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Styrelsens ord om fokus 2020 
 

Ni läser nu i en ny layout av Stockholms Fotbollförbunds (StFF) verksamhetsplan. Vi har för 2020 valt 

att göra en separat och mer utförlig plan för 2020. Detta för att ge mer underlag till de fokusområden 

och aktiviteter som vi vill se utförda under 2020. 

Vi inom StFF är ju en del av en större helhet, den svenska idrottsrörelsen. Vi förhåller oss till de 

strategier och planer som vi direkt och indirekt har varit med att besluta om såsom ett av de 24 distrikt 

inom Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 

Den vision, målbild och de sju strategiska mål som ingår i StFF:s övergripande verksamhetsplan för 

2018 - 2022, beslutades på årsmötet i mars 2018. Det är det vi förhåller oss till. Vi förhåller oss även 

till de uppgifter vi blir delegerade att utföra av SvFF. Dessa består dels av de s.k. basuppgifterna dels 

av prioriterade uppgifter för varje verksamhetsår. Mer om detta kan ni läsa om längre fram. 

För 2020 har vi valt att fokusera på tre av våra sju strategiska mål. Att vi valt ut ett fåtal är just för att vi 

vill vara tydliga med att inom dessa tre områden vill vi skapa förändring och förflyttning. Det är här vi 

skall börja, det är här vi skall lägga resurser och prioritera. Det är dessa tre områden som styrelsen 

kommer följa upp extra tydligt. Med detta sagt betyder inte det att vi inte kommer jobba med de andra 

fyra. De övriga fyra strategiska målen omfattas av de arbetsuppgifter som utförs på kansliet. 

De tre områden vi valt att fokusera på under 2020: 

• Förbättrad jämställdhet på alla nivåer 

• Bättre ledare 

• Aktivt sprida ett positivt budskap om Stockholmsfotbollen 

Vikten av att arbeta vidare med jämställdhet som ett prioriterat 

fokusområde handlar inte bara om att öka antalet kvinnor inom 

fotbollen. Det handlar om kvinnors kompetens och deras sätt att leda 

vilket skapar en dynamisk fotbollsverksamhet. Vi behöver fortsätta 

vara pådrivande i detta arbete för att nå en mer jämställd fotboll. 

Enligt det manifest vi tagit fram ingår även mångfald och inkludering 

som viktiga delar för att skapa den Stockholmsfotbollen vi vill ha.  

Det ställs allt högre krav på våra ledare i det alltmer komplexa samhälle vi lever i. Fotbollen är den i 

särklass största idrotten i Sverige och i Stockholm, därmed blir vi en viktig samhällsaktör. För att nå de 

mål vi satt upp i svensk idrott, svensk fotboll och i Stockholmsfotbollen, är ledaren nyckelperson för att 

skapa en utvecklande, trygg och säker miljö för våra barn, ungdomar och äldre. Vi vill skapa bra 

fotbollsspelare och bra individer enligt den värdegrund vi står för. 

Kommunikation och berättelser om vad vi gör är centralt för oss. Vi vet inom rörelsen hur mycket tid, 

glädje och engagemang som läggs ned, men det är många som inte vet, inte minst bland vår politiker 

och makthavare. De nås ofta via medierna av problem och tråkigheter istället för all den nytta och 

glädje vi skapar dagligen för så många. Vi måste se till att berätta detta själva, det är ingen annan som 

gör det. Vi måste se till att plocka fram all det goda för att få resurser i form av anläggningar att spela 

på, stöd till våra ledare och stöd till vår verksamhet som motsvarar det vi levererar in. 

I kommande sidor kan ni fördjupa er ytterligare och på slutet framgår några av de specifika aktiviteter 

vi avser utföra under 2020 samt de ekonomiska ramar vi har att leva efter. Vi avser att göra ett 

överskott även 2020 för att täcka den sista biten av det underskott vi levt under sedan 2016. 

