
ÅRSBERÄTTELSE STOCKHOLMS FOTBOLL 2022

STOCKHOLMS

FOTBOLL
S T O C K H O L M S  F O T B O L L F Ö R B U N D  •  Å R G Å N G  4 1

ÅRSBERÄTTELSE 2022



ÅRSBERÄTTELSE STOCKHOLMS FOTBOLL 2022



ÅRSBERÄTTELSE STOCKHOLMS FOTBOLL 2022

POSTADRESS Box 1349, 171 26 SOLNA 
HEMSIDA stff.se 
TELEFON Växel: 08-444 75 00 
E-POST kansli@stff.se 
BESÖKSADRESS Västra vägen 5A, Solna 
BANKGIRO 504-7196 
ORGANISATIONSNUMMER 815200-1452 
REDAKTÖR Johan Wallberg
ANSVARIG UTGIVARE Lars Ekholmer 

Åsikter i artiklar och reportage behö-
ver inte vara Stockholms Fotbollför-
bunds egna. För insänt ej beställt 
material ansvaras ej. 

KANSLI
DISTRIKTSCHEF Andrea Möllerberg

MEDARBETARE
Stefan Appelberg

Kicki Bellander

Björn Eriksson

Simon Forsberg

Peter Fridén

Emil Grändås

Gittan Ahonen Gunnarzon

Urban Helsing

Douglas Jakobsen (t o m 221227)

Björn Johansson

Daniel Johansson (t o m 220301)

Robin Johansson

Linda Kransén

Mats Lundell

Mats Lundholm (fr o m 221121)

Stefan Malmqvist

Jamshid Masori (fr o m 220808)

Annelie Norén ( t o m 220212)

Sara Olsson (t o m 221204)

Helena Rydh

Emma Ringvall

Johan Wallberg

Emma Wesselgård (föräldraledig 50% t o m 

220331)

Michael Westerholm

Wilma Wärulf (fr o m 220110)

Suhel Youssef (fr o m 220823)

Lars Åman

Kenneth Öberg

S TO C K H O L M S 
F OT B O L L  Ä R 
O F F I C I E L LT  O RG A N 
F Ö R  S TO C K H O L M S 
F OT B O L L F Ö R B U N DS

SVENSK FOTBOLL 
I ETT VÄGSKÄL

I samband med utgången av 2022 avslutas 
den femåriga period där vi verkat under den 
strategiska plan som beslutades på årsmötet 
2018.

Jag kan konstatera att mycket har hänt och 
att läget för förbundet och Stockholmsfot-
bollen nu är avsevärt mycket bättre. Vi gick 
ju in i perioden med ett negativt eget kapital 
och lånefinansiering, men kan nu konstatera 
att vi har ett positivt kapital, inga lån och en 
god likviditet.

På fotbollsplanen har Stockholmslagen på 
herrsidan etablerat sig i toppen och det 
är de som driver det stora intresset för 
Allsvenskan. Nu har ju även BP anslutit sig 
och vi säger Grattis till BP och den Allsvens-
ka platsen 2023. På damsidan kan vi dock 
bli något bättre även om vi hade fyra lag i 
OBOS Damallsvenskan (tyvärr kunde AIK 
inte hänga kvar) och ett publikrekord på 
Tele2 Arena under året att glädjas åt. Den 
riktiga spetsen och det etablerade löpande 
publikintresset saknas dock än.

Vi har ökat vår andel av spelare i de yngre 
landslagen och trots pandemin har vi oför-
ändrat anmälda lag i S:t Eriks-Cupen och 
i våra seniorserier till skillnad mot många 
andra idrotter där antal lag och aktiva har 
minskat kraftigt.

Arbetet på kansliet under ledning av Andrea 
Möllerberg tar steg för steg från administra-
tion till utveckling. Vi blir alltmer utåtriktade 
och relevanta för våra föreningar. 

Kommunikationen förbättras på alla plan 
och dialogen, mötena och diskussionerna 
med våra föreningar är bättre än någonsin. 
Vi har stora utmaningar framför oss där vi 
ser ökad konkurrens från utlandet och från 
privata aktörer i Sverige. Kraven på ledarskap 
och kvalitet i det vi gör kring trygg matchmiljö 
och fotbollsutveckling (läs SUB 2.0) ökar och 
vi arbetar ständigt med att få våra kommuner 
och andra att satsa mer för att förbättra villko-
ren för att bedriva fotboll och idrott, inte minst 
kring anläggningsbristen.

Vi jobbar också med miljö-frågorna kring 
framför allt granulatet (mikroplast) och 
konstgräset. Till skillnad från Svenska 
Fotbollförbundet är vi pådrivande i olika 
projekt, dels i Sverige, dels via medlemskap 
i internationella sammanslutningar som 
jobbar aktivt för att möta de krav EU ställer 
och kan komma att ställa kring ett förbud 
mot traditionella ifyllnadsmaterial gjorda av 
gummi och plast.

När detta skrivs befinner sig svensk fotboll 
i litet av ett vägskäl. En ny ordförande i 
Svenska Fotbollförbundet skall väljas vid 
årsmötet i mars. Tillika skall en ny generalse-
kreterare i SEF rekryteras. Vi har utmaning-
ar i landslagsfotbollen där övriga länder 
satsar stort på damsidan och utmanar vår 
starka position. På herrsidan lider vi av ett 
misslyckat VM-kval och en svag insats i 
Nations League. Vi kommer från två år med 
pandemi och ett nedlagt projekt för att 
skapa en optimal organisation för svensk 
fotboll, vilket var målet i den just nu avsluta-
de strategiperioden. Det finns att göra!
Jag vill i sammanhanget tacka både Karl-
Erik Nilsson och Mats Enqvist för deras goda 
insatser för svensk fotboll och ser samtidigt 
fram emot att få arbeta vidare med deras 
efterträdare när de tar över stafettpinnen. 
Slutligen vill jag tacka alla som bidragit till att 
vi har kunnat genomföra 2022 på bästa sätt 
i Stockholmsfotbollen. Tack kansli och led-
ningsgrupp, kommittéer, råd och nämnder. 
Tack till kollegorna på Svenska Fotbollför-
bundet, övriga distrikt, RF-SISU Stockholm, 
våra samarbetspartners, kommuner, och 
samarbetspartners och inte minst mina 
kollegor i styrelsen. 

Tack alla föreningar och domare. Tack för 
givande samarbete. Nu laddar vi för 2023 
och framtiden!

                           LARS EKHOLMER

BOLLETINER
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Foto Johan Olsson/BioInnovation.

Jag kan konstatera att mycket har 
hänt och att läget för förbundet och 
Stockholmsfotbollen nu är avsevärt 
mycket bättre.
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Stockholms Fotbollförbund lanserade 2018, tillsammans med Ellevio, 50/50-fonden, 
ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm. 

UTVECKLAR & STÖTTAR 
TJEJFOTBOLLEN I STOCKHOLM 

ANSÖK TILL 
50/50-FONDEN 

REDAN IDAG!

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till 
projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut det ekonomiska 

bidraget nära föreningen eller lagen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. 

Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen: 
”Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt”

Det övergripande syftet med 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, 
att få fl er tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.

Visionen med 50/50-fonden är: ”Lika många tjejer som killar”

50/50
FONDEN

I  SAMARB ETE  MED
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Under 2022 genomförde StFF två 
uppskattade gåfotbollsturneringar. En 
i samarbete med Kallhälls FF och en 
med Enskede IK. Turneringsformen har 
varit mix-lag och minst tio lag deltog vid 
respektive tillfälle. Ledorden är gemen-
skap och glädje, något som genomsyrade 
gåfotbollens träffar under året.  

– Man får ut så mycket av gåfotbollen! Alla 
har vi lite krämpor, men här glömmer vi det 
och har roligt ihop, menar Ulla Rondahl som 
är engagerad i Kallhälls FF och ordförande 
i Pensionärernas Riksorganisation Kallhäll/
Stäket.

– Jag har spelat i tre år och känner att jag 
blir ung på nytt. Det här är ett kul initiativ 
som vi hoppas få tillfälle att delta i fler gång-
er, säger Hammarbys Lasse Sund.

Stämningen var mycket god och vänskaplig 
kring planerna, även om vinnarskallarna 
gör sig påminda emellanåt. Att som domare 
konstant avgöra huruvida en spelare spring-
er eller går och samtidigt få flyt i spelet – är 
inte det lättaste. Domare Danne Andrén 
rev ner spontana applåder för sitt sätt att 
hantera just den utmaningen i turneringar-
na. Kommentaren ”Nu springer vi igen, hela 
tiden, överallt” var dagens citat. 

ÅRET RUNT

2022

För det fanns mycket spring i benen trots 
den något högre medelåldern på planen. Så 
mycket att det då och då glömdes bort, att 
det just var en gåfotbollsturnering lagen 
deltog i.

Under hösten har Stockholmsfotbollen fått 
sina första gåfotbollsambassadörer, vars 
uppgift är att ge föreningar kostnadsfri 
uppstartshjälp. Välkommen att kontakta 
StFF för att ta del av möjligheten. •

TEXTER: GITTAN AHONEN GUNNARZON DÄR INTE ANNAT ANGES 
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”Nu springer vi igen, hela tiden, överallt” var dagens citat. 

GÅFOTBOLLEN HAR 
KOMMIT FÖR ATT STANNA



ÅRSBERÄTTELSE STOCKHOLMS FOTBOLL 2022

Friends Arena fyllde 10 år under 2022 och för att fi ra detta 
arrangerade StFF med samarbetspartners en fotbollscup för 
närmare 900 fl ickor och pojkar födda 2011 samt klasser för 
mix-lag och parafotboll. ”Mäktigt”, ”stort” och ”fantastiskt” 
var några av superlativen som hördes under novemberhel-
gen då cupen gick av stapeln. 
11-spelsplanen på Friends Arena förvandlades till fyra lika stora 
ytor där det spelades fotboll på tre och den fjärde var aktivitets-
yta. Samarbetspartners som Ellevio med 50/50-fonden, Ullmax, 
Adidas samt barnrättsorganisationen Friends intog ytan och 
bidrog med pausaktiviteter. Deltagarna fi ck också möjlighet 
att besöka svenska herrlandslagets och AIK:s herrlags omkläd-
ningsrum, vilket var mäkta populärt. Samma för inmarschen till 
nationalsången där familj och vänner till spelarna fl ockades för 
att få till bästa möjliga dokumentation. Dessa bidrog starkt till 
den goda stämningen runt planerna, idel hejarop och ramsor 
hördes samt att fl aggor viftades.

MATCHMILJÖHELG I MAJ 
Under en helg i maj begav sig StFF:s förtroendevalda och personal 
ut till planerna för att sätta fokus på fotbollens matchmiljö. Det 
var fotbollsglädje och engagemang hos spelare, ledare och publik 
samt domare, som skötte sin uppgift med bravur. 

