


TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

StFF:s mål och strategier tar utgångspunkt i: 

 SvFF:s strategi 2018-2022 

 Fotbollens spela lek och lär 

 RF:s strategi 2020-2025 

 RF:s värdegrund i Idrotten vill 

 Samhällstrender som påverkar fotbollsrörelsen 

 

 



NY VISION 

Stockholmsfotbollen: 
 

Så många som möjligt, så länge som möjligt  

i en så bra verksamhet som möjligt 



ÄNDRAD VÄRDEGRUND 

Vi har valt att ärva SvFF:s värdegrund  



UPPDRAG 

StFF:s ska driva och utveckla Stockholmsfotbollen (fotboll, futsal och beachfotboll) 

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

• Utbildning av domare, tränare, spelare och föräldrar 

• Utveckling av fotbollen och föreningar i linje med SvFFs riktlinjer och Stockholms unika behov 

• Skapa en positiv bild kring Stockholmsfotbollen 

Stockholms Fotbollförbund är en del av svensk fotboll och har ett tydligt avgränsat uppdrag.  

För perioden 2018-2022 har styrelsen har definierat uppdraget för distriktets, kansliet och styrelse som ovan 
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Summering långsiktig förflyttning:  

VISION, MÅLBILD 2022 OCH STRATEGIER 2018-2022  
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STRATEGIER 2018-2022 
presenterade enligt SvFF:s struktur för mål och strategier 

• Föreningsutveckling 

• Framgångsrikt Zonarbete – målbild  2018 

• Fotbollsutveckling 

• Ännu bättre ledare -  målbild 2018 

• Bättre matchmiljö -  målbild 2018 

• Förbundsutveckling 

• Bättre jämställdhet på alla nivåer - målbild 2018 

• Anläggningar som täcker våra behov 

• Från idrottskansli till sportkontor 

• Aktivt sprida bilden om Stockholmsfotbollen 

 

 



VERKSAMHETSPLAN 2018 

MÅL INDIKATOR UTFALL 2017 NULÄGE MÅL 2018 

Fler stannar kvar inom 

Stockholmsfotbollen 

Antal lag som genomför seriespel # 

4894 5374 Ökning av spelare över 11 år 

Framgångsrikt 

Zonarbete 

Antal frivilliga zonmöten # 

 

Upplevt zonarbete (index) 

3 

Nytt mått 2018 

1 24 

7,5 på 10 gradig skala 

 

Bättre ledare Antal deltagare i genomsnitt per 

utbildningstillfälle 

Antal deltagare i genomsnitt per 

uppföljningstillfälle 

17,3 

 

Nytt mått 

21,6 

 

- 

 

20 

 

150 

Öka jämställdheten 

inom fotbollen 

Indikatorer för jämställdhetsarbete 

kommer att beslutas av styrelsen 

under våren 2018 

Nytt mått - Mål definieras av styrelsen 

under våren 2018 

 

Bättre matchmiljö Antal utbildade föräldrar # 

Upplevd matchmiljö vid inspekterade 

matcher (index) 

Antal tävlingsärenden 

Nytt mått 2018 

Nytt mått 2018 

48 

- 

 

36 ärenden 

600 

7,5 på en 10-gradig skala 

 

26 ärende 


