VERKSAMHETSPLAN 2018

SvFF kommer vid förbundsmötet mars 2018 att presentera det nationella arbete som ligger till
grund för det nya mål- och strategidokument 2018-2022. Av den anledningen väljer vi som distrikt
att inte ta med det i distriktets verksamhetsplan 2018.

Upplägg & Innehåll
1. Distriktet Gestriklands Fotbollförbund (sid.3)
- Distriktets organisation
- Distriktets fokusområden

2. Arbetssätt Gestriklands Fotbollförbund (sid.4)

3. Mål och aktiviteter 2018 (sid.5)
- Tävlingskommitté
- Disciplinutskott
- Domarkommitté
- Utbildningskommitté
- Föreningsutvecklingskommitté
- Futsalkommitté

4. Ekonomi utfall 2017/budget 2017/budget 2018 (sid.11)

5. SvFF förklaringsmodell till svensk fotboll (sid.12)
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Distriktets organisation.

Distriktets fokusområden.
Anläggning
- Skapa fler ytor för träningar och matcher
- Leda diskussionen kring nyttjandet av de anläggningar vi idag hyr av kommuner
- Leta samarbetsmöjligheter för att nyttja anläggningarna maximalt
Ledare
- Medverka till en bättre ledarrekrytering
- Stötta föreningar i ledarutvecklingen
- Utbilda ledare
Spelare
- Stötta föreningarna i arbetet med att rekrytera fler aktiva spelare
- Verka för att inte aktiva spelare slutar
- Verka för att lag inte läggs ned
- Driva spelarutveckling
Föreningsutveckling
- Medverka till att föreningarna arbetar strategiskt på kort och lång sikt
- Motverka negativ ekonomiska utveckling hos föreningarna
- Medverka till hållbara föreningar
- Stöd kring administration och ekonomihantering
- Medverka till att skapa bättre miljö kring distriktets matcher
Förbundsutveckling
- Hitta fler engagerade ledamöter till våra kommittéer
- Tydliga mål och visioner
- Arbeta strategiskt
- Kommunicera effektivt såväl internt och externt
- Samla kraften som finns inom rörelsen – fotboll i distriktet
Domare
- Medverka till en bättre domarrekrytering
- Stötta föreningar i arbetet med att rekrytera och utbilda flera föreningsdomare
- Verka för att inte domare slutar
- Driva domarutvecklingen
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Gestriklands Fotbollförbund (GFF)
Ett högprioriterat område är att se hur vi med önskad kvalitet i vår service kan fortsätta hålla kostnaden för administration på en fortsatt låg nivå för att ytterligare skapa utrymme för själva fotbollsverksamheten. Samarbetet mellan GFF, Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna fortsätter att utvecklas vilket medför ett mervärde för många av distriktets föreningar.
Vad ska vi verka för?
Vi ska ge bästa möjliga förutsättningar för att fotboll kan bedrivas framförallt på breddnivå. Vi skall
även aktivt bidra till att den sociala förmågan stimuleras och utvecklas hos alla inblandade samt att
enskildas förmågor med avseende på fotbolls – och ledarkompetens utvecklas och tillvaratas.
Personal och organisation
Mötesordning bygger på att beslut skall kunna beredas, diskuteras och fastställas under vintersäsongen. Detta sker framför allt på representantskaps- och årsmötet. Ett antal möten skall genomföras med olika inriktningar och med olika deltagare. Detta gäller framför allt ordförande- och styrelsemöten, kommittémöten, tävlingsmöten, föreningsutvecklingsträffar samt ledarskaps- och kansliträffar.
Styrelsen
Styrelsen koncentrerar sig på att göra avväganden och fatta beslut av övergripande natur som
leder och inriktar hela verksamheten. Styrelsen formulerar och fastställer de strategiska målen
med utgångspunkt från beslut på årsmöte och representantskapsmöte, samt efter övriga principer
och rekommendationer uttalade från SvFF.
Styrelsen ska vidare analysera förbundets kompetens och genomföra kompetenshöjande åtgärder
så att hög och framför allt rätt kompetens finns i förbundets samtliga led.
Kommittéer
Kommittéerna planerar och genomför verksamhet inom ramen för tilldelade resurser och i enlighet
med styrelsens strategiska beslut. Kommittéerna har det fortlöpande ansvaret och därmed delaktighet i det operativa arbetet under verksamhetsåret.
Projekt
Projekt innebär att verksamhet bedrivs inom en begränsad tidsperiod med personer från olika
verksamhetsområden. Projekten kan organiseras direkt under styrelsen eller under kommittéer.
Evenemang
Under 2018 kommer GFF genomföra ett antal evenemang. I början av april så spelas Gestrikecupen med 12 (6+6) lag flickor/pojkar 16 år. Den 2:a september är det fotbollens dag på Måsberget.
Förhoppningsvis är GFF medarrangör vid SM-slutspelet F16 i oktober 2018, som SvFF TK beslutar
om. GFF har för avsikt att arrangera ungdomslandskamp/er samt kommer även försöka att få en
eller flera Futsal landskamper i distriktet.
Kansliet.
På GFF:s kansli tjänstgör 3 medarbetare. Kansliarbetet styrs av veckovisa kanslimöten. Kanslichef
är sammankallande och kanslimötet styr kommande periods arbets- och ansvarsområden. Kanslimötena ska dessutom på ett flexibelt sätt reglera hur de anställda skall stödja varandra vid olika
arbetsbelastning. Samarbetet med Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna är viktigt
och har en positiv utveckling för fotbollen i distriktet.
Rapportering
Verksamhetsmässig och ekonomisk uppföljning sker i samband med styrelse- och kommittémöten.
Koncentration görs på avvikelser gentemot upprättade planer och budget. Information till klubbarna
sker framför allt via mail, hemsidan, nyhetsbrev, facebook, ordförandeträffar och föreningsbesök.
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MÅL OCH AKTIVITETER 2018
TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK)


