Föreningsutveckling –
Informationsmöte och Workshop 180611
Göteborgs Fotbollförbund inbjuder alla fotbollsföreningar till informationsmöte och Workshop kring
fotbollens och föreningarnas utveckling i Göteborg.
På motsvarande möte för fem år sedan påbörjades ett systematiskt arbete med att förbättra
förutsättningarna för våra föreningar – Föreningslyftet. På vårt möte i december 2014 startade vi
processen med ”kommunvisa träffar” med målet att skapa en kommunal bidragsmodell för att kunna
förverkliga Föreningslyftets vision om anställda Föreningsutvecklare i föreningarna. På årsmötet 2017
antogs en motion om att ”Rädda Breddfotbollen”. På årsmötet 2018 redovisades arbetet med
motionen och en skrivelse till politiken föreslogs. Mötet godtog dock inte förslaget utan istället så fick
GFFs styrelse i uppdrag att utverka ett slutligt dokument efter bl.a. input från en konferens med
föreningarna i de utsatta områdena.
9 september i år är det val. Det är nu hög tid att enas om ett slutligt dokument samt att hitta en
gemensam aktivitetsplan fram till valet. Det är vad mötet kommer att handla om!

När

Måndag 180611 kl 18.00-ca 21.00

Var

Sal 210, Katrinelundsgymnasiet

Innehåll

Fika
Inledning och presentation
Rapportering från Föreningslyftet
Vad säger politikerna – Hur går vi vidare?
Slutspurt mot valet – enas om skrivelse!
Manifestation?
Frågor och diskussion

Anmälan
Obligatorisk anmälan via mail till patrik.gustafson@gbgfotboll.se senast 180608. Ordförande,
Föreningsutvecklare eller Ungdomsansvarig är lämpliga deltagare från föreningen. Vi räknar med 2
personer från varje förening.

Övriga Idrottslyftspaket
16-19 augusti i Skara genomförs en 4 dagars Utbildning för Föreningsutvecklare. Föreningarna
har kunnat söka ett Idrottslyftspaket (Paket 2A) för deltagande. Nedanstående föreningar har beviljats
paketet och ombeds att snarast anmäla sin deltagare här!

Angered KIF, Askims IK, Azalea BK, BK Häcken, Brämaregårdens FC, Donsö IS, Floda BoIF, Guldhedens
IK, GAIS, Hisingsbacka FC, Hovås Billdal IF, IF Warta, IF Väster, IK Kongahälla, IK Zenith, Kode IF,
Kungsladugårds BK, Kållered SK, Landvetter IS, Lekstorps IF, Mossens BK, Mölnlycke IF, Näsets SK,
Qviding FIF, Sävedalens IF, Utbynäs SK, Västra Frölunda IF, Öckerö IF och Ösets BK.
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