
  

 

BARN- OCH UNGDOMSKONFERENS 

Agenda för StFF:s Barn- och Ungdomskonferens – ett dygn vi helt avsätter till våra yngre spelare.  

Torsdag 25 augusti 
12:00-13:00 Lunch 
 
13:00-13:15 Välkomna, intro och presentation 
 
13:15-14:30 Pass 1 – Återkoppling 2021 
  13:30-14:00 Gemensam genomgång – Återrapportering från 2021  
  14:00-14:30 Reflektioner kring återrapportering 

▪ Kvalserier, seedad serie P13–14 

▪ Flickserier 15–19 år 

▪ Lättproblemet, utdragna lag, underlag för anmälan 

▪ Antal nivåer, Insteg 

▪ Föreningscertifikat 

Detta pass kommer inledas gemensamt där vi återkopplar vad som diskuterades förra året, vilka 
åtgärder som vidtagits och en första utvärdering hur det gått.   
Efter det väljer man det ämne man vill reflektera mer omkring. Rum och samtalsledare presenteras 
på plats, inga förval behöver göras.  
Mer info och bilagor till denna punkt kommer närmre konferensen. Kring vissa frågor finns inte så 
mycket återkoppling ännu, en längre del av säsongen behöver spelas först.  
 
14:30-14:45 Fikapaus 
 
14:45-16:45 Pass 2 – Matcher och cuper 
 

14:45-15:15  Gemensam genomgång – Antal matcher och Cupsanktioner 
15:15-16:15 Grupparbete: 

▪ Antal matcher 

▪ Cupsanktioner, matchcamper  

  16:15-16:45 Återsamling – diskussion i storgrupp  
 
Detta pass kommer inledas gemensamt där vi går igenom frågeställningar och en del bakgrundsfakta.  
Efter det blir vi indelade i mindre grupper där vi diskuterar frågan vidare, tillsammans med 
samtalsledare från StFF. Gruppindelning presenteras på plats, inga förval behöver göras.  
För mer info om detta, se bilaga 1 – Antal matcher, bilaga 1b – antal matcher framåt, bilaga 2 – 
Osanktionerade cuper och bilaga 3 – Serier vid sidan av 
Efter gruppdiskussioner återsamlas vi i helgrupp och går kort igenom vad grupperna pratat om.  
 
16:45-17:00 Fika och möjlig incheckning 
 
17:00-18:00 Inspirationspass 
 
19:30   Middag 
 



  

 

Fredag 26 augusti 
 
08:30-08:45 Återsamling från dagen innan  
Eftersnack från gårdagen.  
 
08:45-09:15 Infopass om nyheter 
Korta nyheter från StFF.  
 
09:15-11:00 Pass 3 – Föreningslandskapet 
  09:15-09:45 Gemensam genomgång 
  09:45-10:45 Grupparbete om: 
    Föreningslandskapet 
    Privata aktörer 
  10:45-11:00 Återsamling – diskussion i storgrupp 
 
Detta pass kommer inledas gemensamt där vi går igenom frågeställningar och en del bakgrundsfakta.  
Efter det blir vi indelade i mindre grupper där vi diskuterar frågan vidare, tillsammans med 
samtalsledare från StFF. Gruppindelning presenteras på plats, inga förval behöver göras.  
För mer info om detta, se bilaga 4 – Klonföreningar, bilaga 4b – ”pop up-föreningar” och bilaga 5 – 
Privata aktörer 
Efter gruppdiskussioner återsamlas vi i helgrupp och går kort igenom vad grupperna pratat om. 
 
11:15-11:45 Utvärdering av BUK 

• Är BUK bättre än repskap? 

• Vad kan vi göra bättre? 

• Behövs fler forum, möten, enkäter m.m?  

Passet inleds med en gemensam samling där vi kort går igenom historien.  
Samtal i mindre grupper i sittande stolar.  
 
11:45-12:00 Avslutning 
 
12:30-13:15 Lunch 
 
13:15-15:00 Stopptid 
Göteborg FF:s motion till repskapet 
Rummen finns tillgängliga på konferensanläggningen. 
Personal från StFF stannar kvar vid behov.  
Ta chansen att genomföra planerade eller spontana erfarenhetsutbyten. Antingen ni klubbar emellan 
eller med personalen på StFF.  
Om behov finns att fördjupa sig i någon fråga så finns här möjligheten.  
 