Ansvara för tävlingsverksamheten för fotboll inom distriktet.
- Administrera seriespel 11 mot 11 och DM-tävlingar för dam- och herrseniorer.
- Administrera seriespel 11 mot 11 och DM-tävlingar för flickor 15-17 och pojkar 15-19 år.
- Administrera seriespel 9 mot 9 och GFF-cupen för flickor 13-14 och pojkar 13-14 år.
- Administrera 7 mot 7 utan serier för flickor och pojkar 10-12 år.
- Administrera, tillsammans med arrangerande föreningar, 3 mot 3 och 5 mot 5 spel utan serier för flickor och pojkar 7-9 år.
- Arrangera Fotbollens dag i samarbete med förening.



Ansvara för utvärdering och utveckling av verksamheten inom kommitténs område



Vara förbundets första instans för dispensärenden beträffande överåriga spelare



Vara förbundets första instans för protestärenden i tävlingsfrågor



Vara förbundets första instans för tillståndsärenden



Tolka och besluta om tävlingsreglementen och tävlingsföreskrifter



Bereda tävlingsfrågor inför styrelse, årsmöte och konferenser



Bereda tävlingsfrågor inför GFF:s representantskap



Tillsätta arbetsgrupper vid olika arrangemang inom verksamheten



Genomföra utvärderings- och informationsträffar inom ungdomsfotbollen tillsammans med UK



Genomföra utvärderings- och informationsträffar inom seniorfotbollen tillsammans med DK



Ersätta DpU-ledamöter vid jäv



Handha licensärenden inklusive genomförande av licenskontroller



Upprätta förslag till serieavgifter m.m.



Delta vid föreningsträffar arrangerade av GFF



Delta i Samsyn arbetet inom distriktet Gästrikland



Ansvara för matcharrangemangen vid tilldelade landskamper/SM-slutspel.



