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2021-22 

 

Framtidens Fotbollsledare 

Ansök för en eller två deltagare 
 

Detta är en längre utbildning för föreningens unga ledare 16-19 år som vill 
fördjupa sig och lära sig mer om fotbollen och sitt ledarskap. Ett starkt 

önskemål är att deltagaren erhåller stöd från den egna föreningen.  
 

Läs mer i foldern och skicka in ansökan innan den 23 april till Kicki Bellander 
kicki.bellander@stff.se 

Frågor: Kicki Bellander 08-444 75 57 
  

Utbildningen finansieras av Stockholms Fotbollförbund 

mailto:kicki.bellander@stff.se
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Syfte med Framtidens Fotbollsledare 
Vi har många engagerade och fokuserade unga fotbollstränare/domare 
i Stockholms fotbollsföreningar. Syftet med utbildningen är att hos 
dessa skapa en bredare kunskap och ett intresse för föreningsfrågor i 
stort. Syftet är också att visa att de som unga ledare har möjlighet att 
vara med och påverka föreningens inriktning och aktiviteter. Ett tredje 
syfte är att utbilda fler organisationsledare till Stockholmsfotbollen. 
 

Mål med Framtidens Fotbollsledare 
15 unga ledare ska under åtta månader fått kunskap om: 

 
• Hur en förening fungerar och hur de kan påverka. 
• Vilka riktlinjer som styr idrotten och fotbollen. 
• Hur de kan skapa en trygg miljö genom sitt ledarskap. 
• Vilken roll/vilket intresseområde de vill arbeta med inom fotbollen.  
 

Framtidens Fotbollsledare - målgrupp 
• Fotbollsintresserade ungdomar i åldern 16-19 år 
• Ett starkt önskemål är att deltagaren erhåller stöd från den egna 

föreningen.  
 

Framtidens Fotbollsledare – Mentorskap 
Mentorn ska vara en person som är insatt i fotbollen och har i första 
hand till uppgift att vägleda deltagaren utifrån dennes intressen. 
Stödet innebär bl.a. att hjälpa till att sätta upp mål för att adepten ska 
nå dit han/hon önskar. Mentorn kommer också samtala och knyta an 
till de utbildningar som adepten genomför samt kontinuerligt diskutera 
frågeställningar i kurslitteraturen. Det är av största vikt att adeptens 
föreningsrepresentant har god kontakt med sin deltagares mentor. 
 
 

Uppföljning/målbild (efter genomförd FFL) 
Efter genomförd utbildning kommer deltagarna vara fyllda med 
kunskap och förhoppningsvis ha höga ambitioner med sina framtida 
ledaruppdrag inom fotbollen. Då gäller det att föreningen har en 
beredskap för att kunna erbjuda sin deltagare en plats i sin 
organisation.  
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Vad är Ungt nätverk? 
AGUST arrangerar Nätverksträffar för att kunna utveckla ett Ungt Nätverk inom 
Stockholmsfotbollen. Nätverket är till för att skapa större gemenskap bland 
fotbollsengagerade ungdomar inom Stockholmsfotbollen. Vi hoppas det skapar 
kontakter och ger större gemensam erfarenhet som alla kan dra nytta av.  

Träffarna ger också möjlighet för unga fotbollsintresserade i Sthlm att utvecklas. En 
träff kan t.ex. vara en föreläsning, utbildning, workshop eller ett praktikpass. 
Träffarna vänder sig uteslutande till fotbollsintresserade ungdomar i åldern 15-25 
verksamma i Stockholm. Träffarna bekostas av Stockholms Fotbollsförbund och är 
alltså helt gratis för dig som ung fotbollsintresserad. 

 

Detta har vi tidigare bjudit in till:  
Mental träning, konflikthantering, träningspass i både teori och praktik, 
inspirationsföreläsningar med ledande fotbollstränare (såsom Tommy Söderberg, 
Kjell Jonevret, Marika Domanski Lyfors, Rikard Norling, Jens T Andersson), speciell 
träff riktad till endast tjejer, föreningslära med Karin Mattsson Weijber och Christer 
Pallin som föreläsare. 
 

www.ungtnatverk.se  

Utbildningsprogrammet för deltagarna som går nu 2020 – 2021 
 
Söndag 30 augusti Introduktionsträff med föreläsning ”Min väg” 
Halvdag 13 – 16 Deltagarna har sin första träff med sin mentor 