I stort positiva matchmiljöer, men några få mindre icke lämpliga 
aktioner ägde också rum. I matcherna för spelare 8-14 år i S:t 
Eriks-Cupen delade de utsända ut Grönt Kort för Fair Play i 
samarbete med Folksam. 

Syftet med matchmiljöhelgen är att med ökad förbundsnärvaro 
vid planerna visa att arbetet med att skapa en tryggare 
matchmiljö är en prioriterad och viktig fråga. Det gavs chansen 
att prata matchmiljö med alla inblandade i matcherna, vilket 
uppskattades. Matchmiljöhelgen är ett initiativ som kommer att 
upprepas. •

I 90 procent av fallen är matchmiljön bra.
Tillsammans kan vi bättre.
Från 90 till 100.

FRIENDS ARENA FIRADES 
MED CUP ARRANGERAD AV STFF
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Lagen spelade antingen en förmiddag eller eftermiddag under helgen 
och alla lag mötte varandra i ett gruppsammandrag. Vi fi ck se fi nt spel, 
målgester och fotbollsglädje som fi rades med stående ovationer och 
guldmedaljer till alla. Stämningen var helt enkelt på topp, vilket också 
den media som besökte Friends Cupen rapporterade om. Grönt Kort 
för Fair Play delades ut tillsammans med Folksam. Det var klurigt att 
utse kortmottagare då spelarna uppträdde schysst precis hela helgen, 
konstaterade cupens matchvärdar. 

En fantastisk fotbollhelg där barnen fi ck möjlighet att spela fotboll på 
Sveriges nationalarena! 

ÅRET RUNT

2022

Deltagarna fi ck också möjlighet att besöka 
svenska herrlandslagets och AIK:s herrlags 
omklädningsrum, vilket var mäkta populärt. 
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2022 blev ett intensivt valår där anläggningsarbetet var i fokus. 
I många av våra kommuner gick föreningar samman och bildade 
påverkansgrupper för att lyfta fram anläggningsbehovet. 
StFF bistod med råd, tog fram behovsanalyser och lyfte fram 
distriktets arbete i sina kanaler. Alla insatser finns att läsa om på 
förbundets hemsida för påverkansarbete.  Av Robin Johansson

I Stockholm stad antogs under året en anläggningsstrategi som tog 
full hänsyn till de anläggningsbehov vi under många år har lyft fram. 
StFF vill tacka idrottsnämnden för deras engagemang i detta modiga 
beslut. Tillsammans ska vi nu hitta en arbetsmodell för hur nya 
fotbollsplaner kan komma på plats så snabbt och så effektivt som 
möjligt. 

StFF har under året fortsatt sitt arbete med att söka miljömässiga 
lösningar för konstgrässystem utan att tumma på de spel- och 
säkerhetsegenskaper som är avgörande för våra fotbollsspelare. 
I projektet TestbedNordic involveras spelarna på ett nytt sätt i 
utvärdering av kommande, mer miljömässiga ifyllnadsmaterial.

Förbundet är verksamma både nationellt och internationellt med 
att driva utveckling inom miljömässigt hållbara fotbollsanläggningar. 
Under året har vi bland annat deltagit i ett forskningssamarbete där 
vi utvecklat och producerat ett skogsbaserat ifyllnadsmaterial.  •

ANLÄGGNINGAR I FOKUS 
UNDER VALÅRET 2022
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ÅRET RUNT

2022

Varje år har vi runt 40 veteranlag som deltar 
i seriespel. Lagen delas in geografiskt i olika 
serier. Det finns bara en nivå, ingen upp- och 
nedflyttning sker i veteranserierna. Så även 
om en serie alltid innebär en tävling har 
tävlingsmomentet varit något nedtonat. På 
gott och ont.
    Seriespelet behölls intakt med samma 
förutsättningar som tidigare, men från 2022 
infördes ett DM i utslagsform. På så sätt kan 
vi erbjuda ett vassare tävlingsmoment och 
några fler matcher för de lag som vill.
26 föreningar anmälde sig och vid 
oktober månads slut var det dags för 
final. Långholmen FC och Ängby IF var 

de lag som gjorde upp om pokalen i den 
historiska finalen på Hammarby IP. Det var 
en del spelare med något mer grånade och 
tunnare hår samt med några fler kilo än 
vanligt vid våra finaler, som ackompanjerade 
av en inmarschhymn lunkade in på den 
fina finalarenan ”Kanalplan”, som den 
kallas i folkmun, i den ljumna men mörka 
höstkvällen.
    Långholmen tog ledningen i mitten av den 
första halvleken, men Ängby kvitterade tio 
minuter senare. Finalen såg ut att gå mot 
ett straffavgörande när Christopher Allen 
med fem minuter kvar sköt in 2–1 bakom 
en chanslös målvakt, vilt jubel på planen och 

bland den entusiastiska Långholmsklacken.
– Till slut! Jag hade en massa målchanser. 
Jag lyckades passera en back och sköt in 
bollen i hörnet. Det var roligt att göra mål 
inför alla våra fans, berättade matchhjälten 
om det avgörande målet.
    Långholmens 2–1-ledning stod sig tiden 
ut och klubben som under året firade 
20-årsjubileum kunde göra det som de 
första distriktsmästarna för veteraner i 
Stockholms FF:s regi.
    Till säsongen 2023 ska det utredas om 
det även ska införas veteranverksamhet för 
damlag.
    *Veteran blir man det år man fyller 35. 

LÅNGHOLMEN FC HISTORISKA VETERANMÄSTARE

Till säsongen 2022 infördes en nyhet för alla veteranlag* och för vår tävlingsverksamhet, 
nämligen ett distriktsmästerskap för herrar. Av Johan Wallberg 
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Distriktchefen Andrea Möllerberg hälsade 
alla välkomna och därefter tog StFF:s sty-
relseledamot Victoria Escobar plats på sce-
nen. Samma roll har Victoria i Riksidrotts-
förbundets styrelse och hon berättade om 
de utmaningar samt möjligheter som har 
kantat hennes väg, om det viktiga i att både 
ta plats och ge plats. 

Sedan var det dags för åhörarna att delas 
in i två spår, det ena för tränare och det 
andra för förtroendevalda/föreningsan-
ställda. Tränargänget fick lyssna på i tur och 
ordning Anders Eriksson (fotbollsanalys 
och hur man delar information samt når 
spelare), Calle Barrling (Laget & Jaget, 
om ledarskapande för grupp och spelare), 
Regina Hedström (inspiration om hur vi 
hanterar utmaningar i vardagen för att 
bygga en starkare kropp) samt Caroline 
Sjöblom (ledarskap och vikten av grupp-
processer). Alla fyra verksamma inom 
Svenska Fotbollförbundet.

De förtroendevalda/föreningsanställda fick 
nöjet att ta del av Milou Werth (om Spånga 
IS jämställdhetskartläggning och dess ut-
maningar samt framgångsnycklar), Thomas 
Björkman/Charlotte Ovefelt (jämställdhet), 
Kristina Landgren Carestam (erfarenheter 
och tips kring framgångsrikt valberednings- 
och styrelsearbete) samt Markus Nilsson 
(om lyckosamt arbete kring att öka intres-
set för damfotbollen).

Inför dagens sista punkt samlades alla del-
tagare för att lyssna på Chris Härenstams 
föreläsning. Chris som förutom sportkom-
mentator på SVT Sport också är ideellt 
engagerad i flera roller inom idrotten. 
Föreläsningstimmen handlade om idrottens 
största utmaning i att få barn, ungdomar 
och vuxna att stanna kvar inom idrotten. 
Hur viktigt det är att få människor att växa, 
att ge uppskattning och uppmärksamhet, 
att finnas till hands. En riktig pepp-timme!

Den 11 februari 2023 var det dags igen. Då 
arrangerades Fotbollssymposium riktad till 
kvinnor, som nu har blivit ett återkomman-
de event. •

FOTBOLLSSYMPOSIUM RIKTAD TILL KVINNOR
I februari 2022 arrangerades för första gången ett fotbollssymposium för kvinnor och det var StFF som stod för initiativet som ett 
led kring arbetet med jämställdhet. Dagen på Quality Hotel Friends blev mycket uppskattad av både deltagare och föreläsare.

Föreläsningstimmen handlade 
om idrottens största utmaning 
i att få barn, ungdomar och 
vuxna att stanna kvar inom 
idrotten. 

ÅRET RUNT

2022
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För att du älskar
din idrott
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Vi säger tyvärr med glimten i ögat, för skador är ju aldrig kul. 
Däremot är det tur att vi på Råd och Vård för idrottsskador finns 
här när det händer. Tjänsten ingår i idrottsförsäkringen du har 
när du spelar i en klubb ansluten till Svenska Fotbollförbundet. 
Vi försäkrar alla spelare, i alla klubbar.

Råd och Vård för idrottsskador hjälper dig att snabbt få skadebe-
dömning över telefon med våra fysioterapeuter, som är experter 
på idrottsskador. Så tacklas lugnt på planen, men kom ihåg att 
vi finns här.

Passa vidare
Tipsa alla i din klubb eller förening om att vi finns. Då hjälps vi åt 
att hålla fler kvar på planen, utan onödiga skador.

Råd och Vård för idrottsskador  

020-44 11 11

Mer än 

6800 
fotbollsspelare har tyvärr 

ringt efter hjälp i år.

För att du älskar
din idrott
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Grönt Kort 
för framtidens 

stjärnor

Runt om i Sverige spelar hundra-
tusentals ungdomar fotboll i olika 
serier. För att uppmuntra till schysst 
beteende på planen delas det efter 
varje match ut ett Grönt Kort för 
fair play – ett initiativ av Stock-
holms Fotbollförbund i samarbete 
med Folksam. 

Grönt Kort finns för att uppmuntra till fair play, 
schysst spel, inom barn- och ungdomsfotboll. 
För att få kortet ska du till exempel hjälpa en 
skadad spelare oavsett lag, visa respekt för 
alla, ha en positiv attityd och hjälpa domaren. 

Efter varje seriematch i åldrarna 8–14 år 
ska en ledare eller utsedd förälder välja ut 
en spelare i motståndarlaget, som under 
matchen har utmärkt sig lite extra som en 
schysst spelare. Förutom att barnet då får 
ett riktigt kort att ta med hem, registreras 
också gröna kortet i en app där kompisar 
och släktingar kan heja på och peppa. 

– Vi är så glada över samarbetet Grönt 
Kort. Alla initiativ för schysstare spel 
bidrar till ett bättre klimat på planen 
och minskar därför risken för skador, 
säger Lena Lindqvist på Folksam 
Idrott och Hälsa.

