Förslag: Ta bort ungdomsverksamhet från
repskapsmötet
Bakgrund
Det beslutsmöte som finns inom Stockholms Fotbollförbund (StFF) är årsmötet. StFF har valt
att bryta ut tävlingsfrågor från årsmötet till ett representantskapsmöte som hålls i
november. Anledningen är huvudsakligen två. Dels sticker tävlingsfrågor ut i jämförelse med
val och andra strategifrågor som behandlas på ett årsmöte, men november är också en
bättre tidpunkt på året för att ta beslut kring serieindelning och eventuella regeländringar.
Dock har vi identifierat utmaningar med dagens lösning runt ungdomsfotbollen som tex:
Demokratin på representantskapet
I distriktet finns över 300 aktiva föreningar. Till S:t Eriks-Cupen 2021 har 184 olika föreningar
anmält lag. Samtidigt är det 30-40 föreningar som deltar på vårt representantskap och då är
många av dessa föreningar rena seniorföreningar. Lämpligheten att dessa få och icke
ungdomsföreningar ska besluta om förändringar inom ungdomsfotbollen är ett problem.
Otydlighet vad man kan motionera om
Många motioner som kommer in är StFF tveksamma till om det är en fråga för vårt
representantskap eller inte. T.ex. benämningen på våra ungdomsserier, är det en
tävlingsfråga eller inte?
Det finns också tydliga tävlingsfrågor som vi ändå inte kan motionera och besluta om då de
är tagna på Svenska Fotbollförbundets möte, t.ex. spelformer och resultatrapportering
under 13 år.

Förslag
Beslut som rör S:t Eriks-Cupen eller annan av StFF hanterad ungdomsverksamhet skall inte
vara en del på representantskapet.

Motivering
Ungdomsserier som S:t Eriks-Cupen är ingen tävlingsverksamhet med upp och nedflyttning
utan är en utbildning - och utvecklingsverksamhet med fri anmälan. Eftersom
ungdomsfotbollen är ett utbildningsområde förordar vi en annan modell och process för att
utveckla den än att det skall skrivas motioner som ofta blir ett trubbigt sätt att fånga in
synpunkter, förslag och idéer.
Syftet att inte ta utbildning och utvecklingsfrågor runt ungdomsverksamhet på
representantskapet är att vi vill få en säkrare och bättre miljö för att långsiktigt kunna
erbjuda bra verksamhet inom ungdomsfotbollen och arbeta för att alla ska nå sin fulla
potential oavsett ambitionsnivå.
De förändringar som skall göras inom denna verksamhet görs i en gedigen
förankringsprocess med ungdomsföreningarna inom Stockholms Fotbollförbund. Bland
annat inför vi en ungdomskonferens där denna verksamhet står i fokus.
Läs mer om upplägget runt denna förankringsprocess i bilagan.

Bilaga
Ny förbättrad förankringsprocess - ungdomskonferens
StFF vill från 2021 bjuda in till en ungdomskonferens. Alla klubbar med lag anmälda i S:t
Eriks-Cupen bjuds in för att diskutera förbättringar och förändringar. Konferensen pågår som
minst en heldag och arrangeras i augusti. Inför konferensen får samtliga klubbar möjlighet
att skicka in förslag på förändringar och diskussionsämnen. StFF sätter agendan utifrån
inkomna önskemål och egen erfarenhet. Denna konferens är vägledande för beslut.
Utöver detta finns andra forum att diskuteras ungdomsfotboll. Vi har flertalet (5) olika
sportsliga forum dit vi bjuder in uppemot 70 olika klubbar två ggr per år. Vi har zonträffar
där samtliga ungdomsföreningar deltar. Dessutom arrangerar vi årligen ”Frukostmötet” dit
samtliga föreningar bjuds in. Se mer detaljer under rubrik ”Nytt förslag på årshjul” senare i
dokumentet. Sammantaget ser vi att förankringsprocessen under året blir omfattande,
heltäckande och bra.
Beslutsorgan
Med stöd i och av denna förankringsprocess så tas beslut om ungdomsfotbollen av tre olika
instanser med förtroendevalda personer. StFF:s styrelse, Tävlingsutvecklingskommittén eller
Tävlingskommittén. Även Futsal och Beachfotboll-kommittén kan bli aktuell om
förändringen rör Futsal eller Beachfotboll-frågor.
Vilken instans som tar beslutet beror på vad frågan rör.

Förslag på årshjul för förankring av ungdomsfrågor
Februari
Obligatoriska zonträffar
Målgrupp styrelser i samtliga ungdomsföreningar. Informationsmöte och erfarenhetsutbyte.
Kan hålla på in i mars.

Mars
Årsmöte
Målgrupp styrelser i samtliga föreningar. Beslutsmöte. Första tisdagen i mars om det inte
krockar med sportlovet.

April
Forum 1-5
Målgrupp ”sportchefer” i de 50 största föreningarna. Diskussionsmöte och
erfarenhetsutbyte. Återkommer under hösten. Drivs i fem olika konstellationer.

Augusti
Ungdomskonferens
Målgrupp ”sportchefer” i samtliga ungdomsföreningar. Diskussionsmöte och
erfarenhetsutbyte. Vägledande för förändringar inom ungdomsfotbollen/S:t Eriks-Cupen.

September
Forum 1-5
Målgrupp ”sportchefer” i de 50 största föreningarna. Diskussionsmöte och
erfarenhetsutbyte. Hålls även på våren. Drivs i fem olika konstellationer.

Oktober
Inför repskap
Målgrupp ”sportchefer”/styrelser i samtliga föreningarna. Diskussions och informationsmöte
kring de frågor och motioner som ska upp på StFF:s och SvFF:s respektive
representantskapsmöten. ENDAST SENIORFRÅGOR!

November
Representantskap
Målgrupp ”sportchefer”/styrelser i samtliga seniorföreningar. Beslutsmöte och
informationsmöte. Början/mitten av november. ENDAST SENIORFRÅGOR!

December
”Frukostmöte”
Målgrupp kanslister i samtliga ungdomsföreningar. Information, inspiration och
erfarenhetsutbyte. Första helgen i december.

Övrigt
Utöver dessa ”större” aktiviteter sker bland annat ytterligare aktiviteter där frågor runt
ungdomsfotbollen är i fokus, tex:
Löpande kommittémöten. 6-8 möten per år och kommitté. Kommittéerna består av
ledamöters från olika föreningar inom Stockholmsfotbollen
Löpande SvFF och distriktsmöten. 6-8 möten årligen runt olika ämnen.
Arbetsgrupper och projektgruppsmöten. Sammansatta med individer som representerar
Stockholmsfotbollens olika verksamheter beroende på frågeställning.
Löpande nätverksmöten

