
  

 

Ämnen vi fredagens “Runda bordssamtal” 

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

föreläsningen i Hållbart Ledarskap. 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. Du väljer tre ämnen och vilka tider som 

funkar. Varje samtal är på 30 minuter och startar 10.00, 10.40 samt 11.20. Du kan redan nu 

börja fundera över vilka ”bord” du vill besöka och valen gör du som sagt på plats under 

torsdagen. 

 

1. Ett steg framåt – för en mer inkluderande fotboll 
Ett tillfälle att diskutera hur ni i er förening kan jobba konkret med att stärka både jaget och 
laget. Kom till vårt bord för att diskutera utmaningar och ge varandra råd och tips på hur 
man kan jobba för en tryggare fotbollsmiljö. Förhoppningsvis tar vi flera steg framåt under 
våra samtal. Vid bordet träffar du Anneli Bergdahl och Ellinor Johansson SvFF 
 

2. Jämställdhet vägen till en mer jämlik fotboll 
Vi samtalar kring era frågor och funderingar utifrån ert perspektiv efter torsdagens 
seminarie. Hur ser det ut i din förening? Vad behöver ni hjälp med? Kom, berätta och ställ 
dina frågor till Annelie Norén StFF och Charlotte Ovefelt Normbollen. 

 

3. StFF:s  Ungdomskommitté – klicka gärna och läs intervjun med Elina 
Många unga vill vara med och påverka, men saknar naturliga ingångar till styrelserum och 
andra beslutsfattande forum. Sveriges fotbollsföreningar har närmare en miljon medlemmar 
och den stora majoriteten av dem är barn och ungdomar. Ändå saknas i stor utsträckning 
deras röster och åsikter i fotbollens beslutsfattande organ. Kom och hör hur 
Ungdomskommittén jobbar på StFF och ställ dina frågor kring ungdomspåverkan och hur din 
förening kan göra. Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör ordförande i StFF:s 
Ungdomskommitté Elina Erenrot  

 

4. Erfarenhetsutbyte kring kansliernas administrativa arbete – Ekonomi 
Hur arbetar ni i er förening – Erfarenhetsutbyte  
Lagkassor, Lok-stöd, Marknadsarbete, övriga bidrag, LOKstöd, Medlemsavgifter – avgifter, 
vad ingår, vad gör man med dom som inte betalar? Lyssnar, informerar och svarar på dina 
frågor gör Linda Kranzén StFF och Anneli Gigg IFK Viksjö 

 

5. Erfarenhetsutbyte kring kansliernas administrativa arbete - Övrigt  
Hur arbetar ni i er förening – Erfarenhetsutbyte      

Hemsideleverantörer, Filming av matcher, Fogis, Licenser, Medlemshantering. 

Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Helena Rydh Norin StFF, Gittan 

Ahonen Gunnarsson StFF och Thomas Björkman RF-SISU Stockholm 

 

6. Spelarutbilning 
Hur gör vi för att alla ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt? 

Öppna träningar, Distriktslag, Futureteam, Mötesforum. Lyssnar, informerar och 

svarar på dina frågor gör Spelarutbildarna Sara Olsson och Emil Grändås StFF 

https://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/behovavokadrepresentationavungainomfotbollen.5.4389445717d26b38205716b.html


  

 

 

 

 

7. Utbildning/Projektstöd IF 
Du kommer att få information om Projektstöd IF 2022-2023 såsom sökbara områden, 
aktuella paket och hur ni ansöker. När det gäller Tränarutbildningen samtalar vi om 
utbildningstillfällen i föreningsregi och tar även en smygtitt på nya Tränarutbildningen 2023.  

Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Emma Ringvall och Lars Åman StFF 

 

8. Tävling/Domare - S:t Eriks-cupen 
Till säsongen 2022 ändras det lite i antal nivåer i vissa åldrar. Vi erbjuder också Mixed-serier i 
fler åldersklasser. StFF har också tagit fram ny vägledning kring hur man ska tänka när vi 
väljer nivå och antal lag. Kom och ställ frågor om årets nyheter i S:t Eriks-Cupen. Du kan 
också ställa frågor om domarutbildning och allt annat som kan ha med domare att göra 
Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Stefan Appelberg och Björne Johansson 
från StFF 

 

9. Tävling/Domare – Tryggare matchmiljö 
Även under 2022 kommer ”Tryggare Matchmiljö” vara en av StFF:s prioriterade strategier. 
Kom och ställ frågor om projekt som 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 och 
Stefan Malmqvist från StFF 

 

10. Krishanteringsplan 
Ta chansen och utbyttankar och erfarenheter kring krishanteringsplaner. Lyssnar, informerar 
och svarar på dina frågor gör Mikael Norberg RF-SISU Stockholm 
 

11. Återstarten 
Vad har vi lärt oss under Corona-pandemin, kopplat till omställning av vår egen verksamhet? 
Vad av det som vi gjort vill vi fortsätta med? Arrangemang, Anläggning, Ledare, Aktiva, 
Styrelse, Ekonomi och annat. Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Mats 
Lundholm RF-SISU Stockholm 
 

12. Hållbart Ledarskap 
Baserat på torsdagens föreläsning kommer du ha möjlighet att göra en del praktiska övningar 
som du kan ha med dig i din vardag. För att få ut så mycket av stunden tillsammans är det 
bra om du tar med dig ett par hörlurar eller airpods samt din mobiltelefon.”Det som idag inte 
är hållbart, kommer att vara ohållbart imorgon!” Du kommer att träffa Jenny Hedlund som 
höll i föreläsningen Hållbart Ledarskap.    

 

13. Bro IK – Samarbete med skolan 
Vi samtalar kring era frågor och funderingar utifrån ert perspektiv efter torsdagens 

seminarie. Hur jobbar ni idag och hur går det? Vad är era erfarenheter? Vi inspirerar gärna 

fler föreningar att samverka tätare med närliggande skolor både på och utanför 

fotbollsplanen. Vi kan fungera gärna som stöd för föreningar som vill ta samma initiativ. 

Lyssnar, informerar och svarar på dina frågor gör Emelie Sundelin Råbyskolan och Nils Tener 

Bro IK 