 

Stockholm i mars 2020 

Styrelsen 



VERKSAMHETSPLAN 2020 
   
   

 
 

 

3  

 

 

Om Stockholms Fotbollförbund 
 

Allmänna fakta 

Stockholms Fotbollförbund bildades 29 mars 1917 och då fanns det 49 st seniorlag registrerade. 
2019 har vi cirka 400 föreningar varav drygt 170 av dem har barn- och ungdomsverksamhet.  

2019 schemalade vi 37 000 matcher i S:t Eriks-Cupen och cirka 3 500 seniormatcher. Till dessa 
dryga 40 000 matcherna tillkommer alla de tusentals matcher som våra föreningar arrangerar i 
cupspel och träningsmatcher.  

Stockholms Fotbollförbund står för ungefär 20 – 25 procent av all svensk fotboll beroende på vilka 
parametrar man tittar på och 33 procent av alla idrottsaktiviteter för barn och ungdomar i 
Stockholm. Vi utbildar drygt 3 000 domare varje år och vi har hela 5,5 miljoner utbildningstimmar 
totalt inom våra tränarutbildningar.  

 

Betydelse i samhället 

Vi brukar ofta säga att Stockholm är unikt inom svensk fotboll.  

Rent matematiskt är all fakta ovan imponerande och än klarare blir fotbollens betydelse i 
samhället beaktande att närmare 100 000 ledare och föräldrar engageras. De lägger ner ca 30 
miljoner arbetstimmar i form av ideellt arbete. Lägg till att över 100 000 barn och ungdomar 
engageras inom fotbollen i Stockholm varje helg. 

Dagens utmaningar i samhället för barn och ungdomar rör allt från växande barnfetma till psykisk 
ohälsa som kryper ned i åldrarna. En orsak till detta är att ekonomiskt utsatta familjer inte har råd 
med en meningsfull fritid.  

Stockholms Fotbollförbunds storhet i samhället skulle kunna bli större för att stötta samhället ännu 
mer med ovanstående utmaningar än vad vi redan gör för över hundratusen barn. Med ett 
närmare samarbete mellan skola, fritid och organiserad fotbollsverksamhet, skulle vi med vår kraft 
och engagemang kunna ta emot fler barn och ungdomar. 

Enligt UEFA:s rapport om fotbollens värde finns det idag cirka 220 000 fotbollsspelare i 
Stockholm. Värdet av de positiva hälsoeffekter breddfotbollen bidrar till, som minskning av olika 
sjukdomar t ex diabetes, olika former av cancer och psykisk ohälsa, är hela 2,4 miljarder kronor. 
Man ser även att det ekonomiska värdet av de sociala effekterna som minskad brottslighet, 
utanförskap och utbildning uppgår till över 1,2 miljarder kronor. 

Stockholmsfotbollen är unik för Stockholmssamhällets välmående! 
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Stockholms Fotbollförbunds organisation 

 

Förbundets organisation och resurser utgörs av ideella ledamöter samt anställd personal. 
Årsmötet, d v s medlemsföreningar beslutar om styrelsen, valberedningen, revisorer och fr o m 
2020 även för ledamöter till disciplinnämnden. Mer om val vid årsmötet finns att läsa i förbundets 
stadgar. 
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Kommittéer och råd 
 

Kommittéerna och råden är organ dels för att utföra av styrelsen delegerade uppgifter och beslut, 

dels för att bredda möjligheten att vara med och bidra till förbundets utveckling. Ledamöterna i 

kommittéerna bidrar aktivt med sin tid samt kompetens och är därigenom en del av förbundets 

totala resurser. Kommittéerna konstitueras varje år efter årsmötet och ledamöterna innehar sitt 

uppdrag under innevarande verksamhetsår.  

Ledamöter i kommittéer och råd tillsätts genom beslut av styrelsen 

 

Besvärskommittén  

Kommitténs övergripande uppgifter är identifiera, utreda, bereda och ta beslut i disciplinärenden 

och i tävlingsärenden vid överklagan från disciplinnämnden och tävlingskommittén. I uppdraget 

ingår också att besluta om straffpåföljd och informera berörda parter om beslut.  