Stockholms Fotbollförbund i samarbete 
med Folksam
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ÅRSBERÄTTELSE 2022
Stockholms Fotbollförbunds ordinarie årsmöte äger rum på 

Park Inn by Radisson Solna, tisdagen den 7 mars kl. 19.00. 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den röstlängd 
     som SvFF:s styrelse har upprättat för StFF. 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

4. Val av två protokolljusterare samt rösträknare. 

5. Behandling av: 
       a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret. 
       b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret. 
       c) representantskapets rapport för det senaste kalenderåret. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust 
     enligt den fastställda balansräkningen. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår. 

10. Fastställande av budget för innevarande kalenderår. 

11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen. 

12. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i stadgarna 2 kap. 5 §
       1. Skogås-Trångsunds FF – Disciplinnämnden
       2. Norrtulls SK – Öka föreningsengagemang på årsmötet
       3. Norrtulls SK – Föreningar som remissinstans
       4. Norrtulls SK – Avsätta medel för fl er fotbollsplaner
       5. IFK Stockholm – Fler barn och ungdomar skall spela fotboll
       6. FoC Farsta – Papperslösa barn

13. Val på ett år av StFF-ordförande. 

14. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 4 kap 1 § andra stycket). 

15. Val på ett år av två revisorer jämte två revisorssuppleanter, varvid iakttas att minst en av revisorerna 
        och dennes suppleant ska vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller godkänd revisor. 

16. Vartannat år val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid om två år. 

17. Val av halva antalet övriga ledamöter till Disciplinnämnden till föreskrivet antal (se 6 kap 1 §). 

18. Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen. 

19. Val av StFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant 
        för ledamoten (dessa får inte tillhöra SvFF:s styrelse). 

20. Val av ombud till SvFF:s årsmöte. 

21. Val av ombud till SIF:s årsstämma. 

22. Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF:s årsmöte.
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RÖSTLÄNGD  
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår av 
SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 
mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som 
bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.

Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst 
4 eller flera lagförsäkringar – två tilläggsröster

Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. 
Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden.
Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

A C Camelen 1
AC Accademici Stockholm 1
AC Azzurri 2
AC Sundbyberg 1
Afghanska FF 1
AIF Kista 1
AIK FF 3
AIK Solna FK 3
AK Stockholmsatleterna 2
Albion FC 1
Alborz IF 1
Alianza IF 1
All Stripes SC 1
Alvik FC 1
Apollon Solna FK 3
Arameisk-Syrianska IF 3
Argentinska Stockholm IF 1
Aspuddens FF 2
Assyriska FF Babylon 1
Assyriska KF Botkyrka 1
Athletic FC Järfälla 1
Athletic FC Malmen 1
Atletic Blåsut FC 2
 
Bagarmossen Kärrtorp BK 3
Bagis Ultras BK 1
Banjul FC 1
Bele Barkarby FF 3
Bemannia FC Stockholm 1
BK Bleket 1
BK Borsten 1
BK Bussenhus 2
BK Fyren 2
BK Fyren Ungdomsfotboll 1
BK Gamla Karlbergare 1
BK Gömmaren 2
BK Offside 1
BK Träsket 1
BK Yardies 1
Bollmora Internacional IKF 2
Bollstanäs SK 3
Bondegatans Bajare FF 1
Boo FF 3
Boo FK 2
Boo SK 1

Botkyrka Academy FC 1
Botkyrkakurd FF 1
Bredden FC 1
Bro IK 3
Brommapojkarna DFF 3
Bromstens IK 2
Bällsta FF 2
 
Camdja IKF 2
Cassi FF 1
Colombo IKF 1
 
Dalarö SK 2
Danderyds SK FF 3
Danderyd United FC 1
Dardania Stockholm FF 2
Djurgårdens IF FF 3
Djurgårdens TFF 3
Djurö-Vindö IF 1
Dynamo Täby FC 1
 
Ecuador FF 1
Edessa Syrianska KIF 2
Edsviken FF 1
Ekerö IK 3
Enebybergs IF 3
Enskede FF 1
Enskede IK 3
Enskede United FC 1
Erikslunds KF 3
Eritreanska Sportförening 1
Espanyol Academy IF 1
Essinge IK 3
 
FC Arninge 1
FC Balingsnäs 1
FC Baloch 1
FC Björnligan 1
FC Boo 1
FC Brandbergen 2
FC Croatia Stockholm 1
FC Djursholm 3
FC Druzja 1
FC Första 1
FC Innerstan Stockholm 1

FC Jakobsberg 1
FC Järfälla 3
FC Krukan 1
FC Milano Stockholm 1
FC Nacka Iliria 1
FC Plavi Team Stockholm 1
FC Rönninge 1
FC Sampierdarenese 1
FC Sthlm Internazionale 1
FC Söder 1
FC Tolkarna 1
FC Tre Laxar 1
FC Tyresö United 1
Fisksätra IF 2
Fisksätra United IF 1
Fittja IF 3
FK Bosna 08 1
FK Bromma 3
FK Ekipa 1
FK Semper Fidelis 1
Flemingsberg United FC 1
FOC Farsta FF 3
Framsteg United FF 1
Fullersta FK 1
Futsal Club Bosna 1
För. Svenska Österbotten 1
 
Gamla Skanstull BK 1
Gimonäs FC 1
Greenline Patriots FC 1
Grimsta FC 1
Grödinge SK 2
Gröndals IK 3
Gustavsbergs IF FK 3
Göta Traneberg IK 1
 
Hagalunds IS 1
Hammarby IF FF 3
Hammarby TFF Herrfotboll 3
Handelskamraternas IS 1
Haninge IF 1
Hanvikens SK 3
Huddinge IF 3
Husby FF 1
Hägersten SK 1

Hässelby SK FF 3
Högalids IF 1
Högdalens AIS 1
 
Iberoamericana IF 2
IF Atletico Camelen 1
IF Brommapojkarna 3
IF Lokomotiv Blackeberg 1
IF Olympia 1
IF Stockholms Fotbollsakad. 1
IF Söderkamraterna 2
IF Wasa 3
IFK Aspudden-Tellus 3
IFK Bergshamra 1
IFK Haninge 3
IFK Lidingö BK 2
IFK Lidingö FC 1
IFK Lidingö FK 3
IFK Sollentuna 2
IFK Stockholm FK 3
IFK Stocksund 3
IFK Tumba FK 3
IFK Vaxholm 3
IFK Viksjö 3
IK Frej TFF 1
IK Frej Täby FF 3
IK Hephata 2
IK Makkabi 2
IK Sture 1
IK Säbysjön 2
Ingarö City FK 1
Ingarö IF 3
 
Jarlabergs IF 3
Järfälla FF 1
Järla IF FK 3
 
Kallhälls FF 3
Karlbergs BK 3
KIF Söderort 2
KIF Söderort FF 1
Kilimanjaro FF 1
Kista SC KFUM 3
Kofkella Kultur o IF 1
Kongl.Samhällsbyggn.sekt. FC 1

FÖRENING / ANTAL RÖSTER

14



ÅRSBERÄTTELSE STOCKHOLMS FOTBOLL 2022

TOTALT ANTAL RÖSTBERÄTTIGADE FÖRENINGAR 

330
TOTALT ANTAL RÖSTER 

581
I denna röstlängd har endast de föreningar som 
senast den 31 mars 2022 erlagt medlemsavgift till 
Svenska Fotbollförbundet noterats.

Konyaspor Kultur och IF 2
Korpen Stockholms 
Motionsidrottsförening 1
Kransen United FF 2
Kronobergs BK 1
Kulturelitens FF 1
Kungsholmens Folkfotb.för. 1
Kungsholms FK 1
Kungsängens IF 3
Kvarnholmen FK 1
Kälvesta IOFF FK 2
 
Lado Sur FC 1
Latino America KIF 1
Lidingö Gazoliners FC 1
Lindhagens FF 2
Lion Academy FC 1
Ljungbackens IF 1
Ljusterö IS 1
Los Ché IF 1
Los Copihues IF 1
Långbro FF 1
Långholmen FC 2
Lännersta FF 1
 
Maj FC 2
Mariebergs SK 3
Marockanska FC 1
Midiyat Edessa SK 1
Munsö IF 1
Mälarhöjden-Hägersten FF 3
Mälarhöjdens IK Fotboll 3
Mörtnäs IF 1
 
Nacka Allstars DFF 1
Nacka FC 3
Nacka TFF 1
Nacka United FF 1
Nackdala AIS 2
Newroz FC 2
Nockebyhovs IF 3
Norrtulls SK 3
Norsborg FC 2
Norsborgs FF 1
Norsborgs IF 1
Nynäshamns IF FK 2
Olympia Sthlm FF 1
Olympique Rissne FC 1
Oranje FK 2
Orient Sport Förening 1

Parsian IF 1
Polonia Falcons FF 2
Preben BoIS 1
 
Reymersholms FF 2
Reymersholms IK 3
Rissne IF 1
Roslags-Kulla IF 2
Rotebro IS FF 2
Runby IF 1
Rydbo IF 1
Rågsveds IF 3
Råsunda FC 1
Råsunda IS 3
RödaMarkerna IF 1
Rönninge Salem Fotboll 3
 
Saltsjöbadens IF 3
Saltsjö-Boo IF 1
Sangre Chilena FK 1
Segeltorps IF 3
Sickla IF 3
Skarpnäck FF 1
Skogås-Trångsunds FF 3
Skå IK & Bygdegård 3
Sol Union FF 1
Solberga BK 3
Sollentuna FK 3
Solna FC 2
Som United FF 2
Sorunda IF 1
Spånga IS FF 1
Spånga IS FK 3
Spårvägens FF 3
Srbija FF 1
Stockholm Craft BC 1
Stockholm Folks FK 1
Stockholm Gaels IF 1
Stockholm StreetSoccer FF 1
Stockholm Södra FF 2
Stockholm United FF 1
Stockholms Universitets FF 1
Stockholms-Postens IK 1

Stocksunds IF 3
Storkyrkopojkarna 1
Storskogens SK 2
Stureby FF 3
Stureby SK 3
Stuvsta FF 2
Stuvsta IF 3
Sundbyberg FC 2
Sundbybergs IK 3
SuS IF 2
Svensk-Palestinska FF 2
Sätra SK 3
Söder Futsalklubb 1
Söderby FC 1
Söderort United FF 1
Södra Juniors FC 1
Sörskogens IF 3
 
Tekniska Högskolan FC 2
Toofan Skärholmen FF 1
Top FC 1
Torstens Lärjungar BK 1
Tudor Arms FC  2
Tullinge BK  2
Tullinge FF 1
Tullinge Triangel Pojkar FK 3
Tungelsta IF  3
Turebergs IF  2
Tyresö FF 3
Tyresö Strand FC 1
Täby FK 3
 
Uniting Täby IF 1
Upplands-Bro United FK 2
Ursvik IK 3
Uruguayanska FF 1
 

Vallentuna BK 3
Vallentuna BK DF 2
Vallentuna Futsal Club 1
Vasalund IF 3
Vasalund Stadshagens IF 1

