UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS VERKSAMHETSPLAN 2015
VISION
 Fotboll för alla, i en trygg och utvecklande miljö.
VERKSAMHETSIDÉ
 UFF har till uppgift att främja, utveckla och administrera fotbollsidrotten, innebärande
Fotboll, Futsal och Beach Soccer i distriktet.


UFF ska stimulera elitverksamheten likväl som bredd-, skol- och
ungdomsverksamheten samt främja spontanfotbollen.



UFF:s verksamhet ska stå i överensstämmelse med SvFF:s och RF:s stadgar och
regelverk.



UFF ska vara ett aktivt och pådrivande specialdistriktsförbund inom SvFF, Upplands
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland.

VÄRDEGRUND
 Vi vill varandras framgång.


Vi ska vara öppna för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ålder, ursprung eller
funktionshinder. Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att delta.



Vi ska verka för att skapa dopingfria, drogfria och tobaksfria idrottsmiljöer.



Vi ska verka för att alla inom fotbollsfamiljen uppträder med respekt, med
medmänsklighet och med fair play mot varandra både på och utanför plan.



Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt
demokratiska principer där beslut är väl förankrade.

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
 Upplands Fotbollförbunds verksamhet ska vila på en sund och stabil ekonomi med ett
eget kapital som säkrar förbundets åtaganden för sex månader framåt.


Uppländsk fotboll ska ha föreningar med en långsiktig, hållbar och välfungerande
organisation och en sund och stabil ekonomi.



Uppländsk fotboll ska ha anläggningar som möjliggör utveckling för både bredd, elit
och spontanfotboll under hela året.



Uppländsk fotboll ska arbeta för att behålla dem som redan nu finns i verksamheten
samt främja nyrekrytering inom alla områden.



Uppländsk fotboll ska genomsyras av ärlighet, respekt och hänsyn till alla inblandade
parter samt vara jämställd och präglas av mångfald.



Uppländsk fotboll ska skapa förutsättningar för elitfotboll.



I uppländsk fotboll ska alla föreningar med barn- och ungdomsverksamhet efterleva
riktlinjerna i Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL).



Uppländsk fotboll ska ha välutbildade ledare och tränare som utvecklar fotbollen.



I uppländsk fotboll ska individen stå i centrum och ges möjlighet att utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar.



Uppländsk fotboll ska vara en viktig samhällsaktör utifrån vårt uppdrag, inklusive att
medverka till en ökad integration i samhället och utveckling av fotboll i skolan.

UTVECKLINGSOMRÅDEN
Vi ska under perioden utveckla arbetsformer inom följande områden.
1. Kommunikation och marknadsföring
2. Anläggning.
3. Landsbygd.
4. Futsal och Beach Soccer.

MÅL FÖR ATT NÅ VÅRA ÖVERGRIPNDE MÅL OCH STRATEGIER
2015
Tävlingskommitténs mål 2015 (TK)
TK ska bereda motioner till repskapet som berör tävlingskommittén.
TK ska erbjuda våra föreningar seriespel för dam, herr, junior och ungdom.
TK ska aktualisera tävlingsbestämmelser (TB), representationsbestämmelser (RB) och
tävlingsföreskrifter.
TK ska vara tävlingsjury vid arrangemang som så kräver.
Mål 1
TK ska under 2015 genomföra minst 10 matchobservationer.
Mål 2
TK ska medverka till att genomföra Fotbollsforum.
Mål 3
TK ska fortsätt utveckla Futsal och beach soccer till att bli en etablerad del av vår
fotbollsverksamhet i Uppland
Mål 4
TK ska medverka i att utvärdera utformningen av ungdomsseriesystemet med särskilt
beaktande av problematiken överåriga.