 

Tävlingskommittén 

Kommitténs övergripande uppgifter är att 

inhämta, identifiera, utreda, bereda och ta beslut i 

tävlingsärenden. I uppdraget ingår också att 

besluta om straffpåföljd och informera berörda 

parter om beslut. 

 

Domarkommittén 

Kommitténs övergripande uppgifter är uppdelat 

på två områden. Ett är att utveckla 

domarverksamheten i Stockholmsfotbollen och så 

långt det är möjligt tillse att det finns en 

stimulerande och utvecklande verksamhet för 

alla. Med alla menas individer oavsett kön, ålder eller ambition. Den andra delen är att vara 

kvalitetsansvariga och besluta om ner- och uppflyttning inom seriesystemet för domarna samt att 

utbilda och utveckla domarinstruktörer och domarobservatörer. I uppdraget ingår också att i 

samspel med kansliet överblicka befintlig domarverksamhet, inhämta uppfattningar, identifiera, 

utreda, bereda samt lämna förslag till utveckling och beslutsåtgärder. Kommittén har en central 

roll i att bidra till att driva utvecklingen av domarverksamheten. Från kansliet deltar ansvariga för 

domarverksamheten som ingår i tävlingsavdelningen.  

 

Rekryteringskommittén 

Kommitténs uppgift är att hitta, identifiera, söka upp och godkänna föreslagna medlemmar till 

StFF:s kommittéer och i sin tur föreslå dem till styrelsen för godkännande. Kommittén skall i sitt 

arbete sörja för att rätt kompetens tillsätts och att kommittéernas ledamöter täcker alla aspekter i 

Stockholmsfotbollen i syfte att säkerställa en så optimal representation som möjligt. Dessa 

aspekter avser t ex kön, ålder, etnisk härkomst såväl som ambitionsnivå, inriktning och geografisk 

spridning. 
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Föreningsutvecklingskommittén 

Kommitténs uppgift är att vara en resurs och stödfunktion för att utveckla föreningsverksamheten 

i Stockholmsfotbollen och så långt det är möjligt tillse att det finns en stimulerande och 

utvecklande föreningsverksamhet för alla med fokus på fotbollsutveckling. Med alla menas 

föreningar oavsett storlek eller ambition. I uppdraget ingår att i samspel med kansliet överblicka 

befintlig föreningsverksamhet, inhämta föreningars behov och åsikter, identifiera, utreda och 

lämna förslag till utvecklingsåtgärder. Kommitténs viktigaste uppdrag 2020 är att bidra till att öka 

intresset och genomförandegraden för Diplomerad Förening. Från kansliet deltar ansvariga för 

utvecklingsavdelningen och vid behov RF-SISU Stockholm 

 

Tävlingsutvecklingskommittén 

Kommitténs uppgift är att utveckla tävlingsverksamheten i Stockholmsfotbollen och så långt det 

är möjligt tillse att det finns en stimulerande och utvecklande tävlingsverksamhet för alla. Med alla 

menas såväl individer som föreningar oavsett kön, nivå, spelform eller ambition. I uppdraget ingår 

att i samspel med kansliet överblicka befintlig tävlingsverksamhet, inhämta uppfattningar från 

föreningar, identifiera, utreda och bereda tävlingsutvecklingsfrågor samt lämna förslag till 

utvecklingsåtgärder. Kommittén har en central roll i att bidra till att driva utvecklingen av 

tävlingsverksamheten. Från kansliet deltar ansvariga för tävlingsavdelningen, sportavdelningen 

och vid behov utvecklingsavdelningen i kommittén. 

 

Futsal - och beach 

soccerkommittén 

Kommitténs uppgift är initialt att 

kartlägga efterfrågan, tillgänglighet 

i anläggningar och vara kansliet 

behjälplig i att forma en strategi 

och utvecklingsplan för respektive 

sport. Målet är att under året 

bemanna denna kommitté och 

komma igång med arbetet samt 

ge input till styrelsen och kansliet 

för att ta fram aktiviteter inför 

senare delen av 2020 och för 

verksamhetsplanen 2021. 

