INBJUDAN

BARN- OCH
UNGDOMSFORUM
2018
Måndag 3/12
Kl. 17.00-18.00 Buffé
Kl. 18.00 -21.00 Forum

VI BÖRJAR
KVÄLLEN
MED BUFFÉ
17.00

VAR
Malmköping IF:s Klubbhus
Bjurängsvägen 2, Malmköping

FORUM
18.00- 21.00

NÄR

PÅ AGENDAN:

❖ INLEDNING
❖ ALLA ÄR OLIKA- OLIKA ÄR BRA, SvFF projekt
Projekt kring integration, mångfald och jämställdhet
❖ Information från SvFF:s (20/11) och Södermanlands FF:s
(28/11) Representantskap
❖ Presentation av Nya Spelformer från 2019

ANMÄLAN-

KLICKA PÅ
FÖLJANDE LÄNK
http://sodermanland.s
venskfotboll.se/inform
ation/?scr=info&fiid=4
2744
Italiensk buffé från
Tinas Catering i Flen.

❖ Fotbollens Spela Lek och LärSvFF:s spelarutbildningsplan
❖ Landslagets Fotbollsskola
❖ Diplomerad förening, information kring SvFF:s nya satsning
på att certifiera breddfotbollsföreningar i landet
❖ Sammanfattning av Tjejfotbollens dag, workshop 6/10
❖ Presentation av Södermanlands barn- och ungdomsserier
2019
❖ Övriga frågor
❖ AVSLUTNING

SENAST
MÅN 26/11 vill vi att
du anmäler dig

❖ INLEDNING.
Fredrik Jansson - Ordförande i Barn- och ungdomskommittén
(BUK), inleder.

❖ ALLA ÄR OLIKA, OLIKA ÄR BRA
Anneli Bergdahl och Caroline Larsson
från SvFF
Målgruppen för detta projekt är dels barn och
unga, 5 - 25 år, som är aktiva i en
fotbollsförening, dels barn och unga 7 - 19 år,
inom svensk skola. Vi som jobbar med detta
projekt kommer att kunna ge tränare, ledare,
föräldrar och funktionärer på distriktsnivå,
redskap och utbildning för att kunna ta upp
demokrati, jämställdhet, integration och HRV.
Via skolan kommer vi ge lärare samma redskap
och utbildning. Målgruppen kommer självklart
också att engageras, detta för att få in deras
erfarenheter beträffande hinder och möjligheter
när det gäller att delta på lika villkor. Projektet
förutsätter ett gott samarbete mellan
fotbollsföreningar och skolor i dagsläget finns
det redan flera goda exempel på detta ute i
landet. Detta ska vi givetvis använda oss av i utbyggnaden av ett utbildningsmaterial.

❖ Information från SvFF:s (20/11) och SöFF:s (28/11) Representantskap
Jaan Kuutmann, vice ordförande i BUK informerar om nyttigheter från respektive
Representantskap.

❖ Nya spelformer 2019
Jonas Gradin - Nationell fotbollsutvecklare på SvFF
Jonas har ingått i den arbetsgrupp som tagit fram de nya
spelformerna som gäller från 2019

❖ Fotbollens Spela Lek och Lär- SvFFs utbildningsplan
Peter Lundh - vice kanslichef

❖ Sammanfattning av Tjejfotbollens dag-Workshop 6/10
❖ Diplomerad förening
❖ Landslagets Fotbollsskola
Jenny Johansson- ordförande i Utvecklingskommittén

❖ Barn- och ungdomsserier i Södermanland 2019
Semir Mehanovic – ansvarig för serier och sammandrag i BUK,
presenterar de barn- och ungdomsserier som SöFF kommer att
erbjuda 2019.

❖ ÖVRIGA FRÅGOR

Varmt välkomna önskar barn- & ungdomskommittén
Helena Linde 010- 476 42 85
Helena.linde@sormland.rf.se