Utveckla ett samarbete med Hälsinglands FF angående tävlingsfrågor.

Disciplinutskottet (DpU)
Disciplinutskottet kommer under 2018 bestå av Göran Larsson, Torbjörn Lagerman och Johnny
Andersson och Florindo De Sanctis.



Vara förbundets enda instans i bestraffningsärenden.
Delta i SvFF:s konferens i bestraffningsfrågor.

DOMARKOMMITTÉN (DK)
Domarkommittén kommer under 2018 att bestå av följande: Mikael Mossberg, Sonny Kvist, Daniel
Rosin, Marcus Jeppsson, Magnus Mossberg, Janne Forsgren, Markus Elg, Anders Bergman,
Magnus Undén och från kansli Anders Nordén.
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Domarkommittén (DDK) kommer under året att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet genom följande
punkter:



Genomföra regelprov och kunskapstester enligt, från SvFF, uppsatta direktiv och dessutom
genomföra stegutbildningar



Genomföra löptester för samtliga domare med indelning i olika divisionstillhörighet
enligt gällande testmodell framtagen av SvFF



Genomföra fortbildning för samtliga distriktsdomare



Genom C4, C5, distriktsinstruktörerna (DI), nybörjarcoachen, domarobservatörerna (LDO)
och damcoachen arbeta med kontinuerlig fortbildning för samtliga distriktsdomare.
DK kommer fortsätta med det viktiga och nödvändiga rekryteringsarbetet av nya domare
och att behålla de domare som dömt under 2016 och 2017. Alla nya domare skall ha en
mentor.





Utbilda lokal domarobservatörsutbildning (LDO) som skall klara av att observera och utveckla distriktets domare.




Arbeta för att öka förståelsen och samarbetet mellan domare/spelare/ledare i distriktets föreningar genom en kick-off inför seriestarterna, spelordningsmöte.
Arbeta för att få flera tjejer att börja döma fotboll



Genomföra klassificering av samtliga domare i distriktet



Genomföra tillsättning av domare i distriktets senior - och utvalda ungdomsserier



Genomföra utbildning av föreningsdomarinstruktörer och föreningsdomare




DK kommer att jobba för att rekrytera fler instruktörer till distriktets utbildningar
Delta på SvFF CDK konferens






Delta i SvFF:s: rekryteringsarbete och konferens
Delta i SvFF:s träff för damcoacher
Delta i SvFF:s träff för C4:or
Verka för att vi skall fortsätta för att ha en regional div 4 kurs för lovande domare inom region Södra Norrland
Verka för att vi skall bibehålla en regional utvecklingsgrupp tillsammans med de övriga distrikten i Södra Norrland, för att domare lättare skall kunna ta steget upp i divisionerna



Handlingsplan
Utbildning

När

Behörighetskrav

Regionaldomarkurs div.4 (Gävle)

27 – 28/1

Distriktsdomarkurs

Distriktsdomarkurs

24 – 25/2

Nybörjarkurs

Distriktsdomarkurs

10 – 11/3

Nybörjarkurs

Steg1 kurs

24 - 25/3

(Nybörjare)

Föreningsdomarutbildarutbildning

april

LDO utbildning

april

Steg1 kurs

augusti 2017

(Nybörjare)

Futsal domarutbildning

Instruktörer

oktober
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UK)
Utbildningskommittén kommer under 2018 att bestå av följande ledamöter: Tore Lennartsson,
Görgen Albrektsson, Dennis Berglund, Joacim Carlson, Eva-Lotta Persson, Christer Wikström, Leif
Jonsson, Bjarne Holmgren (adjungerad), Stefan Söderholm (SU pojk/adjungerad) samt från kansli
Jonas Liw (SU flick). UK har som sina huvudsakliga uppgifter att ansvara för spelar- och ledarutveckling. Detta ska dels ske genom olika utbildningsinsatser i egen regi eller i samverkan med
andra, dels genom verksamhet som bedrivs i spelarutbildningsverksamheten. Breddverksamhet,
integration och jämställdhet är några av nyckelorden för UK under 2018.

