
  

 

 

Seminarium torsdag den 1 december 
 

Välj två av fyra – Varje seminarium är på 75 min - Vi genomför två 

tillfällen med lunchpaus mellan. Då vi endast har två sittningar så vi ber 

dig prioritera 1 – 4 där 1 är ditt första val. Skicka ditt svar till 

kicki.bellander@stff.se och vi önskar ditt val senast 25 nov. 

 

 

 
 

SUB 2.0 – Nya tränarutbildningen – Återkoppling BUK 

SUB 2.0, Spelarutbildning – en helhet, är SvFF:s strategiska plan för 
Fotbollsutveckling. En del i detta är att implementera rollen som 
Fotbollsutvecklare i din förening. Här får du veta mer om StFF:s lansering 
2023, vad SvFF:s tanke är och vad rollen i din förening innebär. Du 
kommer också få information kring SvFF:s tränarutbildningsprogram som 
har reviderats under 2022. Detta kommer bl.a. innebära att ett antal nya 
kurser introduceras och några av de nuvarande försvinner. Här kommer 
du också få en återkoppling från Barn- och Ungdomskonferensen i augusti 
och vad det kommer att innebära för barn- och ungdomsfotbollen i 
distriktet. 
 
Kom och lyssna på Kenneth Öberg Fotbollsansvarig StFF och Lars Åman 

Utbildningsansvarig StFF samt Annelie Norén SvFF:s Nationella 

Spelarutbildare. 
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Parafotboll - Alla kan vara med och ta ansvar för parafotbollen 

• Undrar ni vad parafotboll är och hur den bedrivs i Stockholm? 

• Kanske vill ni veta under vilket förbund parafotbollen ligger?  

• Och vad är Disney Playmakers och hur tillämpas den i parafotbollen? 

• Vill ni veta hur man skapar nyfikenhet och diskussion kring 
parafotbollen i en förening? 

 
Kom då och delta på seminariet med Peter Melander från RF-SISU 
Stockholm och Eddie Björketun från Stockholms Parasportförbund där 
de bryter ned processer och konkretiserar de låga trösklar som finns inför 
starten av parafotboll. Lyssna på Ellinor Johansson från Svenska 
Fotbollförbundet och få en inblick i hur UEFA:s Disney Playmakers drivs. 
Hanvikens SK:s ledare Wilma Ambjörn berättar om deras nystartade 
parafotbollsatsning med hjälp av Disney Playmakers och hur de jobbar 
utifrån processkartan för uppstart av parafotboll tillsammans med 
Stockholms Parasportförbund samt RF-SISU Stockholm. Slutligen 
engagerar Charlotte Ovefelt Normbollen er deltagare i en diskussion med 
hjälp av verktyget Parabollen. 
 
  



  

 

 
 
  

 

Integration ”på riktigt” 

Fotboll används ofta som ett verktyg för att bygga såväl broar som 

förståelse mellan spelare med olika bakgrund. De flesta har nog 

uppfattningen att fotboll integrerar. Men hur kommer det sig att rasism 

och diskriminering fortfarande förekommer vid våra matcher? Och varför 

finns det så höga trösklar för nyanlända spelare när de försöker komma in 

i föreningslivet?  

Kista SC och Norrtulls SK är två föreningar i två olika miljöer som 

samverkar för att hitta lösningar på dessa frågor. Genom gemensamma 

träningsdagar, föräldraaktiviteter och samarbeten i respektive område 

arbetar de för att skapa vad de anser vara integration på riktigt.  

 

Kom och lyssna på Sonja Dousa Kista SC och Henrik Axelsson Norrtulls SK 

då de pratar om hur föreningar kan skapa förutsättningar för integration. 

Andrea Möllerberg, Förbundschef Stockholms Fotbollförbund och Mats 

Lundholm, Stockholms Fotbollförbund, kommer även att representera 

under seminariet." 

  



  

 

 

Hur skapar vi en bra arbetsmiljö? 

Vi har tidigare och vid ett antal tillfällen lyft frågan om föreningsanställda 

och er arbetssituation. Tycker du att arbetsmiljön är viktig på din 

arbetsplats och vill vara med och bidra till lösningar och tips? Då är detta 

ett seminarium för dig där fokus kommer ligga på lösningar och vad vi 

behöver göra för att må bra och orka över tid.  Ta möjligheten att hjälpa 

er och era styrelser att bli bättre! 

Först ett kort pass kring nuläge och bakgrund för att sen styra in på 

lösningar via en workshop/erfarenhetsutbyte mellan er 

föreningsanställda och skapa de goda exemplen. Vi tänker oss samtala 

kring frågor som: Vad behöver vi göra för att orka över tid? Vad/Hur kan 

vi göra i stället? Vad vill vi ha för hjälp? Var finns hjälpen? Hur har du/ni 

gjort? Vad behöver vi från vår arbetsgivare/styrelse som skulle 

”supportar” oss? Hur gör andra föreningar? Vad kan du göra själv och vad 

kan vi göra tillsammans? 

Vill du vara med och hitta sätt att förändra din arbetsmiljö? Kom då och 

lyssna på Mattias Lindström med många års erfarenhet inom fotbollen. 

Han är utbildare och processledare hos RF-SISU Stockholm och 

förtroendevald hos StFF och SvFF. På plats även den Referensgrupp 

bestående av representanter från IK Frej - Stefan, Karlbergs BK - Pontus, 

Enskede IK - Helena och Kallhälls FF -Patrik som varit med och tyckt till 

kring detta ämne och upplägg. 


