva efter en ständig minskad 
miljöpåverkan. 

 

Vision  
Att vara ett av landets ledande distrikt i att utveckla distriktets föreningar, spelare, ledare och funktionärer. 
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Verksamhetsområde 
Ishockey för barn    t o m 12 år 
Ishockey för ungdom    13 – 15 år 
Breddishockey för juniorer   16 – 20 år 
Prestationsinriktad ishockey för juniorer 16 – 20 år 
Breddishockey för vuxna 
Elitinriktad ishockey för vuxna 
Ishockey för ledare 
Ishockey för domare och funktionärer 
Veteran- och Rekreationshockey 
 

Mål 
Att verka för att öka antalet licensierade spelare. 
Att verka för att föreningarnas ledare håller en hög nivå. 
Att fortsätta arbeta med våra befintliga DAIF:are och sträva efter att öka antalet. 
Att våra distriktslag ska ha utbildade tränare/ledare enligt utbildningsstegen. 
Att årligen göra en inventering av vilken utbildning som respektive förenings  
       tränare/ledare har samt ta ut en dispensavgift för icke behöriga tränare. 
Att bibehålla antalet aktiva föreningar 26 idag  
Att anordna dialogträffar i Norra, Södra och Västra distriktet under säsongen 
Att Ordförandekonferens ska hållas varje säsong 
Att all vår verksamhet ska hålla hög klass 
 
 

Organisation och ansvarsområden  
Distriktet ansvarar för genomförande av verksamhet inom: 
 

• Administration och organisation 

• Bredd 

• Utbildning 

• Distriktslag och camper 

• Funktionär 

• Tävling 
 

Vi är organiserade i; 
 

• Styrelsen 

• Verkställande utskott ( Ordförande, Vice ordförande, Kassör) 

• Distriktskommitté 

• Tävlingskommitté  

• Funktionärskommitté 

• Utbildningskommitté 

• Breddkommitté 
 