Mål – innehåll (vad)









Fortsätta det pågående arbetet att utbilda tränare och ledare i våra föreningar för att därigenom bidra till att berörda aktörer utvecklas såväl fotbollsmässigt som socialt.
Komplettera klubblagsfotbollen med en bra spelarutbildningsverksamhet syftande till att optimera utvecklingsmöjligheterna för varje enskild spelare i vårt distrikt utifrån hens förutsättningar.
Ha huvudansvaret för att vidareutveckla styrdokument och riktlinjer för spelarutbildningsverksamheten i samverkan med spelarutbildare (SU) och distriktförbundskaptener (DFK).
Ha huvudansvaret för att fortsätta utveckla spelarutbildningen kopplad till distriktslagen så
att fler spelare och ledare får möjlighet att ta del av denna verksamhet. Ett led i detta är att
utveckla utbildningsverksamheten enligt mottot ”så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt.”
Fortsätta uppmuntra och stimulera klubbarna i distriktet till att använda Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningsplan.
Fortsätta med arbetet kring att utveckla den elitförberedande verksamheten för såväl pojkar
som flickor.
Svara för ungdomsturneringen Gestrikecupen. Arrangera utbildningsdagar i samarbete
med Hälsingland och Dalarna. Genomföra utbildningsdagar under sommarlovet. Erbjuda
utbildningsträningar under lov.

Detta ska ske genom följande insatser (hur):
Utbildning






Tränarutbildningarna C-diplom (TUC), B-ungdom (TUBU), i egen regi samt A-ungdom (TUAU) och UEFA B, tillsammans med Hälsingland och Dalarna, enligt den nya tränarutbildningen genom såväl centrala kurser som genom utbildning i föreningar.
Målvaktstränarutbildning C och B
I samarbete med SvFF, Högskolan i Gävle och Gefle IF erbjuda en högskoleförlagd tränarutbildning UEFA B, TUAU, TUC, TUBU + fördjupningar.
Främja genomförandet och tillämpandet av SvFF:s spelarutbildningsplan. För planeringen
av genomförandet svarar GFF:s fotbollsutvecklare.
Fotboll i skolan bedrivs under 2018 på två gymnasieskolor: Borgarskolan i Gävle med certifiering för nationell intagning (NIU) och Thorén Business School i Gävle
Fotboll i grundskolan bedrivs under 2018 på fyra skolor: Solängsskolan (certifierad), Prolympia (certifierad), Sofiedalsskolan och Jernvallskolan.

Tore Lennartsson, distriktets skolansvarige, följer upp samarbetet mellan berörda skolor och föreningar/klubbar. Han deltar i den nationella landsdelskonferensen och i den fortbildningskonferens
som anordnas av SvFF samt bevakar utveckling och nya direktiv från Svenska Fotbollförbundet.

Spelarutbildningsverksamhet


Fortsätta utveckla utbildningsverksamheten så att så många som möjligt av distriktets unga
spelare får ta del av verksamheten. Genomföra regelbundna samlingar för de åldersgrupper som är aktuella för denna verksamhet.
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Erbjuda alla DFK den nya tränarutbildningen. Tillse att arvoderade DFK arbetar efter de
tankar som finns i nya tränarutbildningarna.
Genomföra Cup Kommunal och Post Nord.
Aktivt arbeta för att Gästrikland får och kan genomföra regionala läger på såväl pojk- som
flicksidan för aktuella åldersgrupper.

