
Obligatoriska träffar 2023
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

• SvFF:s & StFF:s prioriterade strategier 2023

• Trender Stockholmsfotbollen

• Tävling

• Fotbollsutvecklare i förening – FUIF

• Projektstöd IF 2023

• Arbetsmiljö

• RF-SISU Stockholm - Parafotboll

• "Snacka Fritt"



Dagens agenda

• Kort presentation StFF och RF SISU

• SvFF:S & StFF:s prioriterade strategier 2023

• Trender Stockholmsfotbollen

• Tävling

• Fotbollsutvecklare i förening – FUIF

• Projektstöd IF 2023

• Arbetsmiljö

• RF-SISU Stockholm - Parafotboll

• "Snacka Fritt"



SvFF:s & StFF:s prioriterade strategier 2023

Trender Stockholmsfotbollen



StFF:s mötesplatser & målgrupper

Ungt Nätverk

Ungt Nätverk

Ungt Nätverk

Ungt Nätverk

Årsmöte

Repskap

Styrelseforum

Konsulentträffar

Konsulentträffar

Frukostmöte

Forum 1-5

Fotbollssymposium

Barn- och Ungdomskonferens

Forum 1-5



Bättre matchmiljö 
Återrapportering 2022

Projektstöd IF – Trivselvärd (ungdomsfotboll)

✓ 20 klubbar var trivselvärdar på sin egen hemmaplan – ökning med 5 klubbar

✓ Bra återkoppling från klubbarna

Matchobservatör (huvudsakligen seniorfotboll)

✓ 65 utbildade matchobservatörer

✓ Cirka 350 matchobservationer under 2023 – ökning med 100 matcher

✓ Öktan antalet dolda/oannonserade observationer

Fair Play Liga (seniorfotboll)

✓ Poäng för gula/röda kort. Straff för lag med för höga poäng

✓ Ligor publicerades, samtal genomfördes, straff delades ut

✓ 5 av 251 lag har dubbel anmälningsavgift säsongen 2023

✓ Lag har fått matcher tvångsflyttade 2022 – nytt straff för 2022

✓ 2 lag startar 2023 med 3 minuspoäng – nytt straff för 2022



Nyheter 2022

✓ Gåfotboll

✓ Veteran-DM



✓ Två sammandrag, Kallhäll på våren, Enskede på hösten

✓ Målgrupp typ 60+

✓ 8-12 lag deltog

✓ Mycket uppskattad, återkommer även 2023

Veteran-DM

✓ Cupformat, utslagning

✓ Fler matcher, tydligare tävling

✓ Mycket uppskattat, återkommer 2023

✓ Långholmen FC är historiska första segrare

Gåfotboll 

Nyheter 2022



Nyheter 2023

✓ Föreningscertifikat

✓ Digital Domarersättning – utökning

✓ Papperslösa laguppställningar



Föreningscertifikat 2023

✓ Beslut årsmöte 2022

✓ Omarbetat, bl.a. ”Årets punkt”

✓ Obligatoriskt att skriva på och skicka in

✓ Synliggör gärna för föräldrar och spelare 
genom affisch på hemmaplan

✓ Använd det gentemot era ledare

✓ Inga sanktioner eller straff finns 
kopplade från StFF:s sida





Filmande av matcher

✓ Bara för att vi får filma en match, bör man inte alltid göra det. 

✓ SvFF: ”Fotografering/filma är tillåtet i offentliga 

miljöer, d.v.s vid en fotbollsanläggning samt att 

bilden/filmklippet får publiceras. Om någon sedan 

misstycker och vill ta bort bilden/videon så ska det 

följas.”

Kort och gott:

* Vi frågar alltid våra motståndare och domare om lov att  filma matchen.

* Vi respekterar svaret!



Föreningscertifikat

Mer info

https://www.stff.se/forening/utveckling/foreningscertifikatet/

https://www.stff.se/forening/utveckling/foreningscertifikatet/


Digital Domarersättning 2023

✓ Alla matcher där StFF tillsätter domare

✓ Dvs även 9 mot 9 och 7 mot 7 (om ni inte tillsätter era 
egna domare i 7 mot 7)

✓ Inget krav på föreningen, men domarna måste 
godkänna betalning via Digital Domarersättning

Mer info:

https://www.stff.se/forening/administration/
domarersattning/

https://www.stff.se/forening/administration/domarersattning/
https://www.stff.se/forening/administration/domarersattning/


Papperslösa laguppställningar

✓ Laguppställningen ska vara komplett i Fogis
INNAN matchstart

✓ Inga utskrivna papper behövs eller accepteras

✓ Samtliga matcher - från 13 år och uppåt

✓ Mer info kommer skickas separat till klubbar och 
ledare



Fotbollsutvecklare i förening – FUIF

Projektstöd IF 2023



Parafotboll i
STHLM

• Vad är parafotboll

• Målgrupper

• Spelformer

• Nuläge

• Ansvar & varför



”Snacka fritt” – Samtal i zonen
Fokus på erfarenhetsutbyte och samarbete

Hur jobbar ni med nedan och vad kan ni göra tillsammans?

✓ Hur ser det ut i vår zon med aktiviteter såsom motions-, gå- och parafotboll?

• Erfarenhetsutbyte & kan vi samarbeta?

✓ Tryggare matchmiljö – Värdegrund

• Erfarenhetsutbyte & kan vi samarbeta?

✓ Anläggning – Vill vi jobba tillsammans och ha en gemensam front mot kommunen vad gäller

anläggningar?

• Erfarenhetsutbyte & kan vi samarbeta?



Kort redovisning
från grupperna

Frågor?



Obligatoriska träffar 2023

TACK för idag

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