
  

 

Ämnen vi fredagens “Runda bordssamtal” 

 
Du väljer tre ämnen som intresserar dig och detta gör du under torsdagen och innan 

föreläsningen om Ungdomspåverkan. Ämnen med fokus på erfarenhetsutbyte, frågor och i 

de fall det funkar goda exempel. 

 

Valen gör du på anslag i lokalen där vi befinner oss under torsdagen. Du väljer tre ämnen och 

vilka tider som funkar. Varje samtal är på 30 minuter och startar 10.00, 10.45 samt 11.30 på 

fredagen. 

 

Du kan redan nu börja fundera över vilka ”bord” du vill besöka. Valen gör du som sagt på 

plats under torsdagen. 

 

1. Erfarenhetsutbyte kring kansliernas administrativa arbete – Ekonomi 
Hur arbetar ni i er förening – Erfarenhetsutbyte  
Lagkassor, LOKstöd, övriga bidrag, Medlemsavgifter – avgifter, vad ingår, vad gör man med 

dom som inte betalar? Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Linda Kranzén StFF, 

Christina Wahlberg Enebybergs IF och Thomas Björkman ”grå panter” RF-SISU S-holm.  

 

2. Erfarenhetsutbyte kring kansliernas administrativa arbete – Kommunikation 
Hur arbetar ni i er förening – Erfarenhetsutbyte                                             
Kommunikationsstrategi, intern kommunikation, sociala medier, filma barn och ungdomar 
Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Gittan Ahonen Gunnarsson StFF och Kalina 

Lindahl och Amelia Unge Karlbergs BK 

 

3. Projektstöd IF 
Du kommer att få information om Projektstöd IF 2022-2023 såsom sökbara områden, 
aktuella paket och hur ni ansöker.  
Informerar, lyssnar, och svarar på dina frågor gör Emma Ringvall StFF. 
 

4. Nya Tränarutbildningen 
När det gäller Tränarutbildningen samtalar vi kring nyheterna, utbildningstillfällen i 

föreningsregi och centralt plus hur tänket ser ut framöver. Nyheter, Rekommendationer  

Priser, Vilka gamla utbildningar tillgodoräknas, Vilka kan arrangeras i föreningsmiljö (hur och 

vilka förutsättningar) På längre sikt, era behov 2024 och framåt… 

Informerar, lyssnar och svarar på dina frågor gör Lars Åman och Mats Lundholm StFF. 

 

5. Domare – Fråga om allt mellan ”himmel och jord”  
Kom och ställ frågor om frågor om domarutbildning, digital domarersättning, 

pappersfria laguppställningar, domartillsättning och allt annat som kan ha med 

domare att göra Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Björn Johansson, 

Emma Wesselgård och Suhel Youssef från StFF:s Domaravdelning 
  



  

 

 

6. Tävling – Fråga om allt mellan ”himmel och jord” 
Kom och ställ frågor om projekt som Matchmiljö, S:t Eriks-Cupen, nationella ungdomsserier, 
Gå-fotboll, Futsal, Fair Play Liga, Trivselansvarig, Matchobservatörer mm. Och kom gärna och 
dela med er av förslag, tips och erfarenheter kring hur vi kan jobba för en ännu bättre 
matchmiljö. Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Björn Eriksson, Mats Lundell 
och Stefan Malmqvist från StFF:s Tävlingsavdelning 
 

7. Arbetsmiljö 
Här har du möjligheten att ställa frågor som väckts efter gårdagens seminarium. Ta chansen 
och utbyt tankar och erfarenheter kring arbetsmiljö. Lyssnar och svarar på dina frågor gör 
Mattias Lindström föreläsare/processledare från StFF/SvFF och Stefan Bellander Klubbchef 
IK Frej. 
 

8. Ledarförsörjning - Motivera ideella 
Baserat på torsdagens föreläsning samtalar vi kring erfarenheter och utmaningar i din 
förening. Hur har din förening gjort och vad är era framstegstips? Vilken hjälp finns att få? 
Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör föreläsare Aron Schoug och Robert Frinell 
RF-SISU Stockholm 
 

9. ”Integration på riktigt” 
Baserat på torsdagens föreläsning/Workshop kommer du nu möjlighet att än mer utbyta 
erfarenheter och ställa frågor till berörda. Du kommer att träffa Andrea Möllerberg, Sonja 
Dousa Kista SC och Henrik Axelsson Norrtulls SK. 

 

10. Parafotboll 
Vi samtalar kring era frågor och funderingar utifrån ert perspektiv efter torsdagens 
seminarium. Hur jobbar ni idag och hur går det? Vad är era erfarenheter? Vi inspirerar gärna 
fler föreningar att samverka tätare med varandra då det gäller att erbjuda parafotboll. Vi 
fungerar gärna som stöd för er föreningar som vill ta samma initiativ. Lyssnar, informerar och 
svarar på dina frågor gör Peter Mellander RF-SISU Stockholm, Eddie Björketun 
Parasportförbundet, Ellinor Johansson SvFF och Charlotte Ovefelt Normbollen 

 
11. SUB 2.0 & Fotbollsutvecklare i Förening FUIF 

Vi samtalar kring era frågor och funderingar utifrån ert perspektiv efter torsdagens 
seminarium. Hur jobbar en del av er idag och vad är era erfarenheter? Hur tänker ni 
som vill börja och vilka frågor har ni? Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor 
gör Kenneth Öberg StFF och Annelie Norén SvFF 
 

12. Ungdomspåverkan 
Vi i samtalar kring era frågor och funderingar efter torsdagens föreläsning. Hur jobbar 
ni med ungdomspåverkan idag och vad är era erfarenheter? Ni som gärna vill börja 
vad har ni för frågor? Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Elina Erenrot 
och Tova Källström från UK samt representanter från Tullinge TP och Stuvsta IF. 
 

13. Partners Ullmax och Företagarna 
 