Gestrikecupen, utbildningsläger, utbildningsvecka, utbildningsträningar lov






Gestrikecupen erbjuds distriktslag, pojk- och flicklag 16 år (födda -02). Arrangemanget genomförs 6 – 8 april och innehåller såväl matcher som föreläsningar med anknytning till
både spelar- och ledarutveckling. UK, i samarbete med GFF:s samtliga kommittéer och
andra aktörer svarar för planering, innehåll och genomförande av turneringen.
Utbildningsläger genomförs 28–29 juli tillsammans med Hälsingland och Dalarna för att
stimulera de spelare som ej deltar vid utbildningsläger i Halmstad.
Utbildningsvecka med olika teman genomförs under vecka 27 för flickor och pojkar i åldersgrupperna 2004 och 2005.
Utbildningsträningar genomförs under Sportlovet, första veckan i mars.

Kvinnliga spelare/ledare


UK ska dels verka för att fler flickor/kvinnor fortsätter spela längre, dels verka för att fotbollen i Gästrikland ska lyckas rekrytera flera kvinnliga ledare.

Föreningsutveckling, futsal


Såväl föreningsutveckling som futsal har numera egna kommittéer, UK ska arbeta i nära
samarbete med båda dessa kommittéer, allt för att vi ska kunna erbjuda utvecklande, stabila och stimulerande miljöer för våra kvinnliga och manliga spelare i distriktet. Detta gäller
såväl på senior- som på ungdomsnivå.

Handlingsplan 2018
Ledarutveckling
Trän. utb. C, TUC GFF
Trän. utb. C, TUC FFC
B-ungdom, TUBU GFF
A-ungdom, TUAU (GFF/DFF/HFF)
3–4 trän. utb. C, TUC i föreningsregi
B-ungdom, TUBU i föreningsregi
Futsal tränarutbildning
Trän. utb. C, TUC i föreningsregi
B-ungdom (TUBU)
UEFA B (GFF/HFF/DFF)

När
24/2 + 10/3
10/3 + 22/4
17–18/3 + 14–15/4
24-25/3 + 21-22/4
Våren 2018
Vår/sommar 2018
Okt 2018
Hösten 2018
Hösten 2018
Höst/ vinter 2018/19

Behörighetskrav
TUC
TUBU
TUC
TUC
TUC

Spelarutbildning
Regionmatcher Ljusdal
Gestrikecupen
Norrlandsläger, Junsele
Utbildningsläger Flickor Halmstad
Utbildningsläger Pojkar Halmstad
Spelarutbildningsdag
Spelarutbildningsläger
Sandvikenlägret
Distriktsturnering (Pojk)
Cup Kommunal (Flick)

När
17–18/3
6–8/4
24–27/5
24–29/6
1–6/7
6/7
28–29/7
13–14/10
Hösten 2018
Hösten 2018

Vilka
P03/F03
P02/F02
P03/F03
F03
P03
P02/F02
P03/F03
Alla
P02
F02
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FÖRENINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉN (FUK)
Föreningsutvecklingskommittén kommer under 2018 att bestå av:
 Annette Gustafsson
Ordförande
Ledamot i GFF-styrelse
 Annicka Östlund
Ledamot
Sandviken
 Lena Hammarlund
Ledamot
Ockelbo
 Peter Meuser
Ledamot
Gävle
 Pär Halvarsson
Ledamot
Hofors
 Leif Lindstrand
Ledamot
Gävle
Ledamot i GFF-styrelse
 Urban Ivarsson
Tjänsteman
Kommittén kommer under året att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet genom följande övergripande områden i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Gävleborgs Idrottsförbund.
Kommitténs kommer fortsätta att träffa så många föreningars organisationer som möjligt via uppsökande verksamhet i form av att förlägga möten i föreningarna.

Rekrytering av ledare/ideella
Ta fram dokument som ger förening både information och stöd:
 Ledarens roll i förening
 Rekrytering av ledare i föräldragruppen
 Ledarrekrytering inom aktiva i förening
Material skall arbetas fram och kommer att läggas under FUKs sida på Gestriklands FFs hemsida
så föreningar lätt kan läsa och tanka hem vid behov.
Se över och ev. starta upp ett nytt projekt i distriktet där målet är att stimulera och utbilda fler kvinnor att engagera sig i organisationsfrågor.

