
  

 

 

Seminarium torsdag den 2 december 

 
Välj tre av fyra – Varje seminarium är på 40 min - Vi kör tre tillfällen 

Då vi högst kan ta in ca 25 per/seminarie 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 21 nov. 

 

 

Jämställdhet – vägen till en mer jämlik fotboll 
Vi på Stockholms Fotbollförbund tror på att jämställdhet är vägen till en mer jämlik fotboll. 
 

Vilka möjligheter finns det om vi arbetar med jämställdhet, vad 

kan utfallet bli? 

Kan vi få det lika för alla? 

Måste ett arbete med jämställdhet betyda att vi ska förändra 

något eller räcker det med att personer i en förening blir 

medvetna om vilka utmaningar som finns? 

 

Tillsammans kommer Förbundschef Andrea Möllerberg, Normbollens: Charlotte Ovefelt, 

StFF:s ansvariga för utveckling av dam-flickfotbollen Annelie Norén och 

Ungdomskommitténs ordförande Elina Erenrot samtala kring ämnet. 

 

Krishanteringsplan till frukostmötet 
En chans att få ta del av tankar kring syftet med en krishanteringsplan.  

 

Vad kan en krishanteringsplan vara? 

Varför behöver vi en? 

Hur kan vi organisera oss kring den? 

Hur kan vi kommunicera kring den? 

Vilket syfte skulle vi ha med den? 

 
 

Föreläsare: Mikael Norberg - Idrottskonsulent hos RF-SISU Stockholm sedan 2016 
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SvFF - Ett steg framåt - för en mer inkluderande fotboll  
Nytt Värdegrundsmaterial 

 

Vill du få fler medlemmar som trivs i din förening?  

Vill du att fotbollsrörelsen ska bli ännu mer inkluderande?  

Vill du få ett konkret verktyg att arbeta med i din verksamhet för att 

stärka både jaget och laget?  

Då ska du delta på seminariet ”Ett steg framåt - för en mer 

inkluderande fotboll”. Där får du inblick i ett värdegrundsmaterial 

som nyligen har tagits fram av Svenska Fotbollförbundet. 

 

Föreläsare: Anneli Bergdahl och Ellinor Johansson SvFF - Tillsammans har Anneli och Ellinor mycket 

erfarenhet av fotbollsrörelsen. De har arbetat i förening, distrikt, på nationell och europeisk nivå, 

både ideellt och som anställda. De har varit/är spelare, ledare, förtroendevalda, 

distriktsförbundskapten, utbildare, projektledare i olika roller samt har många års erfarenhet av 

skolans värld.  

 

Bro IK - Samverkan skola - förening 
 

Bro IK och Råbyskolan har tagit fram en samverkansmodell för att 

motivera fler tjejer att börja spela fotboll.  Målet är att deltagarnas 

självkänsla ska stärkas och bidra till att de ansluter sig till klubbens 

flicklag. Ett samarbete kring hur förening/skola kan få fler tjejer i 

området att delta i organiserade fritidsaktiviteter och få fler att 

börja spela fotboll i Bro IK. Vi hoppas kunna inspirera fler föreningar 

att samverka tätare med närliggande skolor både på och utanför 

fotbollsplanen. Vi kan fungera som stöd för föreningar som bedriver 

verksamhet i liknande områden och vill ta samma initiativ 

 

Föreläsare: Nils Tener Klubbchef Bro IK och Emelie Sundelin Skolsocionom på Råbyskolan  

 

 