 

Styrelsens råd 

Styrelsen har bildat ett antal råd i syfte att ha tillgång till specialistkompetens inom vissa 

områden. För närvarande finns fyra råd, jämställdhet, vetenskap, senior och ungdom. Råden har 

ingen direkt löpande arbetsuppgift eller från styrelsen delegerade uppgifter eller befogenheter. 

Råden och dess ledamöter tillkallas för speciella ändamål.  

För att knyta råden till styrelsen utser styrelsen kontaktpersoner i styrelsen som har till uppgift att 

tillsammans med rådens respektive ordförande samla kompetenser och bilda nätverk. Rådens 

ledamot/ledamöter kan adjungeras till styrelsemöten vid behov. 
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Kansliets organisation 
 

 

 

Uppdrag Distriktschefen - är att leda den operativa verksamheten i enlighet med styrelsens 
inriktning och strategi. Distriktschef leder och fördelar arbetet inom kansliorganisationen 
tillsammans med en ledningsgrupp som består av ansvariga för respektive avdelning. 

Uppdrag Staben - Staben ansvarar för administration runt utbildning (ej domare), föreläsning, 
idrottslyftet och distriktslagen. Staben planerar och genomför själva eller via instruktörer 
utbildningar, föreläsningar och kurser enligt överenskommet utbud.  

Uppdrag Marknad, kommunikation och anläggning - är 
att leda, följa och utveckla marknads och 
kommunikationsinnehållet kopplat till verksamheten, t ex 
intern och extern kommunikation, marknadsfrågor, sälj, 
anläggningsfrågor, partners, sponsring, föreningsdialog i 
form av telefonsamtal, besök och aktiviteter.  

Uppdrag Tävling - är att planera, genomföra, utveckla och 
följa upp den befintliga aktiva tävlingsverksamheten. I 
befintlig tävlingsverksamhet ingår seriespel, plantillsättning 
och verksamhet runt detta. Tävling ansvarar även för att 
planera, utveckla, utbilda, tillsätta och genomföra 
domarutbildningar inom förbundets tävlingsåtagande 

Uppdrag Utveckling - är att leda, ansvara och följa upp utvecklingsarbetet inom fotboll, futsal, 
utbildning/fortbildning, beach soccer och fotboll fitness. Utveckling har ansvar för att samtliga 
föreningars behov runt utveckling tillgodoses för att kunna bedriva en kvalitativ verksamhet inom 
bredd, elitförberedande och elit, i detta ingår ansvar för förbundets samarbete med RF-SISU 
Stockholm 

Uppdrag Sport - har övergripande ansvar för kvalité, uppföljning och implementering i den 
sportsliga verksamheten när det gäller t ex distriktslag, spelarutbildare, befintlig spelar – och 
tränarutbildning samt fortbildning. Sport är förbundets primära kontakt för intresseorganisationer 
och samarbeten som EFD/SEF/Ettan och Samspel Norrort, Söderbollen m fl..  

Fler initiativ kommer att ledas i projektform  

Ett led i förändringen hur Stockholms Fotbollförbund kommer att arbeta är att flera av 
verksamhetens aktiviteter och fokusområden kommer att bedrivas i projektform och deltagare i 
projekten kommer att bestå av både förbundets anställda, förtroendevalda och experter. Exempel 
på områden är jämställdhet, forskning, Diplomerad Förening m m.  
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StFF:s vision, uppdrag, målbild och strategier 2018 - 2022 
 

Stockholms Fotbollförbund lyder som distrikt under Svenska Fotbollförbundet som i sin tur lyder under 

Riksidrottsförbundet. För att förtydliga att StFF:s verksamhet 2018 - 2022 har såväl RF:s Strategi 2025 

såsom SvFF:s Strategi 2018 - 2022 som grund vill vi dela både RF:s och SvFF:s strategier och mål i 

denna verksamhetsplan. I slutet av denna del återfinns StFF:s vision, målbild och strategier. 

 

Riksidrottsförbundets Strategi 2025 
Sverige har förändrats mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov och förutsättningar 
likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år efter år. Nya idéer har inte fått 
tillräckligt med plats och idrotten har tappat kontakten med de som är allra viktigast - medlemmarna.  

