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FÖRENINGSUTVECKLING/FÖRENINGSMILJÖ
Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt
Föreningen ansöker om att delta i Föreningsutvecklingsprojekt*.
I projektet ingår Fotbollens Spela Lek och Lär, Idrotten Vill och Strategi 2025 (Svensk Idrott
och dess mål inför 2025)
Fotbollens Spela, lek och lär, Mål och Riktlinjer för barn – och ungdomsfotboll
I grunden utgår vi från föreningens behov.
Fotboll för alla.
Barns och ungdomars villkor.
Fokus på glädje, ansträngning och lärande.
Hållbart idrottande.
Fair Play.
Idrotten vill: Riksidrottsförbundets anvisningar Vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå
för och leda till.
Utvecklingsresor tillsammans mot 2025.
Fem prioriterade områden
Stärkt ledarskap
Den moderna föreningen engagerar
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
Inkluderande Idrott för alla
En ny syn på träning och tävling
Upplägg
1 En introduktions kväll kring ovan delar med fakta, forskning och diskussioner mm)
2 Vilka behov har vår förening utifrån första träffen. Vi skapar en handlingsplan.
3 Uppföljning av föreningens arbete
4 Utvärdering/uppföljning
Utvecklingsområden.
– Policy och värdegrundsprocesser, verksamhetsidé, värdegrund, vision.
– Engagera flera, skapa en långsiktigt plan hur man rekryterar, utvecklar och behåller ledare.
– Verksamhetsplan upprättande, revidering av befintlig.
– Idrottens föreningslära, grunden för styrelsearbete.
– Föreningsarbete kring Jämställdhet, Inkluderande idrott, ny syn på träning/tävling
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Övriga områden som söks under föreningsutveckling
– Föräldrautbildningar Världens bästa förälder, Gör det bättre själv om du kan m.fl...
– Föreläsningar inom ledarskap och föreningsutveckling
– Landslagets Fotbollsskola man kan söka för speciella insatser för satsningar på särskilda
målgrupper, områden, rekrytering spelare och ledare, framför allt unga ledare.
– Barn o ungdomar med funktionsvariationer.
– Erbjuda andra verksamhetsformer som fångar upp olika önskemål hos barn och ungdomar,
nya tränings/tävlings former utifrån barn och ungdomars behov/önskemål.
– Övrigt: egna satsningar som bygger på fotbollens Spela Lek o Lär**
- Ökad tillgång till anläggningar, skapa förutsättning för träning, tävling och spontanidrott för
alla. Skapa förutsättningar för så många som möjligt, så länge som möjligt så bra som möjligt
i en så bra miljö som möjligt. Gäller föreningar som har egen anläggning eller arrendeavtal. I
satsningen ingår rådgivning och stöd genom Medelpads FF. För mer information ta kontakt
med Owe Eliasson eller Billy Norberg.
Krav för föreningsutvecklingsprojektet*
Föreningen ska genomföra Föreningsutveckling/föreningsmiljö enl. ovan beskrivning/upplägg
och minst ett av utvecklings områdena, Gäller alla föreningar som söker Idrottslyft.
Detta innebär att förening som ansöker om Idrottslyft ska boka startdatum under idrottslyftsåret och genomför en föreningsprocess som innehåller Fotbollens Spela Lek och Lär, Idrotten
Vill och Strategi 2025, samt starta upp minst ett av ovan utvecklingsområden att arbeta
vidare med, allt utifrån föreningens behov. Start i år och avslutas senast 2019.
Vid återrapporten besvaras alla frågor och vad satsningen inneburit för föreningen.
Kostnad föreningsutveckling finansierat via Idrottslyftet
15,000.Avgår egen avgift för föreningen
5,000.(föreningen får faktura på beloppet)
Behållning för föreningen 5000: - vid start och 5000: - efter genomfört projekt
(Spelarutbildnings plan plus föreningsutveckling) Totalt:
10,000.(fyller föreningen inte kraven reduceras föreningens behållning)
Syftet med FSLL** är att alla fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med sin
verksamhet- en tanke som utgår från de fem riktlinjer, vilka benämns i ovan beskrivning.
Frågor eller funderingar kring ovan, tag kontakt med Gunnar Wallberg 010-476 48 69
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