Vasalund Stockholm IF 2
Vasastans BK 2
Vaxö AIF 1
Vega FC 1
Vendelsö IK 3
West City FC 1
Westermalms IF FK 1
Viggbyholms IK FK 3
Viginti Quattuor FC 2
Viking Södermalm BK 1
Viña del Mar IF 1
Wollmars FF 1
Vällingby AIK 3
Värmdö IF 3
Värtans IK 3
Wäsby FC 2
Väsby FF 1
Väsby Futsal IK 1
Väsby IK HK 1
Västerhaninge IF 3
 
Yenaris FF 1
 
Åkersberga BK 3
Åkersberga FC 3
Åkeshovs Idrott och FK 1
Årsta FF 3
 
Älta IF 3
Älvsjö AIK FF 3
Ängby IF 3
 
Örby IS 3
Örnarna IF 1
Örnsbronx FF 1
Ösmo GIF FK 3
Östberga City FC 1
Österåker United FK 3
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Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten. Vidare har vi 
under året haft tre styrelsekonferenser, bl a en workshop tillsammans 
med extern konsult kring framtida strategi, samt en gemensam kom-
mitté-, kansli- och styrelsekonferens i november 2022.
    Utöver detta en mängd arbetsmöten, digitala kommittéträffar och 
möten med kommunpolitiker, representanter från Svenska Fotbollför-
bundet (SvFF) och RF-SISU Stockholm. Ordförande Lars Ekholmer 
avgick under året som ordförande i Svenska Fotbollförbundets An-
läggningskommitté för att kunna arbeta mer med anläggningsfrågor-
na i Stockholm inför valet 2022. Victoria Escobar är sedan riksmötet 
i maj ledamot i RF-SISU Riks samt ledamot RF-SISU Stockholms sty-
relse. Marko Rönnholmen är förtroendevald representant i Svenska 
Fotbollförbundets säkerhetsgrupp för distrikten.
    
Styrelsearbetet har i hög grad inriktats på långsiktighet och strate-
gifrågor samt att hitta former för en tydligare fördelning av arbets-
uppgifter och inritningar inom styrelsen. Styrelsearbetet under året 
har främst fokuserats på att ta fram underlag och information till det 
pågående strategiarbetet för svensk fotboll och Stockholmsfotbollen 
för 2023 och framåt. 

Parallellt har arbetet fortsatt att upprätthålla och föra en dialog med 
våra intressenter (t ex SvFF och deras projekt samt med SEF, EFD och 
RF-SISU). Vidare arbetades det med att styrelsen skall vara mindre 
påverkad av förändringar av ledamöter och skapa en tydlighet över 
tid i gränssnittet och arbetsfördelningen mellan styrelse, kansli och 
kommittéer.

Under 2022 har vi, av våra sju strategiska mål, valt att fokusera på 
Bättre matchmiljö och Bättre ledare. Vi har genomfört en ordförande-
konferens med bra deltagarantal där målet vara att få inspel och 
prioriteringar inför kommande inriktning. Som ett led i det arbete 
genomfördes en enkätundersökning tillsammans med Novus riktat till 
ansvariga i våra föreningar med god svarsfrekvens.

Den ordförandegrupp med sju andra idrotter i Stockholms som vi 
startade upp 2019, har fortsatt arbeta tillsammans med fokus på valet 
i september 2022. Arbetet har bedrivits i samarbete med konsultbo-
laget Wakip.

Vår representation i SvFF:s kommittéer, nämnder och arbetsgrupper, 
har under året varit följande: SvFF:s Anläggningskommitté (Annika 
Vikander), Tävlingsutvecklingskommitté (Kristina Långström), Täv-
lingskommitté (Mikael Grennäs), Domarkommitté (Linn Andersson), 
Distrikts- och Föreningskommitté (Mattias Lindström), Fotbollsut-
vecklingsgruppen (Kenneth Öberg), Valnämnden (Victoria Escobar) 
samt Disciplinnämnden (Ola Danhard och Thomas Forslund). 
Vi har arbetat aktivt i den landsdel (Svealand) vi tillhör inom SvFF:s 
organisation med organisationsfrågor och påverkansarbete gentemot 
SvFF:s styrelse för att föra fram Stockholmsfotbollens behov. Till 
SvFF:s årmöte i mars 2023 har vi lämnat in tre motioner varav två 
tillsammans med övriga Svealandsdistrikt. Vi har även varit aktiva i ar-
betet med nominering av ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet 
som kommer avgöras på SvFF:s årsmöte i slutet av mars 2023.

Ekonomiskt gör vi ett starkt år och redovisar ett överskott i linje med 
budgeterat, en stark likviditet och ett eget kapital som är väl balanse-
rat mot bedriven verksamhet.

Styrelsen för Stockholms Fotbollförbund 
gm Lars Ekholmer

STYRELSEBERÄTTELSE
Stockholms Fotbollförbunds styrelse avger följande verksamhetsberättelse för tiden 2022-01-01--2022-12-31.
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ORDFÖRANDE
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VICE ORDFÖRANDE
Marko Rönnholmen 
Victoria Escobar 

SEKRETERARE adj.
Andrea Möllerberg

KASSÖR
Elin Rennerfelt 

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Björn Ulfberg
Jonas Olsson
Emma Svensson 

STYRELSESUPPLEANTER 
Anna Dahl 
Pontus Gustafsson

HEDERSLEDAMÖTER
Leif Ekstig 
Bo Furugård
Owe Sjöblom
Ingvar Stenkvist 
Lars Wistedt
Annika Eriksson

REVISORER
Stefan Norell
Mikael Hoffsten

REVISORSUPPLEANTER
Josefine Fors
William Stannervik

VALBEREDNING
Peter Göthe (ordf.) 
Kristian Kinnunen
Johanna Gustafsson 
Mats Jansson 
Annika Vikander
  

Under 2022 har vi, av våra sju strategiska 
mål, valt att fokusera på Bättre matchmiljö 
och Bättre ledare. 
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KOMMITTÉ-
SAMMANSÄTTNING

BESVÄRSKOMMITTÉN 
Krister Lindgren, ordf., Jan Söderkvist, 
vice ordf., Fredrik Meyer, Agneta Rebo, 
Mats Lundell, sekr.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Mikael Grennäs, ordf., Ulf Pettersson, 
Therese Jansson, Rickard Gutenberg, 
Andreas Manea, Daniel Setterwall, 
Simon Westin, Daniel Westin, Helena Rydh, 
adj., Michael Westerholm, sekr.

TÄVLINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
Kristina Långström ordf., Mikael Thorstensson 
ordf., Åsa Tornberg, Lisa Knapp, Jonas Bodin, 
Kenneth Öberg adj., Björn Eriksson sekr.

DOMARKOMMITTÉN
Per Lindström, ordf., Suhel Youssef, ordf. 
t o m 220913 därefter adj., Stefan Ragnarsson, 
Amanda Törner t o m 221122, Linn Andersson 
t o m 221122, Ulrika Löv, Delmon Haffo, 
Sofi e Borck Janeheim t o m 221122, 
Björn Johansson, adj., Emma Wesselgård, 
adj., Peter Friden, sekr.

DISCIPLINNÄMNDEN
Lars Rahm, ordf., Ingemar Ederström, vice 
ordf., Jan-Henrik Troedsson, Roland Nester, 
Anders Rydmark, Jane Lundgren Ericson, 
Aldo Diaz Sartori, Esra Kisa t o m 220517, 
Michael Westerholm, sekr. 

FUTSAL OCH BEACHFOTBOLLKOMMITTÉN
Josefi n Bauer, ordf., Julia Blomström, 
Martin Bruzelius, Erik Gustafsson, 
Ata Pirmoradi, Klas Nieckels, Simon Turesson, 
Axel Hellberg Olsson, Sebastian Nyberg, 
Joakim Eriksson, Björn Eriksson sekr.

FÖRENINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉN
Mattias Lindström, ordf., Lars-Erik Karlsson, 
Tess Fremin, Mats Lundholm adj. t o m 
221212, Robert Frinell adj. RF-SISU Stock-
holm fr o m 221212, Kicki Bellander, sekr. 

REKRYTERINGSKOMMITTÉN
Lars Ekholmer, ordf., Andrea Möllerberg 
sekr. 

UNGDOMSKOMMITTÉN
Elina Erenrot ordf., Tova Källström vice ordf., 
Simon Mahlstedt, Moa Wettby, 
Melody Näslund, Angeline Borgenengh, 
Fred Sköld-Mahler, Rahma Elghazaly, 
Kicki Bellander sekr.

VETENSKAPLIGA RÅDET
Per Nilsson ordf., Jonas Olsson sekr./
kontaktperson

SENIORRÅD
Annika Eriksson, Robert Hernardi, 
Lars Wistedt, Bo Furugård

LEDAMOT PÅ SVENSKA FOTBOLL-
FÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAP 
25 NOVEMBER i Stockholm - Lars Ekholmer. 
Marko Rönnholmen, Kristina Långström 
(åhörare) och Björn Eriksson (åhörare) 

OMBUD VID SVENSKA FOTBOLL-
FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 5 JUNI i Solna - 
Lars Ekholmer, Jonas Olsson, Björn Ulfberg, 
Marko Rönnholmen och Pontus Gustafsson

OMBUD VID STOCKHOLMS IDROTTS-
FÖRBUNDS OCH SISU:S ÅRSMÖTE 
23 MARS (digitalt) - Lars Ekholmer och 
Victoria Escobar

SVEALANDSKONFERENSEN 
11 NOVEMBER i Eskilstuna – Ordförande-
möte - Lars Ekholmer Tävlingskonferens 
– Kenneth Öberg, ÖVRIGA – Andrea 
Möllerberg

PERSONAL
Stefan Appelberg
Kicki Bellander
Björn Eriksson
Simon Forsberg
Peter Fridén
Emil Grändås
Gittan Ahonen Gunnarzon
Urban Helsing
Douglas Jakobsen (t o m 221227)
Björn Johansson
Daniel Johansson (t o m 220301)
Robin Johansson
Linda Kransén
Mats Lundell
Mats Lundholm (fr o m 221121)
Stefan Malmqvist
Jamshid Masori (fr o m 220808)
Annelie Norén ( t o m 220212)
Sara Olsson (t o m 221204)
Helena Rydh
Emma Ringvall
Johan Wallberg
Emma Wesselgård (föräldraledig 
50% t o m 220331)
Michael Westerholm
Wilma Wärulf (fr o m 220110)
Suhel Youssef (fr o m 220823)
Lars Åman
Kenneth Öberg

Till förbundet var den 31.12 367 (379) 
föreningar anslutna – varav 25 (18) nya. 
I dessa föreningar fanns 59 778 (56 033) 
licensierade spelare varav 45 535 (42 918) 
manliga och 14 243 (13 115) kvinnliga. 
I futsal fanns 24 698 (23 046) licensierade 
varav 16 836 (15 827) manliga och 7 862 
(7 219) kvinnliga.
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KOMMITTÉARBETET
TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)

Tävlingskommittén har behandlat 168 tävlingsärenden. 

