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Till:
Föreningar i Uppland som spelar i Förbundsserierna 2020 och som inte tillhör
EFD (Elit Fotboll Dam) eller SEF (Svensk Elit Fotboll) organisationer

Inbjudan till ”Semi elit” konferens i
Uppland inför 2020
Upplands Fotbollförbund hälsar er varmt välkommen till en första träff med
föreningar som har lag som spelar i Förbundserierna (SvFF serier) samt
distriktsövergripande Dam div. 2 inför 2020.
När:
Var:
Tid:
Målgrupp:

Tisdagen den 10 december 2019
Arenahotellet Uppsala
18:30 – 21:30 Fika från 18:00
Ordförande samt Sportansvarig (max 2 st./förening)

Program:

Starta upp en föreningsdialog utifrån Strategi för uppländsk fotboll
2019–2023 samt ta del av föreningarnas inspel och synpunkter för att
föra den uppländska fotbollen framåt.

_____________________________________________________________________
Utdrag ur UFF Strategidokument 2019–2023:
FOTBOLLSUTVECKLING
Strategisk inriktning
Öka antalet utövare, fler ska spela fotboll längre, oavsett ambitionsnivå.
Fler välutbildade spelare, tränare.
Nationella framgångar för spelare och klubblag från Uppland.
Initiativ
• Arbeta för att skapa miljöer där spelaren kan utvecklas till elitnivå.

FÖRENINGSUTVECKLING
Strategisk inriktning
Rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att möjliggöra utveckling.
Initiativ
• 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.

Upplands
Fotbollförbund
Postadress:
Box 863
751 08 Uppsala
Besöksadress:
Björkgatan 59
Uppsala
Org. Nummer:
817600-4904
Bankgiro:
5895-6087
Epost:
Kansli@upplandsff.se

•

Utöka samarbetet mellan Upplands Fotbollförbund och de föreningar som
spelar i de nationella serierna.

FÖRBUNDSUTVECKLING
Strategisk inriktning
Arrangera evenemang inom fotboll.
Initiativ
• Upplands Fotbollförbund skapar strukturer för evenemang.
_____________________________________________________________________

Anmälan skickas till anders@upplandsff.se senast 21/11.
Ange: förening, namn och roll på deltagare samt e-postadress/deltagare.
Synpunkter och eventuella föranmälda frågor från föreningarna skickas in i samband
med anmälan.

Med vänlig hälsning
Upplands Fotbollförbund
Styrelsen
Linus di Zazzo
Ordförande

eu/ Anders Winberg
Kanslichef.