2018 tog idrotterna under RF beslut om en inriktningsförändring. De olika idrotterna gick ihop för att 
utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening och lägga en grund för framtiden 
 
Strategiarbetet ledde fram till Strategi 2025 - fyra strategiska områden och fem övergripande mål för 
svensk idrotts framtid som RF-stämman beslutade 2015. En resa är påbörjad för att förändra 
idrottsrörelsens inriktning. RF:s strategiska områden och mål ligger till grund för StFF:s såväl som 
SvFF:s vision, mål och strategier 2018 - 2022.  

 

RF:s 
Strategier  
2025 

 

• Livslångt idrottande 

• Idrottens värdegrund är vår styrka 

• Idrott i förening 

• Idrotten gör Sverige starkare 
 

RF:s 
Mål & Utvecklingsresor 
2025 

 

• Den moderna föreningen engagerar 

• Inkluderande idrott för alla 

• En ny syn på träning och tävling 

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Ett stärkt ledarskap 
 

 
 

 

Svenska Fotbollförbundets strategier, mål och Initiativ 2018 - 2022 
 

Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904 och är Sveriges största 

specialidrottsförbund. Fotbollens föreningar har sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka 

cirka 600 000 är aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska 

idrottsrörelsens aktiviteter. 

Svenska Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största 

och ledande idrott. Vi ska hålla samman elit och bredd samt ha en ekonomi i balans. Våra A-landslag 

ska kvalificera sig för de stora mästerskapen, på damsidan är målet medalj. 
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Den beslutade strategiska planen för 2018 - 2022 ska leda till en förändring av svensk fotboll, nedan 

framgår målen för de tre strategierna 

Strategisk inriktning 
Fotbollsutveckling 

 

• Öka antalet utövare, fler ska spela längre 

• Fler välutbildade spelare, tränare och domare 

• Internationella framgångar för landslag och klubblag 

• Ökat antal ideella och utbildade ledare 

 
Prioriterat projekt/initiativ fotbollsutveckling 2020 

• Utveckla, implementera och stödja föreningar i arbetet med 
parafotboll, fotboll fitness och förenklade spelformer senior 

 

 
Strategisk inriktning 
Föreningsutveckling 
 

 

• Ökat antal ideella och utbildade ledare  

• Föreningsutvecklingsåtgärder möjliggör diplomerade 
föreningar 

• Rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att 
möjliggöra utveckling 

 

Prioriterat projekt/initiativ föreningsutveckling 2020 

• Kvalitetsarbetet – uppföljning av medlemskrav för förening 

• Diplomerad Förening 
 
 

Strategisk inriktning 
Förbundsutveckling 

 

• Utveckla en optimerad organisation för svensk fotboll 

• Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll 
samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa 
frågor 

• Arrangera internationella evenemang inom fotboll 
 
Prioriterat projekt/initiativ 2020 

• Upprätthålla demokratisk struktur för föreningars delaktighet 

• Säkerställa en jämställd och inkluderande rekrytering av 
personal och förtroendevalda 

• Bedriva fotbollsopinion och samverkan med distriktets 
kommuner för att kommunicera fotbollens bidrag och behov 
 

 

2018 beslutade SvFF:s 

årsmöte om följande 

strategiska modell 
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Stockholms Fotbollförbunds mål & inriktning 2018 - 2022 
 

Stockholms Fotbollförbunds uppdrag är att driva och utveckla Stockholmsfotbollen (fotboll, futsal och 

beach soccer). Det innebär att: 

• Anordna och administrera tävlingsverksamhet (SvFF:s tävlingsverksamhet exkluderad) 

• Utbildning av domare, tränare, ledare, spelare och föräldrar 

• Utveckling av fotbollen och föreningar i linje med SvFF:s riktlinjer och Stockholms unika behov 

 

