
Obligatoriska träffar 2021
Vi startar mötet kl 18.00

Välkomna

Tänk på att:

• Stäng av mick och kamera 

• Skriv ditt namn och förening i chatten

• Ställ frågor i chatten

Program

• Kort presentation StFF och RF SISU

• Prioriterad strategi 2021

• Projektstöd IF 2021

• Övrig info

• ”Snacka fritt” – Zonsamtal



Dagens agenda

• Kort presentation StFF och RF SISU

• Prioriterad strategi 2021

• Projektstöd IF 2021

• Övrig info

• ”Snacka fritt” – ämnet för dagen är utbildning



Prioriterad strategi 2021
”Bättre matchmiljö”



Idrottsrörelsens gemensamma mål

Livslångt idrottande

Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka

Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening

Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare

Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

• Den moderna föreningen engagerar

• Inkluderande idrott för alla

• En ny syn på träning och tävling

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott

• Ett stärkt ledarskap

RF Strategi 2025



Vision

”Så många som möjligt, så länge som möjligt 

i en så bra verksamhet som möjligt.”



Mål 2022

”Stockholmsfotbollen är Sveriges ledande folkrörelse”



Stockholms Fotbollförbund - Strategier

✓ Förbättrad jämställdhet på alla nivåer

✓ Ännu bättre ledare

✓ Bättre matchmiljö

✓ Aktivt sprida en bild Stockholmsfotbollen

✓ Framgångsrika mötesplatser

✓ Från idrottskansli till sportkontor

✓ Anläggningar som täcker vårt behov



Prioriterad strategi 2021
”Bättre matchmiljö”



Bakgrund 

• Ca 650 ärenden
• Ca 98% Herr och pojk
• Serienivåkopplat
• Mörkertalet dvs orapporterade incidenter upplevs växa
• Anmälningar uteblir med rädsla/oro för repressalier



Mål och aktiviteter ”Bättre matchmiljö”



Matchobservationsprojekt

Samarbete med RF-SISU Stockholm

Öka matchobservationer

Utbildning

Fair Play trappa

Koder och ramar distriktslagsverksamheten

Story-telling disciplinnämnd

Matchmiljö ungdomsdomare

Ökad förbundsnärvaro

utökade observationer

Paket i projektstöd IF

Facebook

Matchmiljökartläggning

Domarenkäter

nolltolerans

Diplomerad Förening

Story-telling tävlingskommitté
Min Fotboll

Förbundsnärvaro

Risklistor

Instagram

Twitter

Ambassadörer

Matchmiljöprojekt

Publikkaptensprojekt

Hållbarhetsprojekt

Projektbeskrivningar

Utöka antal matchdelegater

Faddersystem

”Säker anläggning”
Benchmarking andra idrotter



Fair Play trappa

Koder och ramar distriktslagsverksamheten

Ökad förbundsnärvaro

Paket i projektstöd IF

Matchmiljökartläggning

Sociala medier

Faddersystem
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Trygga 
idrottsmiljöer

IF

RF-
SISU

StFF

Trivselansvarig Värdegrundscoach
Värdegrundsambassadör

Bättre matchmiljö Värdegrundsansvarig





Värdegrundscoachkoncept



Värdegrundsgrupp
(en repr från styrelsen)

Värdegrundscoacher
(ett fåtal utbildare)

Värdegrundsambassadörer (en 
vårdnadshavare/lag/trupp)

Styrelsen 
(Ytterst ansvariga)

LedareSpelare Vårdnadshavare

Visselblåsartjänst

Andra föreningar

Stockholms FF

Intern föreningsutbildning

Kommunikationsvägar

RF-SISU Stockholm

Svenska Fotbollförbundet

Kansli
(Kontaktperson)

Extern föreläsare

Utbildas av RF-SISU Stockholm



• Projektstöd för att behålla 13-20 år

• Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

• Utbildningsstöd för aktivitetsledare

• Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och 
ungdomar. Definitionen av en aktivitetsledare är en 
ledare som planerar och genomför den idrottsliga 
verksamheten för barn och ungdomar.

• Projektstöd IF idrott för nyanlända

• Målgruppen för detta stöd är i första hand nyanlända, 
i andra hand personer med migrationsbakgrund och i 
tredje hand föreningsmedlemmar.

• Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av 
Coronapandemi

• Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet 
påverkas av Coronarestriktionerna.



