Örebro 2017-04-24

Till de av distriktets föreningar som
inte kunde delta vid någon av träffarna
om utvecklingsplanen och idrottslyftet
1 mars resp. 22 mars 2017.
Utvecklingsplan för barn- och ungdomsfotboll i Örebro län – idrottslyftet
Örebro Läns Fotbollförbund inbjöd föreningarna till ett möte den 7 december
2016 om idrottslyftet och de ändringar som nu genomförs för den kommande 3årsperioden (2017 – 2019). Representanter för samtliga SDF
(Specialdistriktsförbund) har också deltagit i en utvecklingskonferens 30 – 31
januari som Svenska Fotbollförbundet arrangerade.
Örebro Läns Fotbollförbund bjöd också in representanter för föreningarna till en
informationsträff om kommande idrottslyftet och dess ansökningar. Vi har hittills
erbjudit två tillfällen, och detta är det tredje och sista tillfället vi kommer erbjuda
under 2017. Eftersom vi och många andra distrikt i år ställer krav på att delta i
sådana informationsträffar för att komma i åtnjutande av idrottslyftsmedel så
bjuder vi nu in till ytterligare en information. Detta informationsmöte vänder sig
till representanter för de föreningar som inte hade möjlighet att närvara den 1 eller
22 mars 2017. Uppsamlingsheatet i denna fråga äger rum enligt nedan:
Dag:
Tid:
Plats:

måndagen den 22 maj 2017
Kl.18.00 – 20.00, kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30.
Scandic Väst

Inför ovan nämnda möte om utvecklingsplanen och idrottslyftet så vill vi att ni
redan nu börjar fundera på sådana projekt som ni vill genomföra under 2017 och
därmed få finansiering via idrottslyftet. Vi vill också att du funderar på eventuella
utvecklingsområden inklusive effektmål, uppföljning, strategi- och vägval som du
anser kan vara väsentliga inför 2018 och revidering av föreliggande
utvecklingsplan.
Vi kommer att ställa hårdare krav på kommande ansökningar om
idrottslyftsmedel för att de ska medges under 2017 – 2019. I denna beskrivning
vill vi peka på att det inte längre är möjligt att i svepande ordalag beskriva
effekterna av satsningen utan det ska vara mer konkreta effekter och effektmål.

Nedan beskrivs sådana exempel som är viktiga att tänka på. Om ansökningarna
inte innehåller sådana konkreta uppgifter så kommer inte ansökningarna att
godkännas. Det måste också ske en konkretiserad uppföljning för att visa tydligt
på hur målen har uppmätts samt om de har uppfyllts eller inte och om de inte har
uppfyllts varför så inte har skett och om det finns någon förklaring till detta. Här
kan det också vara värdefullt om det kan ske en jämförelse med verksamheten för
2016.
Den verksamhet som omfattas av idrottslyftsmedel ska vara barn- och
ungdomsfotboll och i åldrarna 7 – 25 år. Medel får inte tilldelas för
subventionering av kurserna UEFA A eller UEFA B samt motsvarande
Målvaktstränarkurser, även om aktuell tränare tränar ett lag i åldrarna 7 – 25 år.
Medel får inte heller tilldelas prenumeration av Sports Competence.
Den nya idrottslyftsapplikationen är tillgänglig för ansökningar men respektive
förenings ansökan kommer inte att behandlas förrän föreningen har deltagit i
aktuella informationsträffar.
Sammanlagt har Örebro Läns FF till sitt förfogande för egna projekt 258 936
kronor och till föreningsstöd 1 035 744 kronor.
Vid nämnda möte kommer ni också att få en beskrivning av vilka områden som
utvecklingsplanen omfattar för 2017. Vi har valt att fördela medlen inom fyra
olika utvecklingsområden såsom föreningsutveckling, spelarutbildning,
integration samt tränare och ledare. Det kommer att vara ett ansökningsformulär
för varje sådant utvecklingsområde. Det är möjligt att löpande under året fördela
om medlen mellan de olika områdena.
Anmälan om deltagande till denna träff sker genom e-post till marcus@olff.se,
eller per telefon 019 – 175552. Anmälan ska ske senast fredag den 19 maj 2017
kl.12.00.
VÄLKOMNA!
Med vänlig hälsning
För Örebro Läns Fotbollförbund

Kjell-Åke Sjödin