Strategier och styrmodell 2018 - 2022 

Styrelsen har inför varje verksamhetsår valt ett eller flera fokusområden som ska prioriteras 

kommande år. Inför 2020 har styrelsen bestämt att fortsätta med jämställdhet som prioriterat område 

och även valt att lägga mer fokus på att skapa ännu bättre ledare samt att aktivt sprida en positiv bild 

av Stockholmsfotbollen. Kansliets uppdrag är att fokusera på dessa tre prioriterade områden 2020 

samt de basuppgifter man har att utföra som distriktsförbund i svensk fotboll.  
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Prioriterade mål och aktiviteter 2020  
 

Förbättrad jämställdhet på alla nivåer 

”Stockholmsfotbollen är till för alla människor oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, könsidentitet, 
ålder, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Vi behöver aktivt arbeta för att få mer 
jämställd fördelning på alla nivåer i förbundet, föreningar, styrelser, kommittéer, anställda, domare och 
spelare” 
 

 

• Skapa ett kvinnligt utbildningsformat där de följs åt under flera utbildningar 

• Skapa ett kvinnligt nätverk för tränare med fokus på erfarenhetsutbyte, bygga kontaktnät samt 
ge inspiration och motivation att fortsätta vara aktiva/ännu mer aktiva inom svensk fotboll 

• Skapa ett kvinnligt nätverk för domare med fokus på erfarenhetsutbyte, bygga kontaktnät samt 
ge inspiration och motivation att fortsätta vara aktiva/ännu mer aktiva inom svensk fotboll 

• Fler utbildningar och fortbildningar endast för kvinnor 
 

Ännu bättre ledare 

 
”Varje spelare ska mötas av välutbildade ledare som får möjlighet att ständigt utveckla sin kompetens” 
 

 

• Riktat projekt till våra ungdomsdomare för att synliggöra att de är ledaren på plan 

• Utveckla vårt utbud runt fortbildning av tränare 

• Erbjuda öppna tränarclinics 

• Skapa ett högklassigt återkommande tränarsymposium riktat mot tränare 

• Se över, uppdatera och utöka antalet kurser 

• Arbeta mer aktivt med spelformsutbildning 
 

Aktivt sprida ett positivt budskap om Stockholmsfotbollen 

 
””Storytelling” är viktigt i dagens samhälle, vi har många bra och värdefulla historier som vi aldrig berättar. Att 
finnas med i debatten, synas i social media och att berätta sin historia attraherar nya spelare, ledare och 
samarbetspartners. Den positiva bilden av Stockholmsfotbollen skapar en trygghet för alla som väljer att låta 
sina barn spela fotboll.” 
 

 

• Förstärka och utöka vår närvaro och innehåll i sociala medier med t ex mer rörligt material 

• Förstärka och utöka vår närvaro i media 

• Utveckla hemsidan till en mer modern kommunikationsplattform 

• Fortsätta arbetet att sprida ”Min Fotboll” 
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Övriga mål och aktiviteter 2020  
 

Bättre matchmiljö 

• Fortsatt arbete om hur vi kan utveckla våra seniorserier 

• Öka antalet observerade matcher 

• Mer aktivt arbeta för att få in fler domare för att kunna öka tredomarsystem i fler serier 
 

Framgångsrika mötesplatser och mötesforum (f d zon) 

• I nära samarbete med RF SISU Stockholm vara aktiv i alla samtliga 16 mötesplatser för att 
utveckla våra föreningars verksamhet 

• Skapa nya mötesforum där föreningar med samma fotbollsutmaningar och möjligheter 
möts 

• Bli ännu mer tillgängliga för våra föreningar i syfte att skapa bättre förutsättningar för deras 
kompetensutveckling.  

 

Anläggningar som täcker vårt behov 

• Bedriva opinionsarbete för att öka antalet konstgräsplaner i vårt distrikt 

• Vara ledande inom svensk fotboll för att driva projekt som leder till att utveckla 
fotbollsanläggningar mot ett mer hållbart och miljövänligt underlag 

• Hållbarhetsprojekt runt anläggningar  

• Arbeta för ett större utnyttjande av befintliga anläggningar i samverkan med skol- och 
fritidsverksamhet 

• Skapa anläggningsforum – föreningar i samma kommun/stad möts för att gemensamt 
diskutera hur man ska samarbeta för att öka fotbolls- och idrottsytorna.  

