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Strategi för uppländsk fotboll 2019–2023

Vision
: – För alla överallt
Fotboll – Nationalsporten
Verksamhetsområden:

Fotbollsutveckling

Föreningsutveckling

Förbundsutveckling

Verksamhetsidé och Värdegrund

VERKSAMHETSIDÉ
 Svensk fotboll består av tre olika idrotter: Fotboll, Futsal och Beach Soccer.
 Uppländsk fotboll ska verka för att alla ska få chansen att delta utifrån egen nivå
och ambition och möjliggöra både tävling och motion ur ett folkhälsoperspektiv, året
runt.
 UFF ska tillsammans med SvFF, uppländska föreningar och intresseorganisationer,
utveckla, samordna och administrera fotbollens olika idrotter i Uppland och
företräda fotbollen såväl regionalt som nationellt.


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

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.
 Fotbollen ska vara en arena som bygger på ömsesidig respekt och trygghet,
kränkande och sexistiska beteenden splittrar och skapar otrygghet.
 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.

FOTBOLLSUTVECKLING
Strategisk inriktning
 Öka antalet utövare, fler ska spela fotboll längre, oavsett ambitionsnivå.
 Fler välutbildade spelare, tränare och domare.
 Nationella framgångar för spelare och klubblag från Uppland.

Initiativ
 Skapa nya typer av tränings- och tävlingsformer för att nå fler målgrupper.
 Uppländsk fotboll ska gemensamt implementera en samlad syn på spelarutbildning
baserat på tränarutbildningen, spelarutbildningsplanen, nya spelformer och
fotbollens Spela Lek och Lär i syfte att engagera Så många som möjligt – så länge
som möjligt – i så bra miljöer som möjligt.
 Arbeta för en mer jämlik domarkår.
 Arbeta för att skapa miljöer där spelaren kan utvecklas till elitnivå.

FÖRENINGSUTVECKLING
Strategisk inriktning
 Ökat antal ideella och utbildade ledare.
 Föreningsutvecklingsåtgärder möjliggör diplomerade föreningar.
 Rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att möjliggöra utveckling.

Initiativ
 Få fram fler kvinnliga aktivitetsledare.
 Skapa en jämlik organisationsledarkår.
 Synliggöra föreningarnas värde för samhället med väl fungerande organisationer
med välutbildade ledare som speglar uppländsk fotbolls mångfald.
 Utveckla vårt arbetssätt, metoder och organisationsformer utifrån behoven i stad
och landsbygd för att bli ändamålsenliga, finna nya stödformer och för att öka
intresset för uppländsk fotboll.
 Initiera dialog med våra kommuner kring skolverksamheten, anläggningsfrågor
samt våra föreningars behov av kanslistöd.
 Utveckla föreningar genom föreningsbesök och en utvecklad föreningsdialog.
 Diplomera föreningar.
 Utöka samarbetet mellan Upplands Fotbollförbund och de föreningar som spelar i
de nationella serierna.
 Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna ska präglas av fokus på uppländsk fotbolls
behov och att tillräckliga resurser tillförs vårt utvecklingsarbete i hela distriktet.
 Skapa förutsättningar för en trygg och säker miljö i föreningarna genom utbildningar
för barnens vuxna och ledare.
Notera: Med ledare avses här organisationsledare, aktivitetsledare samt domare och andra funktionärer.

FÖRBUNDSUTVECKLING
Strategisk inriktning
 Utveckla en optimerad organisation för uppländsk och svensk fotboll.
 Öka jämställdhet och mångfald inom uppländsk fotboll samt stärka vår
ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor.
 Arrangera evenemang inom fotboll.
Initiativ
 Vi ska bedriva ett systematiskt värdegrundsarbete för att sprida och levandegöra
värdegrunden i uppländsk fotboll.
 Vi utvecklar Upplands Fotbollförbund med särskilt fokus på jämställdhet och
mångfald i förtroendeleden.
 Stärka föreningsdemokratin i Upplands Fotbollförbund bl.a. med hjälp av
teknikutveckling.
 Upplands Fotbollförbund skapar strukturer för evenemang.


Vi tydliggör och driver fotbollens intressen i samhället, samt lyfter fram vår roll som
folkrörelse i debatten.



Upplands Fotbollförbund ska skapa strukturer för att utveckla Futsal och
Beachsoccer.

Notera: Med fotboll avses här Fotboll, Futsal och Beachsoccer.

