VERKSAMHETSPLAN 2020
UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

FOTBOLLSUTVECKLING

Fotbollsutveckling
Strategisk inriktning
Öka antalet utövare, fler ska
spela längre
Fler välutbildade spelare,
tränare och domare

Områden

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser
2020

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade
initiativ och projekt
• Utveckla,
implementera och
stödja föreningar i
arbetet med
Parafotboll, Fotboll
Fitness och
Förenklade
spelformer senior

Här fyller SDF i sina
utvecklingsinsatser
• Utveckla en kombinerad
spelformsutbildning och
serieträff för 7 mot 7
• Utveckla ”Fotbollslyftet”
för 9 mot 9 så att
verksamheten sker i
föreningsmiljön.
• Satsning på tematräning
för målvakt

Spelarutbildning • Följa/genomföra Spelarutbildning - en
helhet och utföra tillhörande
administration (utifrån specifikation
”SDF” i dokumentet)
• Stöd till föreningar att implementera
Spelarutbildningsplan inkl. utbildningar
och utföra tillhörande administration

Ledare

Tävling

• Administrera och genomföra
tränarutbildningar (och följa kursplaner):
(1) SvFF:s tränarutbildning C, B- och Aungdom,
(2) Fotbollens Spela Lek och Lär,
(3) UEFA B,
(4) Målvaktstränarutbildning C och B,
(5) tränarutbildning Futsal,
(6) Ledarutbildning fotbollsskola, samt
(7) Utbildning av tränarutbildare Nivå 1-3
• Följa/genomföra Nationella spelformer,
inkl. spelformsutbildningar, och utföra
tillhörande administration
• Administrera serier upp till div. 3 (herr)
och upp till div. 1 (dam)

• Satsning för att få en större
andel tränare som gått Cdiplom att fortsätta till
högre kurser.

• Seriepyramiden (herr) –
tillsätta en arbetsgrupp för
att se över verksamheten
• Utveckla föreningsträffar
med tävlings tema – öka

Domare

• Administrera kvalspel på SDF-nivå, till
SvFF-tävlingar
• Administrera upp Regionala Futsalligan
(dam), upp till div. 1 (herr)
• Administrera F17
• Administrera pojktävlingar (P16-P19) på
andranivån
• Hantera tävlingsärenden och
disciplinärenden i distriktsserierna
• Aktivt medverka i
representantskapsprocessen och bidra
till att utveckla SvFF:s regelverk
• Upprätta tävlingsbestämmelser med
distriktsspecifikt innehåll där särskilt
behov finns av anpassningar till lokala
förutsättningar, samt tillse att
tävlingsbestämmelser efterlevs
• Arrangera, samt administrera tillstånd
och sanktioner för, regionala
cuper/mästerskap
• Rekrytera, utbilda och fortbilda
distriktsdomare och ungdomsdomare,
samt genomföra stegutbildning (steg 1 &
2, herr och steg 1, dam)
• Följa upp och utbilda distrikts- och
ungdomsdomare
• Upprätta klassificering i distriktet
• Tillsätta domare i distriktsserier samt AD
i H2-3 och D1 dam div. 2 samt återbud i
Elitettan och div.1, dam (domare och AD)
• Utse coach div. 4, distriktsdamcoach och
rekryteringsansvarig

demokrati och delaktighet i
frågorna

• Projekt för att rekrytera
kvinnliga domare på alla
nivåer/åldrar
• Med anledning av att UFF
tagit över, från
föreningarna, tillsättningen
av domare för F/P 15–17
år, behövs en strategi för
att ta hand om ”nya”
distriktsdomare.
• Utveckla en handledning
(bok) till föreningar om hur

de tar ”hand om”
ungdomsdomare.
• Strategi för ”stagnerade
domare” – behålla.

FÖRENINGSUTVECKLING

Föreningsutveckling Områden

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser
2020

Strategisk riktning
Ökat antal ideella och
utbildade ledare

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade
initiativ och projekt
• Kvalitetsarbetet –
uppföljning av
medlemskrav för
förening
• Diplomerad Förening

Här fyller SDF i sina
utvecklingsinsatser
• Satsning/projekt på
flickfotboll
• Plus 10.000:
Påvisa goda exempel
Arrangera träff för
kvinnliga ledare
• Evenemangsutveckling
Ta fram en guide/lathund
för genomförande av
evenemang i 5 mot 5
sammandrag och för
föreningsdrivna cuper
• Landsbygdsprojekt –
Leader:
UFF ska fortsätta utveckla
vårt arbetssätt för
stödformer på
landsbygden.

Föreningsstöd

• Stöd och introduktion för nya föreningar
• Agera huvudmottagare /
huvudavsändare till föreningar i
föreningsspecifika frågor (vara en första
kontakt)
• Genomföra aktiv
föreningskommunikation (t.ex.
föreningsbesök och föreningsträffar)
• Skapa regional handlingsplan för
samarbete med SISU/DF enligt nationell
överenskommelse
• Administrera och följa upp projektstöd
för föreningar

Barn, ungdom
och skola

• Följa och genomföra uppgifter enligt
Ansvarsfördelning mellan SvFF och
distrikten (SDF) för ”Fotboll i skolan”
• Driva Fotbollens Spela, Lek och Lär i
föreningar

Föreningsåtgärder möjliggör
diplomerade föreningar
Rätt tillgång till och kvalitet på
anläggningar för att
möjliggöra utveckling