 
Måndag 1 sept Teambuilding  
Kväll 18 - 21  Föreläsare: Jenny Hedlund, Grouping, Coaching & Consulting 
 
Måndag 21 sept Lärandemetod Guided Discovery 
Kväll 18 – 21 Föreläsare: StFF:s Tränarinstruktör Claudio Pereyra Suarez 
 
Torsdag 1 oktober Presentation av Strategi 2025 och FSLL 
Kväll 18 – 21 + workshop Framtidens tävlingsformer inom svensk fotboll 
 Föreläsare Milou Werth SvFF och RF-SISU 
 Föreläsare: Marie-Louise Dahlberg SvFF  
   
Onsdag 14 okt Effektiva Ledarteam 
Kväll 18 – 21 Föreläsare: Susann Meckbach och Göran Kentää 
 
Tisdag 17 nov  StFF:s Representantskapsmöte 
Kväll 18 – 21  Info av Tävlingschef Björn Eriksson innan och efter mötet 
   
Lördag 21 november Värdebaserat Ledarskap del 1  
Heldag  Föreläsare: Futebol dá força  
 
Måndag 7 december Normkritiskt ledarskap  
 Föreläsare: Normbollen Charlotte Ovefelt 
 
Tors 14 januari Studiebesök AIK:s Forskning och Utvecklingsavdelning 
Kväll 18 – 21  Föreläsare: Dennis Hörtin 
 
Torsdag 28 jan Coachande Ledarskap  
Kväll 18 – 21  Föreläsare: Jenny Hedlund, Grouping, Coaching & Consulting 
 
Måndag 15 februari Idrottens Föreningslära  
Kväll 18 – 21  Föreläsare: Catharina Conrad, RF-SISU Stockholm 
   
Tisdag 9 mars StFF:s årsmöte  
Kväll 18 – 21  Träff med StFF:s valberedning innan mötet 
 
Lördag 27 mars Värdebaserat Ledarskap del 2  
Heldag  Föreläsare: Futebol dá força 

 
Ons 14 april  Presentation av Bosöns utbildningar  
Kväll 18 – 21  Föreläsning  
  Föreläsare:  
   
Måndag 3 maj Avslutningsträff  
Kväll 18 – 21 Deltagarna har en muntlig redovisning ”Min ledarfilosofi” 

Inspirationsföreläsare:  Hemlig 
  Intyg och tröjutdelning 

 

http://www.ungtnatverk.se/
https://fogis.svenskfotboll.se/Fogisklient/Person/PersonUppgifter.aspx?personid=722744
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Föreningens åtaganden 
Att under utbildningstiden  

finnas till hands och stötta er/era deltagare genom att: 

 

Delta på Uppstartsträffen i september 2021 och på avslutningen i maj 2022. 

Hjälpa deltagaren med hemuppgiften i Föreningslära. 

Se till att deltagaren får delta på ett av föreningens styrelsemöten. 

Att under utbildningens gång hålla sig  

uppdaterad och ställa frågor till er deltagare. 

Att efter avslutad utbildning bereda plats för deltagaren i den egna organisationen 

 

 
 

Framtidens Fotbollsledare 2020 - 2021 

 

 

Vi önskar även att ni under utbildningsåret genomför 
 

Ungdomsbarometern 
 

Vill ni locka ungdomar att engagera sig i föreningens arbete? 

Vill ni ta reda på vad era ungdomar tycker om föreningen? 

Vill ni hitta sätt att tillsammans med era ungdomar utveckla föreningen? 

 

Under en kväll (3 tim) tillsammans med en erfaren processledare, skapar vi en 
situation där ungdomar får en insikt i vad en förening är och vad man kan göra för 

att engagera sig. Samtidigt får de själva får tycka till om vad de tycker fungerar 
bra och mindre bra i föreningen.  

 
Tillsammans med er i styrelsen får de sedan ta en aktiv roll i utarbetandet av 

lösningar på de förbättringsområden som de har pekat ut. 
 

Kvällen ger er en möjlighet att lära känna era ungdomar, skapa intresse för 
föreningens arbete och hitta sätt att göra dem delaktiga i verksamheten. 

http://www.rf.se/RFdistrikt/Stockholm/Viarbetarmed/Ungdomsintegrering/Forforeningar/Ungdomsbarometern/

