
  

 

Föreningscertifikat 

StFF:S styrelse föreslår årsmötet 2022 att uppdatera Föreningscertifikatet till säsongen 2022.  
 
Bakgrund 
Sen många år har Stockholmsfotbollen haft ett föreningscertifikat. Från start skulle det skrivas under 
av föreningens ordförande varje år och skickas in till StFF för att få delta i S:t Eriks-Cupen. För några 
år sedan tog vi bort det, hade man en gång skrivit på det så räckte det. Föreningar behövde inte 
skriva på varje år.  
Dessutom togs ”Värvningsförbudet” bort ur certifikatet och lades in i Tävlingsbestämmelserna 
istället. 
Dessa två förändringar har lett till att certifikatet levt en undangömd tillvaro de senaste åren.  
 
På Barn och Ungdomskonferensen i augusti 2021 togs föreningscertifikatet upp. Frågeställningen var 
om vi skulle utveckla eller avveckla certifikatet. Det enhälliga svaret blev att det skulle utvecklas och 
att kännedomen om det skulle ökas.  
 
StFF fick i uppdrag att ta fram ett nytt fräscht certifikat och att sprida informationen om det bättre.  
Därav detta förslag till årsmötet 2022.   
   
 
Förslag 
StFF:s styrelse föreslår att: 

- Det bifogade uppdaterade certifikatet (Bilaga 1) ska skrivas under av samtliga föreningar med 

lag i S:t Eriks-Cupen inför säsongen 2023 och alla där efter kommande säsonger 

- De föreningar som inte skriver under får inte delta i S:t Eriks-Cupen 

- Årets punkt (punkt 4 i Bilaga 1) kan ändras varje år så certifikatet hålls aktuellt och levande 

- Föreningar uppmanas att sätta upp den affisch som tagits fram (bilaga 2 *) på sina 

hemmaplaner 

Till detta så föreslår StFF:s styrelse att: 

- Uppmana föreningar att sätta upp affischen redan säsongen 2022 

- De föreningar som vill får skriva under och skicka in certifikatet redan säsongen 2022 

 
Syfte 
StFF anser att certifikatet är en viktig del för att uppnå vår vision, ”Så många som möjligt – så länge 
som möjligt – i en så bra miljö som möjligt”.  
 
Det finns inga sanktioner kopplade till certifikatet. Det är upp till föreningarna att se till att det 
efterlevs på bästa sätt. Därför är affischen viktig så budskapet sprids till så många som möjligt. Alla 
spelare, ledare, föräldrar och anhöriga ska känna till vad som står i certifikatet.  
 
/ Styrelsen 
 
*= lay-outen på bilaga 2 kan komma att förändras  