Föreningsstöd/Process/Organisationsutveckling
FUKs viktigaste uppdrag att besöka föreningarna i deras hemmiljö och vardag. Informera och stimulera föreningar till att arbeta aktivt med att stärka och utveckla föreningens organisation både på
kort och längre sikt via uppsökande träffar i förening.
Ta fram dokument som ger förening både information och stöd:
 Hur är en styrelse organiserad? Vad gör en ordförande, sekreterare, kassör osv. i förening
Informationsmaterial som beskriver olika typer av processtöd för organisationsutveckling:
 Fler gör mindre
 Målstegen

Riktade föreläsningar
Under 2018 kommer FUK fortsätta att bjuda in till öppna och kostnadsfria informations- och inspirationsföreläsningar. En (1) föreläsning per kvartal. Planerade teman 2018 är:


Kvartal 1. Att söka bidrag. Lena Hammarlund FUK och Pia Hillgren SISU)



Kvartal 2. Matchfixning. Anders Wikström SEF



Kvartal 3. Sociala Medier. Lyfta GFFs framtagna policymall för hur förening kan jobba med
sociala medier i förening. FUK.



Kvartal 4. Inget bestämt tema.
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Landslagets Fotbollsskola
Fortsätta informera och erbjuda alla barn och ungdomsföreningar att arrangera någon form av
Landslagets fotbollsskola (LFS) under 2018.
Annette Gustafsson

FUTSALKOMMITTÉN (FK)
Futsalkommittén kommer 2018 bestå av följande personer:
Ola Johansson
ordförande
Jessica Leidström
ledamot
Magnus Lindmark
ledamot
Tobias Norlén
ledamot
Fredrik Bäckström
ledamot
Kent Björk
ledamot
Urban Ivarsson
kansli
Fokusområden för Futsalkommittén under 2018
 Fortsätta utveckla Futsal inom distriktet
- Fortsätta föra dialog med kommunerna om tillgången till hallar
- Se över spelformerna för Futsal


Seriespel
- Utveckla upplägget av seriespel i samråd med deltagande föreningar och lag
- Anpassa verksamheten efter erfarenheter som samlats in under åren



Domarutbildningar tillsammans med DK
- Planera domarutbildningar tillsammans med DK och ansvariga kursinstruktörer
- Genomföra observationer och uppföljning av domare



DM
- Genomföra DM Futsaldamer och herrar
- Genomföra DM Ungdom för flickor och pojkar 15 och 17 år, SM kvalificerande.



Landskamp
- Arbeta för att SvFF lägger Futsal landskamp i distriktet



Ledarutbildningar
- Erbjuda tränarutbildning enligt SvFF
- Erbjuda tränar- och ledarrfortbildning med både teori och praktik



Futsalcamp
- Erbjuda camp på höstlovet för ungdomar
Ola Johansson
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Utfall 2017 / Budget 2017 / Budget 2018 Totalt
Utfall 2017

Budget 2017

Budget 2018

761 234 kr

470 000 kr

730 000 kr

92 378 kr

120 000 kr

100 000 kr

1 137 396 kr
3 073 986 kr
5 064 994 kr

855 000 kr
2 920 000 kr
4 365 000 kr

1 105 000 kr
3 080 000 kr
5 015 000 kr

KOSTN. FÖR MATR.&VAROR

593 252 kr

482 000 kr

595 000 kr

EVENEMANGSKOSTN.