SERIESPEL SENIORER
Serierna samlade 450 (464) lag fördelade på följande sätt: 
Damer Herrar 
Div. 2 9 (10) Div. 4 36 (36) 
Div. 3–5 64 (61) Div. 5–7 162 (174) 
Stockholmsserien 39 (34) Stockholmsserien 98 (103) 
 Veteran 42 (46) 

S:t ERIKS-CUPEN
5 312 lag från 174 olika föreningar anmälde sig till S:t Eriks-Cupen 
säsongen 2022. Anmälningarna var fördelade på 3 795 pojklag, 
1 482 flicklag och 35 mixlag. Sammanlagt lottades det in närmare 
40 000 matcher. 

JUNIOR-DM
15 (18) lag anmälde sig till 2022 års tävling för flickor och till pojkar-
nas 19 (28) lag. 2021 års tävlingar ställdes in på grund av pandemin, 
jämförelsesiffran inom parentes kommer från 2020. 
Final, flickor: Älvsjö AIK FF – IF Brommapojkarna 0–5, 
Stora Mossens IP
Final, pojkar: Reymersholms IK – Älta IF 2–5, Kärrtorps IP

VICTORIA CUP
Då seriespelet 2021 blev fördröjt på grund av pandemin genomför-
des steg 1 av Victoria Cup som ett gruppspel i juni 2021. 69 (58) lag 
anmälde sig till 12 grupper med fyra lag varifrån 1:an och 2:an gick 
vidare. Fortsättningen av cupen genomfördes med utslagsomgångar 
på sedvanligt sätt.
Final: Sollentuna FK (1) – IF Brommapojkarna (A) 5–3, Hammarby IP

STOCKHOLM CUP
Av samma anledning som Victoria Cup genomfördes steg 1 av Stock-
holm Cup som ett gruppspel. 195 (128) lag anmälde sig. I A-grup-
pen delades lagen upp i fyra grupper med sex lag och i B-gruppen 
arrangerades 45 grupper med fyra lag varifrån 1:an och 2:an gick 
vidare. Fortsättningen av cupen genomfördes med utslagsomgångar 
på sedvanligt sätt.
Final: Skå IK & Bygdegård (6) – Tyresö FF (3) 2–5 efter straffar, 
Grimsta IP 

FUTSAL
Till futsal-säsongen 2021/22 anmälde sig 489 (460) lag till 
distriktets seriespel, varav 194 (40%) var dam/flicklag. 

VETERAN-DM
26 lag anmälde sig till 2022 års tävling. Då inget DM för veteraner 
tidigare har arrangerats finns ingen jämförelsesiffra från tidigare år. 
Final, Långholmen FC – Ängby IF 2–1, Hammarby IP. Läs mer om 
veteran-DM i separat artikel vid Året Runt.

GÅFOTBOLL
Distriktets första sammandrag för gåfotboll arrangerades under 
säsongen 2022. Det första tillsammans med värdföreningen Kall-
hälls FF på Bolindervallen den 5 maj. 10 mixlag från 5 olika fören-
ingar anmälde sig. Den 8 september stod Enskede IK som värd på 
Enskede IP. 9 mixlag och 4 herrlag från 6 olika föreningar anmälde 
sig till höstens sammandrag. 

ÄLTA IF, VINNARE JUNIOR-DM
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de domare som fick chansen 

att döma på nationalarenan i 

samband med Friends Cupen. 
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DOMARKOMMITTÉN (DK)

Domarkommittén har sammanträtt vid tio till-
fällen. DK:s huvuduppgift är att se till att det 
finns tillräckligt antal utbildade domare för vår 
verksamhet. För att uppnå detta jobbar vi med 
följande punkter:  
• Rekrytering/utbildning av domare  
• Uppföljning av domare  
• Klassificering av domare 
• Domartillsättning 

2022 tillhörde 3 013 (2 633) domare distrik-
tet som fanns tillgängliga för domaruppdrag 
på olika nivåer. 
Antalet matcher som domartillsattes under 
säsongen uppgick till ca 35 000 matcher. 
Domaruttagningar på distriktsnivå: div. 6–7 
herrar, veteran, div. 3–5 damer, Stockholms-
serier damer/herrar, P15 Regional, P16 
Nationell samt S:t Eriks-Cupen, har skett med 
hjälp av datortillsättning.
Tillsättning av funktionärer i div. 2–5 her-
rar, Elitettan–div. 2 damer, U21, P19/P17 
Allsvenskan och div. 1, Svenska Cupen damer/
herrar, Svenska Spel F19, SM F17, Ligacupen 
grupp- och slutspel, Stockholm/Victoria 

Cup, JDM flickor/pojkar, Veteran-DM, 
Distriktsflickturneringen Cup Kommunal, 
Distriktspojkturneringen, SM i futsal pojkar 
17, gåfotboll samt futsalserierna för damer/
herrar/ungdom har skett manuellt.
45 (41) domarobservatörer har vid 503 (328) 
tillfällen varit ute och tittat på domarna och 
gett dem en utvecklingsrapport.

UTBILDNING AV DOMARE 
85 (97) fortbildningskurser har genomförts 
med 1 416 (1 552) deltagare. 
104 (82) grundkurser har genomförts med 1 
932 (1 361) deltagare. 

ÅRETS DOMARE
Varje år utser domarkommittén årets 
distriktsdomare. Nike Sjögerås som dömer 
damer division 2 och har blivit uttagen till att 
gå steg-3 under 2023 fick priset på damsidan. 
Herrarnas pris gick till Oscar Forsberg som 
under gångna året var klassificerad som do-
mare i herrar division 4, men efter genomförd 
steg-3 kurs nu tillhör regionsdomare division 
3 herrar.

DISCIPLINNÄMNDEN (DPN)
DpN har behandlat 607 (472) ärenden. 

BESVÄRSKOMMITTÉN (BK)
BK har under 2022 behandlat 8 (4) ärenden. 
Besvärskommitténs ansvarsområden:
• Besvärskommittén (BK) skall fungera  
    som besvärsinstans gällande beslut  
    tagna av Tävlingskommittén (TK)
• BK skall kontinuerligt informera  
     styrelsen om  kommitténs arbete

UNGDOMSKOMMITTÉN (UK)

Ungdomskommittén bildades 2020 och har 
nu varit en del i förbundets organisation un-
der två år. Syftet med kommittén är att häm-
ta in åsikter och funderingar kring fotbollen 
i Stockholm från unga ledare i våra förening-
ar. Det handlar också om att skapa utrymme 
för dessa åsikter inom StFF:s väggar. 

Som det utvecklats sig har kommittén blivit 
relativt operativ och är en hel del ute på 
fältet för att visa att de finns och för att 
inhämta kunskap om hur det ”ser ut” på våra 
fotbollsplaner och i våra föreningar.  
UK har till exempel deltagit i förbundets 
”Matchmiljöhelg” och varit på Viksjövallen 
under en turnering med information om 
Rent Spel, Föreningscertifikat och Grönt 
Kort för Fair Play.  

Några ledamöter har också deltagit på Barn- 
och Ungdomskonferensen i augusti samt på 
”Frukostmötet” (konferens för anställd per-
sonal i våra föreningar den 1 – 2 december). 
På den senare gällde det en föreläsning om 
att vara Ung Kvinna under punkten Ung-
domspåverkan. 

Kommittén driver även Ungt Nätverk där 
unga föreningsledare i fotbollen bjuds in 
till föreläsningar, matcher och workshops. 
Där är utmaningen att nå målgruppen och 
behovet av hjälp från föreningarna är stort 
för att lyckas. 

Under 2023 finns det planer på att åka ut 
och besöka föreningar för att erbjuda ”Ung-
domsbarometern”. En process där förening-
ens unga ledare/spelare bjuds in till en kväll 
med fokus på ungdomspåverkan.  

Till årsmötet faller kommitténs ordförande 
för åldersstrecket (25 år) och vi passar på att 
tacka Elina Erenrot för hennes insats under 
kommitténs två första år.  

Föreningsutvecklingskommittén har under 
2022 fortsatt sitt arbete med uppdraget att 
stötta och skapa förutsättningar för kansliet 
att få fler föreningar att bedriva sin utveck-
ling inom ramarna för Diplomerad Förening. 
Kommittén har träffats tolv gånger under 
året där utvärdering av vad som gjorts och 
vad som ska göras diskuterats. I början av 
året tog kommittén också tillfälligt över rol-
len som distriktets diplomerare vilket fick till 
följd att kommittén under det gångna året 
varit mera operativ än tidigare. Fokus har 

varit att säkerställa befintliga föreningars 
fortsatta arbete inom Diplomerad 
Förening och specifikt varit den instansen 
som godkänt kriterier samt varit med på 
föreningsmöten. Under slutet av 2022 fick 
Stockholms Fotbollförbund också sin andra 
Diplomerade Förening. Inför 2023 ser kom-
mittén fram emot lanseringen av Diplome-
rad Förening 2.0.
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FÖRENINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉN (FUK)

Som det utvecklats sig har kommittén blivit relativt operativ och är en hel del 
ute på fältet för att visa att de finns och för att inhämta kunskap om hur det ”ser ut” 

på våra fotbollsplaner och i våra föreningar. 
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REKRYTERINGSKOMMITTÉN

Rekryteringskommitténs uppgift är ta fram kandidater till 
ordförandeposter för kommittéerna och se över sammansätt-
ningen av övriga ledamöter i respektive kommitté. Kommittén 
består av distriktschefen och förbundsordföranden.

STYRELSENS RÅD

Styrelsen har bildat ett antal råd i syfte att ha tillgång till 
specialistkompetens inom vissa områden. För närvarande fi nns 
två råd, vetenskap och senior. Råden har ingen direkt löpande 
arbetsuppgift eller från styrelsen delegerade uppgifter eller 
befogenheter. Råden och dess ledamöter tillkallas för speci-
ella ändamål. För att knyta råden till styrelsen utser styrelsen 
kontaktpersoner i styrelsen som har till uppgift att tillsammans 
med rådens respektive ordförande samla kompetenser och 
bilda nätverk. Rådens ledamot/ledamöter kan adjungeras till 
styrelsemöten vid behov.

SENIORRÅDET

Seniorrådet består av personer som haft ledande ställning inom 
StFF. Syftet med rådet är att koppla ett historiskt perspektiv 
till aktuella frågor och ta vara på tidigare erfarenheter. 
Ordföranden för StFF är sammankallande och kontaktperson. 

VETENSKAPLIGA RÅDET

Vetenskapliga rådet med Per Nilsson har under året informerat 
StFF:s styrelse de senaste rönen och vad som är på gång inom 
vetenskapen. Per Nilsson har vid två tillfällen närvarat i digitala 
styrelsemöten och informerat kring den senaste forskningen.
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TÄVLINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉN (TUK)

Tävlingsutvecklingskommittén bildades 2019. Syftet är att utveckla 
våra tävlingar inom både senior-, barn- och ungdomsfotbollen. 