Mål 5
TK ska fortsätta erbjuda div. 7 dam och div. 9 herrar samt utveckla möjligheten till ett
flexibelt fotbollsspelande även för åldrarna 13-17 i likhet med div 7 dam och div 9 herr.
Mål 6
TK ska nogsamt följa och påverka utvecklingen av UFF:s nya roll, fotbollsansvarig. Jobba för
att finna möjligheter i dessa roller att även bära tävlingsfrågor.
Mål 7
TK ska nogsamt följa och påverka utvecklingen av UFF:s uppdrag föreningscertifiering.
Mål 8
TK ska jobba för att skapa en befattningsbeskrivning, tydlig roll för en anläggningsansvarig
person för att därefter rekrytera.
Domarutskottets mål 2015 (DU)
Mål 1
Att tillse att samtliga förstaårsdomare (de som går grundkurs) får möjlighet till "fadderstöd"
Mål 2
Att tillse att samtliga andraårsdomare (de som gick grundkurs 2014) får möjlighet till en
coach
Mål 3
Att utbilda minst 3 st kvinnliga domare
Mål 4
Öka regelkunskapen hos domarna genom att genomföra regelkvällar båda innan och efter
domarkurserna.
Mål 5
Att ha lokala domarobservatörer på minst 230 matcher.
Mål 6
Höja standarden på föreningsdomare som dömer 9-11 manna genom en bättre och mer
omfattande utbildning
Disciplinutskottes mål 2015 (DPU)
Mål 1
DPU ska under 2015 handlägga alla bestraffningsärenden och tävlingsärenden som kommer
till Upplands FF.
Mål 2
DPU ska under 2015 kalla de ungdomsspelare som får upprepande grova utvisningar till
Upplands FF:s kansli för samtal. Närvarande i detta samtal ska det även finnas en representant
från föreningen.

Mål 3
DPU ska under 2015 kalla de ledare som fått upprepande anmälningar mot si till Upplands
FF:s kansli för samtal. Närvarande vid detta samtal ska även föreningens ordförande vara.

Förenings- och Utvecklingskommitténs mål 2015 (FUK)
Mål 1
FUK:s arbete ska följa riktlinjerna i Fotbollens spela, lek och lär (FSLL).
Mål 2
Nå ut med Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan till distriktets föreningar.
Mål 3
Bidra i planering och genomförande av Fotbollsforum.
Mål 4
Tillsätta föreningsansvariga (FA) som ska utveckla arbetsuppgifter för denna roll enligt den
behovsanalys som gjordes 2013.
Mål 5
Utse årets ungdomsledare.

Spelar- och tränarutskottets mål 2015 (STU)
Mål 1
Genomföra distriktslagsverksamhet genom tematräningar, läger och turneringar. Dessa skall
genomsyras av fotbollsförbundets värdegrund, policy samt ha utgångspunkt i ”Fotbollens
spela lek och lär” och spelarutbildningsplanen från Svenska fotbollsförbundet.
Mål 2
Driva implementeringen av spelarutbildningsplanen från Svenska fotbollsförbundet.
Mål 3
Medverka till att arrangera Fotbollsforum.
Mål 4
Genomföra målvakts-temaaktiviteter både centralt och lokalt i distriktet.
Mål 5
Medverka till att rekrytera och utveckla FA-rollen
Mål 6
STU skall utbilda c:a 400 ledare.
Mål 7
Verka för att minst 30 föreningar genomför Landslagets fotbollsskola

Föreningsutskottets mål 2015 (FU)
Mål 1
Senast 2017 skall 70 % av alla föreningar med inriktning på barn- och ungdom ha en plan för
ledarförsörjning.
Mål 2
Senast 2017 skall 70 % av alla föreningar med inriktning på barn- och ungdom ha en levande
föreningspolicy.
Mål 3
Senast 2017 skall 70 % av alla föreningar med inriktning på barn- och ungdom ha en
verksamhetsplan som grund för sitt arbete i föreningen – ”röd tråd”
Mål 4
Senast 2015 skall en satsning på Idrottens förenings lära ha startat i 20 % av Upplands
fotbollsklubbar.
Mål 5
Minst 20 kvinnliga ledare skall stärkas i sina roller inom sina föreningar.

Mål för Barnutskottet mål 2015 (BU)
Mål 1
Att säkerställa att Barnutskottets verksamhet är i linje med Svenska Fotbollförbundets
Spelarutbildningsplan och Fotbollens Spela Lek och Lär.
Mål 2
Att marknadsföra Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL), Svenska Fotbollförbundets
Spelarutbildningsplan och informera om Nolltolerans i Uppland.
Mål 3
Erbjuda spel för 8- och 9-åringar under anpassade former i Knatteligan inklusive
planeringsträff med ledarutbildning.
Mål 4
Att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra Knattetligans verksamhet.
Mål 5
Att hjälpa till med övergången från 5-manna till 7-manna.
Mål 6
Att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra verksamheten för barn 10-12 år.
Mål 7
Att se över möjligheten att införa och marknadsföra Futsal i Uppland.