 
Från idrottskansli till sportkontor 

• Sätta fotbollen i fokus i vår kommunikation och i vårt arbete tillsammans med våra 
föreningar 

• Alltid arbeta för att modernisera och effektivisera kommunikationen mellan klubbar och 
förbund 

• Arbeta mer aktivt med externa partners 

• Arbeta aktivt för att skapa en mer modern och digital arbetsplats 

• Införande av digital hantering av domararvode i utvalda serier 
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Styrelsens arbete 2020 
 

2020 blir året då styrelsen påbörjar arbetet med strategiska frågor som ska bygga förutsättningar för 

StFF framåt. Detta innebär att knyta kontakter, samarbeta och påverka våra intressenter i syfte att 

skapa bättre förutsättningar för våra föreningar och Stockholmsfotbollen som helhet.  

 
Styrelseaktiviteter året 2020 
 

• Bedriva opinionsarbete för att påverka beslutsfattare om fotbollens vikt i samhället 

• Samarbete med andra stora idrotter för att gemensamt påverka behovet av fler 

idrottsanläggningar 

• Föreningsbesök och ordförandeträffar 

• Ekonomiska förutsättningar, stödformer och fördelningsprinciper av bidrag 

• Fortsätta stärka vår position inom svensk fotboll, dess kommittéer och övriga organ 

• Skapa en aktivitets- och ansvarslista för styrelsens strategiska arbete inom fem 

huvudintressenter: medlemsföreningarna, kommuner, RF-SISU Stockholm, 

Svealandsdistrikten inom SvFF samt Korpen 

• Skapa en årskalender för styrelsens representation vid olika evenemang och aktiviteter 

• Förberedelsearbete inför förankringsprocessen till kommande strategiperiod 2023 och framåt. 
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Budget 2020 
 

  Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 

Tävling/match/träning/arrangemang 1 870    2 249  1 750  

Arrangemang/övrig försäljningsintäkt 50    50  0  

Förening/deltagaravgifter 21 820    21 970  22 012  

Anslag och bidrag 10 698   10 481  10 881  

Övrigt 55 2 940  0  

        

S:A Rörelseintäkter 34 493    37 690  34 643  

        

Kostnad material och varor -2 535    -2 654  -2 791  

Arrangemangskostnad -1 033    -763  -765 

Kostnad utvecklingsverksamhet -3 058    -3 107  - 3 227 

Förändring lager och blanketter 0    0  0  

        

S:A Kostnader -6 626    -6 524  -6 783  

Bruttovinst 27 867    31 166  27 860  

        

Lokalkostnader -2 575    -2 369   -2 445 

Förbrukningsinventarier och material -205    -333   -250 

Reparation och underhåll -1 105    -1 073   -1 110 

Resekostnader -444    -467   -418 

Reklam och PR -250    -387   -125 

Övrig kostnad & marknadsföring -20    -6   -10 

Kontorsmaterial och tryck -327    -251   -250 

Tele och post -480    -416   -375 

Försäkring övrig risk -90    -77   -76 

Förvaltningskostnad -265    -167   -105 

Övriga externa tjänster -1 110    -1 502   -1 011 

Övriga externa kostnader -240    -331   -270 

        

S:A Rörelsekostnader -7 111    -7 406   -6 444 

        

Löner tjänstemän -11 030    -11 514  -12 195  

Kostnader naturaförmånligt arvode -3 224    -2 961  -2 757  

Pensionskostnader -875    -1 173  -960  

Social avgifter enligt lag -3 827    -3 960  - 4 479  

Övriga personalkostnader -215    -80  - 190  

        

S:A Personalkostnader -19 971    -19 688  -20 581 

Avskriv enligt plan -250    0   0 

S:A Avskrivningar -250    0   0 

        

Resultat efter avskrivningar 1 335    4 072  835 

Övriga ränteintäkter/kostnader o dylikt -70    -55   -30 

Resultat efter finansiella poster 1 265    4 017   805 

        

Beräknat resultat 1 265    4 017  805   

 