2022
Kommittén har under året bland annat varit delaktiga i 
utformningen av Barn- och Ungdomskonferensen (BUK) som hölls i 
augusti, där fl er än 50 klubbar deltog.  
TUK har fungerat som bollplank och referensgrupp i frågor gällande 
konferensens innehåll och upplägg, antal matcher i S:t Eriks-Cupen, 
instegsnivå i 8–9 årsåldern, seedad grupp P13-14, diskussioner 
kring privata aktörer och serier vid sidan av samt diskuterat frågor 
som varit aktuella för SvFF:s representantskap.  

TUK har under året haft åtta möten, både digitala och fysiska.  

FUTSAL – OCH BEACHFOTBOLL 
UTVECKLINGSKOMMITTÉN (FoBUK)
FoBUK startades i slutet av 2020 och har som uppdrag att 
framför allt arbeta tillsammans med kansliet och föreningarna 
i distriktet. Kommittén ska vara en resurs och stödfunktion för 
föreningarna så att de kan utveckla en attraktiv verksamhet inom 
sina respektive områden - som varierar stort mellan föreningarna.  

2022 
Med undantag av något enstaka möte i börjat av året har arbetet 
varit vilande då denna kommitté troligen ska ersättas av arbets-
grupper och projekt i stället. 
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Välkommen in 
och provkör.

Nya ID. Buzz
Elbilen som gör vardagen smidigare och äventyren mer lättillgängliga. 
Snabbladda upp till 170 kW utan kort, bricka eller app med Plug & Charge. 
Låt ID.Buzz parkera sig själv med minnesfunktionen i Park Assist och upplev 
en interiör tillverkad av veganska textilier och flera återvunna material.  
ID. Buzz är en viktig milstolpe i målet mot klimatneutral mobilitet.

volkswagenstockholm.se
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ORDINARIE REPRESENTANTSKAP 
Genomfördes onsdagen den 16 november 
och hölls i lokalerna på StFF:s kansli på Väs-
tra Vägen 5A i Solna. Några klubbar valde 
att vara med digitalt via Teams och hade då 
ingen yttrande- eller rösträtt. 

MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande Lars Ekholmer hälsade alla 
välkomna till årets möte. 

FÖRSLAG FRÅN StFF 
Inga förslag förelåg mötet. 

MOTIONER 
Inga motioner från föreningar förelåg mötet. 

SvFF: TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2023 
Tävlingschefen Björn Eriksson berättade 
att SvFF:s representantskap hålls den 25 
november. Mer information om de ändringar 
som föreslås och information om hur StFF 
planerar att rösta presenterades under 
mötets konferensdel. Representantskapet 
godkände rapporten. 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
DAMERNAS DIVISION 2 2023 
Björn Eriksson informerade om att inga 
ändringar är föreslagna annat än att varje 
serie från och med säsongen 2023 kommer 
innehålla 12 lag i stället för 10. Det beslutet 
togs på representantskapet 2022. Repre-
sentantskapet beslutade fastställa tävlings-
bestämmelserna för div. 2 dam 2023. 

FÖRSLAG PÅ TILLÄGG I StFF:s TÄVLINGS-
BESTÄMMELSER 2023 
Representantskapet beslutade uppdra 

StFF:s TK att göra de ändringar som krävs 
för att bestämmelserna ska harmonisera 
med SvFF:s tävlingsbestämmelser för 
säsongen 2023.

SAMMANSÄTTNING AV DISTRIKTS-
SERIERNA ÅR 2023 FÖR DAMER OCH 
HERRAR 
Björn Eriksson föredrog styrelsens förslag 
på seriesammansättning herrar div. 4–6 
samt damer div. 3–5. Herrar div. 7, damer 
div. 5, Stockholmsserierna samt Veteranse-
rierna fastställs av TK. Representantskapet 
beslutade enligt styrelsens förslag. Samma 
beslut togs gällande förslaget till damer div. 
2 Svealand.

INFORMATION INFÖR SvFF:s 
REPRESENTANTSKAP 
Björn Eriksson informerade om SvFF:s 
kommande representantskapsmöte. Bland 
annat har Göteborgs FF motionerat om att 
nationella serier tidigast ska finnas i 17 års 
ålder. StFF har för avsikt att rösta avslag på 
motionen. 
SvFF har lämnat ett eget förslag om att 
damer div. 2 från och med säsongen 2024 
ska bli en nationell nivå och drivas av SvFF. 
StFF avser att rösta bifall till förslaget. SvFF 

har även föreslagit en förändring av TB som 
gör det möjligt att utesluta lag från seriespel 
som inte betalat anmälningsavgiften eller 
har andra ekonomiska skulder. StFF avser 
att rösta bifall till förslaget. Representant-
skapet godkände rapporten. 

FÖRÄNDRINGAR INOM 
STOCKHOLMSFOTBOLLEN 2023 
Björn Eriksson informerade att från 
säsongen 2023 kommer den obligatoris-
ka leg.kontrollen av två spelare i varje lag 
genomföras innan match av domaren. Lagen 
kommer fortfarande ha möjlighet att begära 
kontroll av spelare efter match om man 
säger till senast i halvlek. 
Till den kommande säsongen införs en 
ny nivå inom Stockholmsserien Dam som 
kommer att kallas för SSD Elit. Anledningen 
är att vissa lag vill ha fler matcher och mer 
tävlingsinslag. 
Statistik från årets Fair Play-liga med utfall 
och en del straff som har delats ut under 
säsongen redovisades.

RAPPORT INFÖR SVFF:s 
ORDFÖRANDEVAL 
Lars Ekholmer informerade om den pågå-
ende processen kring det val av ordförande 
som sker på SvFF:s årsmöte i mars. Utöver 
det informerade Lars om de motioner som 
redan kommit in, t.ex. om den från Göte-
borgs FF som bland annat handlar om en 
annan fördelning av pengar från tv-avtal. 
Slutligen gick Lars även igenom de motioner 
som StFF ställde till SvFF:s årsmöte 2022 
och vad som blev utkomsten av dessa. 

Mötet avslutades

REPRESENTANTSKAPS

RAPPORT 2022
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Till den kommande säsongen 
införs en ny nivå inom Stock-
holmsserien Dam som kommer 
att kallas för SSD Elit.
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FLICKOR FÖDDA 2008
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Informationsmöte ledare (digitalt) 1 50
Utbildningsdag 2 68
Distriktsförbundskaptener:
Moa Hedell
Per Börjegren
Kristin Oscarson
Distriktsinstruktör:
Elin Borg

FLICKOR FÖDDA 2007
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Utbildningskväll 8 266
Utbildningsdag 3 85
Internmatch 2 54
Regionalt utvecklingsläger 4 dagar 44
Riksläger 5 dagar 18
Distriktsförbundskaptener:
Veronica Granath
Simon Olsson
David Edberg
Distriktsinstruktör:
Lovisa Lundqvist

FLICKOR FÖDDA 2006
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Utbildningskväll 5 162
Regionalt läger SvFF 2x4 dagar 42
Match mot Örebro 1 17
Distriktsförbundskaptener:
Thomas Gibson
Robert Arreman
Jessica Höglander
Distriktsinstruktör:
Erica Froste

FLICKOR FÖDDA 2005
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Utbildningsdag 2 48
Gruppspel omg. 2 Cup Kommunal 2 dagar 18
Semifi nal Cup Kommunal 1 18
Final Cup Kommunal 1 18
Gruppspel omg. 2 Cup Kommunal, 
Iver Arena, Västerås
Stockholm – Västerbotten 5 – 0
Stockholm – Västmanland 7 – 1
Semifi nal, Stockholms Stadion:
Stockholm – Småland 4 – 0
Final, Halmstad Arena:
Göteborg – Stockholm 2 – 0
Distriktsförbundskaptener:
Moa Hedell
Peter Andersson
Linda Larsson

POJKAR FÖDDA 2008
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Informationsmöte ledare (digitalt) 1 56
Utbildningsdag 2 78
Future team  
Utbildningsdag 1 41

Distriktsförbundskaptener:
Claudio Pereyra Suarez
Alni Sharifpour
Fredrik Björnsby
Adam Stevens, Future team

POJKAR FÖDDA 2007
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Utbildningskväll 8 263
Utbildningsdag 3 92
Träningsmatch Södermanlands FF 2 44
Utvecklingsläger 4 dagar 44
Riksläger 5 dagar 26
Future team  
Utbildningskväll 2 64
Utbildningsdag 1 38
Träningsmatch Södermanlands FF 1 22
Utvecklingsläger 4 dagar 22
Distriktsförbundskaptener:
Magnus Bodsgård
Thibaut Molinatti
Max Brådhe
Albin Brandt, Future team

POJKAR FÖDDA 2006
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Utbildningskväll 3 96
Utbildningsläger 2 dagar 33
Regionalt läger SvFF 2x4 dagar 25+26
Distriktsförbundskaptener:
Johan Ländin
Martin Augar
Adam Stevens
Sebastian Winther

POJKAR FÖDDA 2005
Aktivitet Antal Deltagartillfällen
Utbildningskväll 1 26
Träningsmatch Södermanland 1 22
Gruppspel omg. 2 DUT 2 dagar 18
Semifi nal DUT 1 18
Gruppspel omg. 2 Distriktspojkturneringen, Bosön, Lidingö:
Stockholm – Västmanland 8 – 7 eft. str.
Stockholm – Västerbotten 2 – 0
Semifi nal, Hammarby IP, Stockholm:
Stockholm – Södermanland 0 – 1
Distriktsförbundskaptener:
Emil Grändås
Mathias Viera
Mattias Hellman

ÖVRIGA LEDARE:
Flickor
Sara Olsson – fotbollsutvecklare
Tomas Smedberg/Max Brådhe – fotbollsutvecklare mv
Emma Ringvall – koordinator

Pojkar
Emil Grändås – fotbollsutvecklare
Tomas Smedberg/Max Brådhe – fotbollsutvecklare mv
Emma Ringvall – koordinator
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DISTRIKTSLAGSVERKSAMHETEN 2022

Stockholm – Södermanland 0 – 1
Distriktsförbundskaptener:
Emil Grändås
Mathias Viera
Mattias Hellman

ÖVRIGA LEDARE:
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FLERÅRSÖVERSIKT  
Belopp i kkr    2022 2021                            2020                       2019 

Nettoomsättning   36 323 35 931 32 198 37 690

Resultat efter finansiella poster  150 4 403 451 4 017

Balansomslutning   10 608 10 234 6 671 9 806

Eget kapital    3 434 3 284 -1 119 -1 570

Antal anställda    26 25 24 25

RESULTATDISPOSITION      
 Vinsten uppgår till 3 434. Styrelsen föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. 