Tillsammans  
2021

IF

RF-
SISU

StFF

Trivselansvarig
Fotbollsskolor

Värdegrundscoach
Idrottsskolor

En bättre matchmiljö
Jämställdhet
Lira blågult

Skapa trygga idrottsmiljöer
RF’s jämställdhetsmål
Ledarskapsutbildning



Thomas Björkman
Idrottskonsulent

thomas.bjorkman@rfsisu.se

Mikael Norberg
Idrottskonsulent

mikael.norberg@rfsisu.se

Catharina Conrad 
Idrottskonsulent

catharina.conrad@rfsisu.se

RF-SISU Stockholm – Idrottskonsulenter fotboll

Mats Lundholm
Idrottskonsulent

mats.lundholm@rfsisu.se

Järfälla / Upplands-Bro
Österåker / Waxholm
Stockholm syd B
Nacka / Tyresö

Stockholm Väst / Ekerö
Stockholm Väst
Värmdö
Stockholm syd A

Sollentuna / Upplands-Väsby
Vallentuna / Täby
Huddinge
Solna / Sundbyberg

Danderyd
Stockholm Staden / Lidingö
Nynäshamn / Haninge
Botkyrka / Salem

mailto:thomas.bjorkman@rfsisu.se
mailto:mikael.norberg@rfsisu.se
mailto:catharina.conrad@rfsisu.se
mailto:Mats.lundholm@rfsisu.se


Projektstöd IF

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Målgruppen: Ungdomar i åldern 13–20 år.

Utbildade barn- och ungdomsledare i idrottsföreningen

Målgruppen: Aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Nya paket hösten 2020 och 2021



Förutsättningar Projektstöd IF 2021

Ansök senast oktober

Projekt måste påbörjas senast oktober

Projekt behöver vara återrapporterat redan sista 
oktober

Observera att Projektstöd IF får ej användas till 
domarutbildningar



”Trivsel-
ansvarig”

Bättre matchmiljö på egna 
hemmaplan i S:t Eriks-Cupen

15.000:-

Utbildning till klubben

Person på hemmaarenan

Kort att dela ut

Säga till på plats

Rapportera in till StFF



”Corona-
paketet”

Fortsätta bedriva verksamhet så 
smittfritt som möjligt

7 500:-

Handsprit

Egen vattenflaska

Dela upp träningstider

Infomaterial



”Lokala” 
Framtidens 

Fotbollsledare

Lokalt utbilda nya unga ledare

15 000:-

- En längre utbildning – flera tillfällen

- Fler unga ledare i egna klubben

- Tränarutbildning, föreningsdemokratikunskap

- Förslag på upplägg finns från StFF

- Samarbete med RF-SISU Stockholm

Drivs även centralt av StFF



”Träning  
dagtid”

Nyttja planerna bättre 

innan 17:00 vardagar

15.000:-

Skjuts

Arvoden

Mellanmål

Planhyra

Ska ersätta annan tid, inte för extratider!



”Start 
Diplomerad 

Förening”

Komma igång med processen

5.000:-

Licens Processtöd

Uppstartsmöte



”Praktisk 
tränar-

fortbildning”

Uppföljning Tränarutbildning C –
praktik i egen grupp

6.000:-

Instruktör vid 6 tillfällen 

Praktiska tips och feedback efter 
varje tillfälle



Övrig info

• Förändring process runt 
ungdomsfotbollen

• Företagshälsa 

• Lira blågult!

• Jämställdhet 



Ungdomsfotbollen

• Ingen röstning på 
Representantskapsmötet

• Förslag till Årsmötet i mars

• Förändring genom förankring i:

• Ungdomskonferens

• Sportsliga forum

• Fotbollssymposium

• Obligatoriska träffar

• Frukostmöte/Kick off



Företagshälsa

• Hög ohälsa 

• Arbetsgivaransvar

• Centralt avtal

• Hälsoundersökning inkl
uppföljning

• 3125 kr per undersökning

Kontaktperson StFF: Andrea Möllerberg

andrea.mollerberg@stff.se

mailto:andrea.mollerberg@stff.se


Lira blågult

• Högt administrationsstöd

• Ledarutbildning

• SvFF kläder och EM boll

• Swedbank partner -> utbildning

• Gemensam Stockholms aktivitet

• Separat infomöte under feb

Kontaktperson StFF: Annelie Norén
annelie.noren@stff.se

mailto:andrea.mollerberg@stff.se


Jämställdhet

• Öka ledarskapet

• Öka antal kvinnliga tränare

• Fokus tränare för flicklag

• Ungdomskommitté

• Nätverk -> Kvinnliga tränare

• Nätverk -> Kvinnliga styrelseledamöter



Snacka fritt

Indelade i grupper – en grupp per zon

Ämnet för dagen är…………………………………..
- Utefter era önskemål från utskickad förfrågan

Roller samtalsledare, sekreterare, tidhållare utdelade
- Anteckningar skickas till kicki.bellander@stff.se

Representanter från StFF & RF-SISU Stockholm finns i alla 
grupper

45 minuter – tillbaka till ”stora” mötet 20.00.



Obligatoriska träffar 2021

TACK för idag

Anteckningar från gruppdiskussioner skickas till kicki.bellander@stff.se

Presentationen skickas ut till alla under morgondagen tillsammans med en 
utvärdering av träffen

mailto:kicki.bellander@stff.se



