
  

 

BUK 2022 – Privata aktörer 

Vad diskuterades på BUK i frågan? 
Privata aktörer finns inom många olika områden, såsom cuparrangörer, lagträningar, privattränare, 
camper/läger med mera.  
Rätt använda är många av dessa en tillgång för en förening.  
Men det är en stor fördel om föreningen har en plan för hur dessa ska användas. Det kan bli svårt om 
lag får bestämma helt själva, svårt att få en röd tråd i det hela. Och det kan leda till problem.  
 
En nackdel som lyfts är att det riskerar att segregera och fördyra fotbollen. Att anlita en privat aktör 
är inte billigt och alla lag/spelare har inte råd.  
Ett förslag kom upp om att StFF kanske kunde erbjuda tjänster och då försöka göra det på ett billigt 
sätt.  
 
Den största risken som togs upp är att det är svårt för lag, klubbar, föräldrar, ledare att veta vilka 
aktörer som är seriösa och bra. Hur kontrollerar man t.ex. om aktören har ett rent 
brottsregisterutdrag och att det inte rör sig om svarta pengar? 
 
Många, i princip alla, efterfrågade någon sorts certifiering eller ”svartlistning” från StFF:s håll. 
Att det ska finnas en lista på bra och mindre bra aktörer tillgänglig på StFF:s hemsida.  
 
Hur tänker/agerar StFF? 
Att ”svartlista” aktörer blir svårt, men vi har redan satt ihop en grupp som tittar på möjlig certifiering. 
Den är precis i sin linda och det kommer ta ett tag innan vi har något att presentera. Det är nämligen 
inte så lätt som man kan tro. Det är många parametrar in. Ekonomi, brottsregisterutdrag, olika 
områden som dom siktar in sig på, med mera.  
Men arbetet är påbörjat.  
 
Tills vidare vill vi ge tipset, ta referenser på den firma/person ni anlitar.  
Slå en signal till någon annan klubb som använt sig av personen ni tänker anlita, INNAN ni skriver 
kontrakt eller dylikt.  
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