Beträffande förbundets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 

och balansräkningar med tillhörande noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och distriktschefen för Stockholms Fotbollförbund, 815200-1452, med säte i Solna, 

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Stockholms Fotbollförbund, 1 av 24 specialdistriktförbund 
inom svensk fotboll, bedriver i huvudsak administration av
seriespel för damer division 3 - 5 samt herrar division 4 - 7 
samt att arrangera S:t Eriks-Cupen för flickor och pojkar, 
8- 19 år. Därutöver att genomföra löpande utbildning för 
spelare, ledare, tränare, övriga organisationsledare och 
domare.
Förbundet arrangerar årligen även ett antal fotbollscuper 
och driver distriktslagsverksamhet för flickor och pojkar.

Organisation
* Förbundet har för närvarande 26 anställda. Kansliet leds av 
distriktschef med en ledningsgrupp där 4st
avdelningschefer ingår. Till sin hjälp har förbundet 10st 
kommittéer och råd.
* 367st medlemsföreningar (varav 25 st nya) mot 379st år 
   2021
* Under 2022 har cirka 3000st domare och 1500st tränare 
   utbildats via förbundet.

Främjande av ändamålet
Ekonomi och finansiering
Förbundets resultat 2022 visar ett överskott i nivå med 
budgeterat. Förbundet har en god likviditet och ett positivt
kassaflöde över året då tävlingsavgifterna betalas in i början 
av året. Den ekonomiska ställningen är god med ett för
verksamheten stabilt eget kapital.

Mål och aktiviteter mot verksamhetsplan
Under 2022 valdes 2 av de 7 strategierna som prioriterade 
strategier, Bättre matchmiljö och Ännu bättre ledare. Även
strategin Anläggningar som täcker våra behov valdes ut som 
prioriterad kopplad till att 2022 var ett valår. De mål och
aktiviteter som sattes upp för 2022 kan man i sin helhet se 
som uppfyllda.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
* Pandemin fanns som en mindre faktor inledningsvis på 
   2022 dock har den större delen av räkenskapsåret bedrivits
   normalt
* Största aktivitet under 2022 är arrangerande av 
   S:t Erikscupen med ca 40 000 matcher/ca 5000 matchlag

25



ÅRSBERÄTTELSE STOCKHOLMS FOTBOLL 2022

RESULTATRÄKNING
Belopp i kkr
  2022-01-01- 2021-01-01-
 Not 2022-12-31 2021-12-31

Förbundets intäkter

Förening/deltagaravg. bidrag/anslag, partners m m  2  36 323  35 931

Summa förbundets intäkter   36 323  35 931

Förbundets kostnader

Verksamhetskostnader   -8 113  -4 285

Övriga externa kostnader   -7 161  -7 603

Personalkostnader  3  -20 898  -19 600

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   0  -35

Summa förbundets kostnader   -36 172  -31 523

Verksamhetensresultat   151  4 408

Finansiella poster

Räntekostnader   -1  -5

Summa finansiella poster   -1  -5

Resultat efter finansiella poster   150  4 403

Resultat före skatt   150  4 403

Årets resultat   150  4 403
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BALANSRÄKNING
Belopp i kkr
 Not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, datorer och konst  4  0  0

Summa materiella anläggningstillgångar   0  0

Summa anläggningstillgångar   0  0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   955  985

Övriga fordringar   656  570

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5  425  624

Summa kortfristiga fordringar   2 036  2 179

Kassa och bank

Kassa och bank  6  8 572  8 055

Summa kassa och bank   8 572  8 055

Summa omsättningstillgångar   10 608  10 234

SUMMA TILLGÅNGAR   10 608  10 234

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början   3 284  -1 119

Årets resultat   150  4 403

Eget kapital vid räkenskapsårets slut   3 434  3 284

Långfristiga skulder

Övriga skulder   0  1 390

Summa långfristiga skulder   0  1 390

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   884  785

Övriga skulder   693  742

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7  5 597  4 033

Summa kortfristiga skulder   7 174  5 560

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   10 608  10 234
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NOTER

Belopp i kkr om inget annat anges.

Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) 
om årsredovisning i mindre företag (K2).

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:   Antal år
Inventarier, verktyg och installationer   5
Datorer   3

Noter till resultaträkningen

Not 2  Förening/deltagaravg. bidrag/anslag, partners m m  2022 2021
 

Föreningsavgifter och deltagaravgifter  21 501 20 668

Anslag och bidrag  11 769 13 998

FIFA Forward bidrag  691 0

Samarbetspartners  1 821 975

Övriga intäkter  541 300

  36 323 35 931

Not 3  Personal  2022 2021

Medelantal anställda

Antal anställda  26 25

  26 25

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och

pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och ersättningar  12 615 12 391

Pensionskostnader  1 229 1 334

Sociala kostnader  4 372 4 436

Summa  18 216 18 161
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Noter till balansräkningen

Not 4  Inventarier, datorer och konst  2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden  5 000 5 000

Utgående anskaffningsvärden  5 000 5 000

Årets avskrivningar  0 -35

Redovisat värde  0 0

Not 5  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2022-12-31 2021-12-31

Förutbetalda hyror   380 537

Övriga förutbetalda kostnader  45 87

  425 624

Not 6 Checkräkningskredit  2022-12-31 2021-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:  1 000 1 000

Nyttjad del av kredit: 0

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2022-12-31 2021-12-31

Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter  2 129 2 142

Övriga upplupna kostnader, förutbetalda intäkter  2 847 1 891 

  4 976 4 033

Not 8  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga händelser.

Solna den 13/2, 2023

Lars Ekholmer  Elin Rennerfelt

Styrelseordförande  Kassör

Jonas Olsson  Andrea Möllerberg                           Victoria Escobar

Ledamot  Distriktschef                           Ledamot

 Adjungerad, Sekreterare

Marko Rönnholmen  Emma Svensson                           Björn Ulfberg

Ledamot  Ledamot                           Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15/2 2023

Stefan Norell  Mikael Hoffsten

Auktoriserad revisor  Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms 
Fotbollförbund för år 2022.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Stockholms Fotbollförbunds 
finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt 
Lekmannarevisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av Stockholms Fotbollförbunds resultat och 
ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms 
Fotbollförbund för år 2022.

Enligt vår uppfattning finns inget att anmärka.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 2023-02-15

Stefan Norell Mikael Hoffsten 
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
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  UTFALL OCH BUDGET 2022
                                              Siffrorna i budgeten redovisas i tusentals kronor (kkr)

      Budget 2022 Utfall 2022 
Tävling/match/träning/arrangemang
Förening/deltagaravgifter
Anslag och bidrag
Övrigt
 
S:A RÖRELSEINTÄKTER
 
Kostnad material och varor
Arrangemangskostnad
Kostnad utvecklingsverksamhet
Förändring lager och blanketter
 
S:A KOSTNADER

BRUTTOVINST
 
Lokalkostnader
Förbrukningsinventarier och material
Reparation och underhåll
Resekostnader
Reklam och PR
Övrig kostnad & marknadsföring
Kontorsmaterial och tryck
Tele och post
Försäkring, larm övrig risk
Förvaltningskostnad
Övriga externa tjänster
Övriga externa kostnader
 
S:A RÖRELSEKOSTNADER
 
Löner tjänstemän
Kostnader naturaförmånligt arvode
Pensionskostnader
Sociala avgifter enligt lag
Övriga personalkostnader
 
S:A PERSONALKOSTNADER

Avskriv enligt plan

S:A AVSKRIVNINGAR
 
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

Övriga ränteintäkter/kostnader o dylikt

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
 
BERÄKNAT RESULTAT
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1 900
22 575
10 253

300

35 028

-2 450
-957

-3 380
0

-6 787

28 428

-2 450
-230
-865
-439

0
-5

-205
-435

-70
-140

-1 100
-205

-6 144

-13 065
-2 632
-1 350
-4 818

-130

-21 995

0

0

102

0

102

102

2 009
21 312
12 461

541

36 323

-3 147
-525

-4 441
0

-8 113

28 210

-2 362
-520
-775
-461

-7
-1

-296
-373
-153
-110

-1 693
-372

-7 161

-12 615
-2 511
-1 229
-4 372

-171

-20 898

0

0

152

-2

150

150
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL VISION, STRATEGIER OCH MÅLBILD 2023

VISION

MÅLBILD 
2023

STRATEGIER 
2018-2023

STOCKHOLMSFOTBOLLEN:
SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT, SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT I EN SÅ BRA VERKSAMHET SOM MÖJLIGT

STOCKHOLMSFOTBOLLEN ÄR SVERIGES LEDANDE FOLKRÖRELSE

Framgångsrika 
mötesplatser 

och forum
Ännu bättre 

ledare

Anläggningar 
som täcker 
vårt behov

Bättre 
matchmiljö

Från 
idrottskansli 

till 
sportkontor

Aktivt sprida 
bilden om 

Stockholms-
fotbollen

STRATEGIER OCH MÅLBILD 2022 - UTFALL

MÅLBILD 
2022

PRIORITERAD 
STRATEGI 

2022

FLER PERSONER VÄLJER ATT STANNA KVAR I STOCKHOLMSFOTBOLLEN

BÄTTRE MATCHMILJÖ & ÄNNU BÄTTRE LEDARE

Fotbollen i Stockholm bidrar till mycket genom det vi tillsammans gör på och utanför fotbollsplanen och med förslaget 
till Strategier och mål 2018-2023 vill styrelsen visa att Stockholmsfotbollen vill mer än att bara spela matcher och fostra 

landslagsspelare, vi vill vara en tydlig del i utvecklingen av svensk fotboll.

STYRELSENS RAPPORT

STOCKHOLMSFOTBOLLENS
MÅL OCH INRIKTNING 2018 - 2023

Förbättrad 
jämdställdhet 
på alla nivåer
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VISION: 
”Genom respekt, kunskap och medmänsklighet skall vi tillsammans 
arbeta för att alla ska känna sig trygga runt våra matcher på och utanför 
planen.”

DEFINITION: 
”Förbundet skall verka för att skapa ett tryggare klimat på och utanför 
planen genom att informera och utbilda spelare, ledare, föräldrar om 
fotbollens värdegrund.” 
•  Aktivt arbeta för att alla runt en match ska känna sig trygga
•  Ökad förbundsnärvaro vid matchtillfällen
•  Förbättra attityder, beteende och språk kopplat till matchen

MÅL:
1.  Genomföra en matchmiljödag  
     • Förbundsnärvaro 
2. 20 föreningar som kör Projektstöd IF:s ”Trivselansvarigpaket”
     • Ökad lokal närvaro 
3. Utbilda ca 80 matchobservatörer/delegater  
     • Genomföra matchobservationer 
4. 4 ambassadörer som tillsammans med StFF synliggör arbetet att 
     skapa en tryggare matchmiljö  
     • Kampanjveckor kommunikation 
5.   Genomföra matchmiljökartläggning  
     • Domarenkäter

Ovan mål har nåtts och exempel på aktiviteter som har genomförts är:

Trivselansvarig
Under året har 22 klubbar deltagit i projektet Trivselansvarig. Det 
innebär att de har bevakat sina egna hemmamatcher och sett till så att 
miljön kring dessa har varit bra. Man har haft ett extra öga på domaren 
och sagt till obekväm publik. Det är svårt att ange en exakt siffra, men 
troligen fanns det trivselvärdar på uppemot 1 000 S:t Eriks-Cups 
matcher under 2022. 