Anläggning

• Administrera, utbilda ledare och stötta
föreningar med genomförandet av
Fotbollsskolan
• Upprätthålla ärendehantering och
struktur för trygghetsfrågor, lokalt ansvar
för efterlevnad av Barnkonventionen
• Löpande uppdatera
anläggningssituationen (t.ex. digital
dokumentation av antal planer, antal
hallar, antal idrottsplatser, tillgänglighet,
landsbygd)
• Aktivt arbeta för att säkerställa en
ändamålsenlig anläggningssituation (t.ex.
genom att genomföra kommun- och
föreningsbesök)
• Delta i centralt anordnade utbildningar
och konferenser kopplade till Anläggning

• Fortsätta med
påverkningsarbetet mot
kommunerna om UFF
Futsalverksamhet (hallar)
• Utöka samarbetet med
UFF 10 kommuner
gällande anläggningsfrågor
tillsamman med
Fotbollsallianser och RFSISU Uppland

FÖRBUNDSUTVECKLING

Förbundsutveckling
Strategisk riktning
Utveckla en optimerad
organisation för svensk fotboll

Områden

Prioriterade
projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser
2020

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade
initiativ och projekt

Här fyller SDF i sina
utvecklingsinsatser

Verksamhetsstyrning

• Efterleva Strategi för svensk fotboll • Upprätthålla
• UFF ska säkerhetsställa att
2018–2022 och bidra till att nå
demokratisk struktur
värdegrunden är känd av
strategiska inriktningar och
för föreningars
våra förtroendevalda samt
genomföra initiativ
delaktighet
sprids till våra föreningar.
• Följa gemensam
• Tillsätta en
verksamhetsstyrningsprocess
Kommittéövergripande
enligt Verksamhetsstyrning – mot
arbetsgrupp i syfte att
strategi 2018–2022
utveckla Futsal i Uppland.

Samhällsansvar

• Uppmuntra och driva
organisatorisk utveckling samt
verksamhetsutveckling med
särskilt fokus på jämställdhet och
mångfald i förtroendeleden

Pådrivande i jämställdhet och
mångfald inom svensk fotboll
samt stärka vår ställning som
viktig samhällsaktör i dessa
frågor
Arrangera internationella
evenemang inom fotboll

Basuppgifter

• Säkerställa en
• Inleda dialog med RF-SISU
jämställd och
Uppland kring samarbete
inkluderande
gällande intressepolitiska
rekrytering av
frågor
personal och
förtroendevalda
• Bedriva
fotbollsopinion och
samverkan med
distriktets
kommuner för att
kommunicera
fotbollens bidrag och
behov

Budget 2020
Beräknade intäkter

Beräknade kostnader

Central administration

Central administration

Kansli
Personal

*not 1

2 188 000
70 000

Styrelsen
Summa

35 000
2 293 000

Tävlingsverksamhet
Distriktstävlingar
Domarverksamhet, tävling

1 845 000
134 000

Summa

1 979 000

Kansli
Personal
Styrelsen
Förbundsutv
Summa

*not2

Tävlingsverksamhet
Distriktstävlingar
Domarverksamhet, tävling
TK, DK,
Disciplinnämd
Summa

Resultat

-824 600
-3 008 000

1 363 400
-2 938 000

-194 000
-4 026 600

-159 000
-1 733 600

-178 000
-78 000

1 667 000
56 000

-85 000
-341 000

-85 000
1 638 000

Fotbollsutveckling, spelare
Distriktslag
Instruktörer
Fotboll i skolan

242 000
155 000
12 000

Fotbollsutveckling, spelare
Distriktslag
Instruktörer
Fotboll i skolan

-510 000
-325 000
-7 000

Summa

409 000

Summa

-842 000

-268 000
-170 000
5 000
0
-433 000

Fotbollsutveckling, utbildning
Domarkurser
793 000
Coach- o instrverks domare
42 000
Tränarutbildning
1 022 000
Fotbollsutvecklingskommitté
Summa
1 857 000

Fotbollsutveckling, utbildning
Domarkurser
-413 000
Coach- o instrverks domare
-428 400
Tränarutbildning
-764 000
Fotbollsutvecklingskommitté
-20 000
Summa
-1 625 400

380 000
-386 400
258 000
-20 000
231 600

Föreningsutveckling & Marknad

Föreningsutveckling & Marknad

Föreningskommitté

Föreningskommitté

Föreningsutveckling
Fotbollsskolan
Marknad o evenemang
Summa
Projektverksamhet
Spelarutbildningsansvarig
Landsbygd & Anläggning
Fotbollslyftet

40 000
700 000
682 000
1 422 000

Projektverksamhet
Spelarutbildningsansvarig
Landsbygd & Anläggning
Spelarutbildningsplan

-20 000
-55 000
100 000

-515 000
-1 230 000

167 000
192 000

0
-8 000
63 000
0
50 000
105 000
0

Summa

1 533 000

Summa

-200 000
-8 000
-137 000
-933 000
-150 000
-1 428 000

S:a beräknade intäkter

9 493 000

S:a beräknade kostnader

-9 493 000

Förbundsutveckling verksstöd
Proj ungdomsspelare/domare

*not 1
Distriktsbidrag SvFF

200 000

Föreningsutveckling
Fotbollsskolan
Marknad o
evenemang
Summa

-20 000
-95 000
-600 000

200 000
933 000
200 000

Kansliintäkter

Förbundsutveckling verksstöd
Proj ungdomsspelare/domare

*not 2
1 035 000

Styrelsen

Bidrag Upplands IF

465 000

Jubileum bok

Kansliavgifter

340 000

Summa

Övrigt

273 000

Leader landsbygd
Summa

75 000
2 188 000

Styrelsen
159 000
35 000
194 000