937 081 kr

589 300 kr

930 300 kr

KOSTN. FÖRENING-, ORG-, UTB

144 595 kr

241 000 kr

190 000 kr

1 294 403 kr

1 348 000 kr

1 350 000 kr

462 243 kr
533 743 kr

310 000 kr
472 000 kr

469 000 kr
545 000 kr

8 676 kr
76 203 kr

18 000 kr
105 000 kr

15 000 kr
100 000 kr

69 204 kr
56 147 kr
152 174 kr

62 000 kr
50 000 kr
180 000 kr

70 000 kr
60 000 kr
160 000 kr

2 301 kr

6 000 kr

4 000 kr

1 657 kr
543 749 kr
1 482 kr
5 075 kr
4 881 985 kr

1 700 kr
495 000 kr

1 700 kr
520 000 kr

5 000 kr
4 365 000 kr

5 000 kr
5 015 000 kr

Kostnader
2 680 000 kr
430 000 kr
990 000 kr
490 000 kr
425 000 kr
5 015 000 kr

Resultat
-1 555 000 kr
740 000 kr
55 000 kr
375 000 kr
385 000 kr
0 kr

INTÄKTER
EVENEMANG/RÖRELSE INTÄKTER
(varav belopp disponeras från avsatta medel)
MEDIA/SPONSORSINTÄKT
ANSLAG / BIDRAG
FÖRENINGS/DELTAGARAVGIFTER
S:A INTÄKTER

KOSTNADER

LÖNER
KOSTNADSERSÄTTNINGAR
SOCIALA o ANDRA AVGIFTER
UTBILDNING, SJUKVÅRD
FÖRHYRDA LOKALER
KONTORSMATR o TRYCKSAKER
TELE O POST
RESEKOSTNADER
REKLAM OCH PR
FÖRSÄKRINGS/RISKKOSTNADER
EXTERNA KOSTN./FRÄMMANDE TJÄNSTER
RÄNTEKOSTNADER
BANKKOSTN o AVSKRIVNINGAR
S:A KOSTNADER
Delsumma
Ränteintäkt & liknande resultat
Förändring på värdepapper
ÅRETS NETTORESULTAT

0 kr
0 kr
183 009 kr

Budget 2018
Res.Enhet
100: Kansli/administration
200: Tävlingsverksamhet
300: Utvecklingsverksamhet
400: Föreningsverksamhet
700: Projektverksamhet
Resultat totalt

Intäkter
1 125 000 kr
1 170 000 kr
1 045 000 kr
865 000 kr
810 000 kr
5 015 000 kr

Not: Följande områden i respektive res.enhet:
100: Styrelse/kansli
200: Tävling, domare ( ej kurser )
300: Utbildning ( inkl. domarkurser ) , distriktslag
400: Föreningsutveckling, fotbollsskola ,evenemang etc
700: Projekt, idrottslyft, spelarutbildare
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Vår verksamhetsidé





Svensk fotboll består av tre olika idrottsgrenar: Fotboll, Futsal och Beach soccer.
Svensk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå och ambition
och möjliggöra såväl för tävling som motion, ur ett folkhälsoperspektiv, året runt.
Svenska Fotbollförbundet ska, tillsammans med SDF, föreningar och intresseorganisationer, utveckla, samordna och administrera fotbollens olika idrotter i Sverige och företräda fotbollen såväl nationellt som internationellt.
Svenska Fotbollförbundet ska vara ett aktivt och pådrivande nationsförbund inom FIFA,
UEFA, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Vår värdegrund









Vi vill varandras framgång!
Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde
samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för jämställdhet
och integration.
Kränkande och sexistiska beteenden splittrar och skapar otrygghet. Fotbollen ska vara en
arena som bygger på ömsesidig respekt och trygghet.
Verksamheten utgår ifrån delaktighet, engagemang, trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer.
Fotbollen bygger på ideellt ledarskap och präglas av glädje, gemenskap och rent spel. Alla
former av kränkande beteenden ska motarbetas på ett bestämt och konsekvent sätt.
Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och bidrar aktivt till samhällsnyttiga värden och värderingar.
Med fotbollen som utgångspunkt engagerar vi oss såväl inom den egna verksamheten som
i idrottsrörelsen och samhället i övrigt.
Vi tror på ett ständigt behov av utveckling och strävar efter en god balans mellan kontinuitet
och förnyelse.
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