Fair Play-ligan (FPL)
På seniorsidan genomfördes Fair Play-ligan som är ett uppskattat 
verktyg med syfte att medvetandegöra föreningar och enskilda lag om 
problematik i visst negativt uppförande. Lagen får 1 poäng för gult kort 
och 3 för rött kort. Lag som hamnar över 3,5 poäng i snitt hamnar hos 
Tävlingskommittén (TK) för eventuell bestraffning. Att StFF redovisar 
lags resultat bidrar till att lagens snittsiffror bevisligen går neråt - det 
blir ett samtalsämne och fokus i framför allt vissa lag. Men lag hamnar 
ändå över och straff från TK delas ut. Under året har lag blivit tilldelade 
matchobservatörer, lag har fått sina hemmamatcher flyttade, 11 lag 
har fått dubbel anmälningsavgift till 2023 och några lag har till och med 
fått poängavdrag för upprepad hög slutsumma i FPL. Andra distrikt har 
inspirerats och infört egna Fair Play-ligor. 

Matchobservatörer
Under året har närmare 350 observationer genomförts, vilket är en 
ökning med över 100 matcher jämfört med 2021. De flesta är gjorda på 
seniornivå utifrån FPL, men även ungdomsmatcher har observerats. En 
vanlig observation är att ett lag tar kontakt med StFF och är oroliga för 
en match då senaste matchen mot samma motstånd blev stökig. StFF har 
under året även gjort två så kallade dolda matchobservationer. Dessa 
görs då det framkommit indicier på fusk med otillbörliga spelare. Vid en 
dold observation görs en fullständig legitimationskontroll av båda lagen. 

Grönt Kort för Fair Play
I S:t Eriks-Cupen upp till och med 14 år delas Grönt Kort för Fair Play 
ut tillsammans med StFF:s samarbetspartner Folksam. Två spelare i 
vardera lag uppmärksammas för sitt goda beteende på planen. Det är 
frivilligt för lag att dela ut, men de flesta lag gör det. Och har nu gjort så i 
några år.

Gult kort = byte i S:t Eriks-Cupen
I S:t Eriks-Cupen från 15 år och uppåt finns en speciell Fair Play-regel. 
En spelare som får gult kort måste bytas ut. Detta för att det gula kortet 
faktiskt ska bli en bestraffning och för att röda kort ska undvikas i 
möjligaste mån. I S:t Eriks-Cupen ackumuleras inte varningar så därför 
är ett enskilt gult kort i en match ingen bestraffning alls. Och det bör 
det vara. Det ger också ledare chansen att prata om Fair Play med sina 
spelare.  

Matchmiljöhelg
Under en helg i maj begav sig StFF:s förtroendevalda och personal ut 
bland planerna för att sätta fokus på fotbollens matchmiljö. Det var 
fotbollsglädje och engagemang hos spelare, ledare, publik samt domare, 
som skötte sin uppgift med bravur. I stort positiva matchmiljöer, men 
några få mindre icke lämpliga aktioner ägde också rum. Det delades ut 
Grönt Kort för Fair Play i samarbete med Folksam. 
     Syftet med matchmiljöhelgen är att med ökad förbundsnärvaro vid 
planerna visa att arbetet med att skapa en tryggare matchmiljö är en 
prioriterad och viktig fråga. Det gavs chansen att prata matchmiljö med 
alla inblandade i matcherna, vilket uppskattades. Matchmiljöhelgen är 
ett initiativ som kommer att upprepas, förhoppningsvis även nationellt. 

Ambassadörer
StFF tog fram en film med kända fotbollsspelare som agerade 
ambassadörer med ett positivt budskap kring matchmiljön. Syftet var att 
förstärka det fina och bra med fotbollsutövandet. 

Ramar och koder
Samtliga distriktslag för flickor och pojkar har kontinuerligt arbetat med 
en värdegrundspresentation som inleder samlingar. ”Ramar och koder” 
som den heter behandlar spelarens beteende både på och utanför 
planen och det gäller både distriktslagsmiljön och föreningsmiljön. Inför 
2023 planeras denna utvecklas ännu mer för att belysa vikten av ett 
bättre matchklimat.

Övrigt
Utöver ovanstående punkter har antalet mejl och samtal från klubbar, 
ledare och föräldrar ökat markant. Fler söker råd och stöd i ärenden 
kring speltid, dåligt uppförande, byte av lag med mera. StFF fungerar 
som ett bollplank och ger råd inom de befogenheter man har.

PRIORITERADE STRATEGIER 2022
StFF:s styrelse har inför varje verksamhetsår valt ett eller flera fokusområden som ska prioriteras kommande år. Inför 2022 

beslutade styrelsen att strategierna ”Bättre matchmiljö” samt ”Ännu bättre ledare” är prioriterade områden. Kansliets uppdrag var 
att fokusera på dessa prioriterade områden under året samt de basuppgifter man har att utföra som distriktsförbund i svensk fotboll. 

Dock skall kansliet även arbeta med samtliga strategier i form av mål och aktiviteter.

BÄTTRE MATCHMILJÖ
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VISION: 
”Med 100 procent utbildade ledare skapar vi förutsättningar för att alla 
barn och ungdomar bemöts med respekt och kunskap som leder till en 
livslång kärlek till fotbollen.”

DEFINITION: 
”Varje spelare ska mötas av välutbildade tränare, domare och lagledare 
som får möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens”

MÅL:
1. 35 unika fortbildningstillfällen  
     • Tränarfortbildning 
2.  Spelformsutbilda 900 tränare  
     • Tränarutbildning 
3.  Öka domarobservatörer som är kvinnor med 2 st  
     • Domarutbildning 
4.  Öka antal tränarutbildare med 10 st  
     • Tränarutbildning 
5.  Implementera ny tränarutbildning  
     • Tränarutbildning 

Ovan mål har nåtts och exempel på aktiviteter som har genomförts är:

Empowering Leaders 
Som en del i StFF:s verksamhetsmål, jämställdhet, startades under året 
projektet Empowering Leaders för att öka jämställdheten samt att 
utveckla och stödja unga kvinnor i deras roll som tränare. Fem adepter 
(tränare) i åldrarna 17–23 år blev tilldelade varsin mentor. Adept och 
mentor har under året haft kontinuerliga träffar och avstämningar där 
syftet varit att adepten ska få ta del av mentorns erfarenhet, få stöttning 
i sitt uppdrag som tränare samt utöka sitt kontaktnät för att på sikt 
utvecklas som tränare och stärka sin position inom svensk fotboll.

Alliansfortbildning
Alliansföreningarna; AIK, Hammarby, Djurgården och BP, turas om att 
under en kväll ta emot ledare och tränare för S:t Eriks-Cupslag med en 
fortbildning om klubbens spelarutbildning och tränarskap. Under 2022 
startade verksamheten upp efter pandemin och både DIF och BP har 
genomfört kvällsfortbildning med teori och praktik på Bosön respektive 
Grimsta IP. Ett 100-tal ledare medverkade vid varje fortbildning.

Tränarakademin
Som en ny fortbildningsinsats har StFF under året drivit projektet 
”Tränarakademin”. Fortbildningen erbjuder ett begränsat antal ambitiösa 
unga tränare på hög nivå möjlighet att ta ytterligare kliv i sin utveckling 
tillsammans med likasinnade.
Gruppen har träffats månadsvis och behandlat olika delar av 
tränarskapet. Vid träffarna som är fysiska berör Tränarakademin olika 
tränarskapsteman där utveckling är i fokus. Årets kull har bland annat 
haft fortbildning i: Träningsmetodik, matchcoaching, observationsbesök 
på elitträning.
Träffarna har drivits av StFF:s tränarutvecklare Douglas Jakobsen med 
gästföreläsare och studiebesök som inslag. Tränarna har även utfört 
uppgifter i sin hemmiljö, koordinerat med Tränarakademins innehåll. 
Målet är att vara en kompetenshöjande fortbildning där deltagarna 
omsätter kunskap till ännu bättre träningar i Stockholmsfotbollen, både 
under året och på lång sikt.

Tränarclinics
I samband med öppna träningar på flicksidan har Fotbollsutvecklaren 
Sara Olsson genomfört fortbildningar för tränare i ålderskullen. 
Träffarna beskriver hur framgångsrik spelarutbildning på flicksidan ser 
ut idag med tips och medskick till tränare för tjejer i 14-årsåldern.

Frukostseminarium
Under året har vi regelbundet genomfört ett tiotal frukostseminarier 
på tre olika hotell i Stockholm. En del av dessa tränarfortbildningar 
har senare erbjudits på nytt, digitalt. Betygen har genomgående varit 
höga och trots ibland ett avancerat tema har inriktningen varit att 
vara pedagogiskt och utvecklande för tränare på alla nivåer. Exempel 
på teman: Coacha försvarsspel, Fotbollsanalys, Anfallsmetoder, 
Bollinnehav, Träna med villkor och begränsningar, Spelformen 7 mot 7, 
Rondo, Spelbarhet. 

Övrigt
Utöver ovanstående punkter har följande aktiviteter genomförts:
•  Fortbildningar i samarbete med RF-SISU Stockholm för spelare, ledare  
    och föräldrar
•  Framtidens Fotbollsledare 
•  Digitala utbildningar
•  Artikelserier om ledare

 

PRIORITERADE STRATEGIER 2022
StFF:s styrelse har inför varje verksamhetsår valt ett eller flera fokusområden som ska prioriteras kommande år. Inför 2022 

beslutade styrelsen att strategierna ”Bättre matchmiljö” samt ”Ännu bättre ledare” är prioriterade områden. Kansliets uppdrag var 
att fokusera på dessa prioriterade områden under året samt de basuppgifter man har att utföra som distriktsförbund i svensk fotboll. 

Dock skall kansliet även arbeta med samtliga strategier i form av mål och aktiviteter.

ÄNNU BÄTTRE LEDARE
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SAKNAR DU TABELLER OCH RESULTAT?

Alla serier och matcher från 2022 hittar du enklast på vår hemsida www.stff.se.
Gå till Tävling – välj tävling och klicka på rubriken Avancerad. Välj den säsong 
som du önskar resultat ifrån. Från 2012 och framåt går det att hitta all StFF:s 

tävlingsverksamhet.
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