
 

 

”Frukostmöte” 
Vi välkomnar alla föreningsanställda 
i distriktet till 2022 års Frukostmöte 

När: Torsdag den 1 december kl.08.30 till 
fredag den 2 december kl.13.00 
Var:  Aronborgs Konferenshotell, Helgövägen 7 
746 30 Bålsta. Middag och övernattning i 
enkelrum. (Ska du inte äta middag/sova över - 

meddela det i anmälan) Anmälan:  Här och 
snarast men senast den 4 november.  

Konferensprogram 
Konferensen startar med att Distriktschef 
Andrea Möllerberg hälsar alla välkomna och 
berättar vad som är på tapeten i 
Stockholmsfotbollen just nu.  
 
Efter detta följer en föreläsning med Aron 
Schoug – Motivera ideella som varvas med 
erfarenhetsutbyte och start på eget arbete i 
din förening.  
 
Efter en paus har vi fyra (ev.5) valbara 
seminarier på ca 75 minuter vardera. Där 
väljer ni två av fyra (5) möjliga. (Ämnen se till 
höger – mer info i kallelsen) 
 
Dagens program avslutas med ett 
informationspass kring SUB 2.0  – 
Fotbollsutvecklare i förening, Nya Tränar- 
Utbildningen och återkopplingar från BUK. 
 
Middag och övernattning för de som önskar. 
 
Efter frukost på fredagen kör vi i gång med 
våra runda bordssamtal.  
 
Där kommer det att finnas 10 - 12 ämnen att 
välja mellan och du väljer tre. Tiden vid varje 
bord till ca 30 minuter. (Ämnen se till höger – 
mer info i kallelsen) Det kommer att finnas tid 
för frågor och erfarenhetsutbyte.  
 
Efter två dagars information, möten och 
erfarenhetsutbyten avslutar vi denna 
konferens med lunch och tackar för oss. 
 

Välkomna! 

Valbara seminarier (preliminärt) 
 
Ungdomspåverkan 
StFF – Ungdomskommittén – Föreningsexempel  
 
Parafotboll 
Peter Melander RF-SISU S-holm, Eddie Björketun 
Parasport S-hiolm Charlotte Ovefelt, Normbollen. 
 
Integration på riktigt 
StFF – Goda Föreningsexempel - frågor 
 
Arbetsmiljö 
Unionen/Arbetsgivaralliansen – Erfarenhetsutbyte 
med fokus på lösningar och hur gör ni/vi? 
 
Tryggare Matchmiljö 
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https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=61021

