VERKSAMHETSPLAN 2020

Upplägg & Innehåll
1. Verksamhetsplan 2020 Gestriklands Fotbollförbund (sida 3–6)
- Fotbollsutveckling
- Föreningsutveckling
- Förbundsutveckling
2. Ekonomi utfall 2019/budget 2020 (sida 7)
3. Aktiviteter 2020 (sida 8–12)
- Tävlingskommitté
- Disciplinutskott
- Barn- och ungdomsutskott
- Domarkommitté
- Utbildningskommitté
- Föreningsutvecklingskommitté
- Futsalkommitté
Gestriklands Fotbollförbund organisation
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Fotbollsutveckling
Strategisk inriktning
Öka antalet utövare, fler ska spela längre
Fler välutbildade spelare, tränare, ledare och domare
Områden
Spelarutbildning

Basuppgifter
Prioriterade projekt/initiativ
• Följa/genomföra Spelarutbildning - en helhet och utföra
• Utveckla, implementera och
tillhörande administration (utifrån specifikation ”SDF” i
stödja föreningar i arbetet med
dokumentet)
Parafotboll, Fotboll Fitness och
Förenklade spelformer senior
• Stöd till föreningar att implementera Spelarutbildningsplan
inkl. utbildningar och utföra tillhörande administration
• Spelarutbildare (SU)

Utvecklingsinsatser 2020
• Vidareutveckla styrdokument och riktlinjer för spelarutbildnings-verksamheten i samverkan med spelarutbildare
(SU) och distrikts-förbundskaptener (DFK).
• Utveckla spelarutbildningen kopplat till distriktslagen så att fler spelare och ledare får möjligheten att ta del av
denna verksamhet.
• Arrangera spelarutbildningsdagar under skollov.
• Genomför målvaktsdagar/kvällar.
• Utreda möjligheterna till motionsfotboll.

Områden
Ledare/
Tränare

Basuppgifter
Administrera och genomföra tränarutbildningar (och följa
kursplaner):
(1) SvFF:s tränarutbildning C, B- och A-ungdom,
(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

Prioriterade projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020
• Utveckla samarbete inom NaFu regionen för tränarutbildningar TUAU och UEFA B.
• I samarbete med HiG och SvFF erbjuda en högskoleförlagd tränarutbildning TUC, TUBU, TUAU, UEFA B samt fördjupningar.
• Rekrytera och fortbilda utbildare efter behov för nivå 1–3, samt futsal.
• FFC (Female Fotboll Coach) – ett initiativ för att utbilda fler kvinnliga tränare.
• Särskild satsning på FSLL i föreningar för styrelse, ledare och föräldrar.
• Möjligheter till mentorskap i sin hemmiljö, för utbildade tränare.

Områden
Tävling

Basuppgifter
• Följa/genomföra Nationella spelformer, inkl. spelformsutbildningar, och utföra tillhörande administration
• Administrera serier upp till div. 3 (herr) och upp till div. 1
(dam)
• Administrera kvalspel på SDF-nivå, till SvFF-tävlingar
• Administrera upp t.o.m. Regionala Futsalligan (dam), upp
till div. 1 (herr)
• Administrera F17
• Administrera pojktävlingar (P16-P19) på andranivån
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Prioriterade projekt/initiativ
• Min Fotboll
• Grönt Kort

• 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
Utvecklingsinsatser 2020
• Utveckla ett samarbete med Hälsinglands FF angående dam- och ungdomsserier.
• Utveckla samarbete med Dalarna, Hälsingland och Uppland för äldsta ungdomsserier/junior.
• #nolltugg – ett initiativ för att få ned antal verbala bestraffningsärenden
• Utveckla uppföljningen av Fair Play genom fogis och fairplay tabell på serier som döms av distriktsdomare.
• Utveckla seriespelet och spelformer för Futsal i distriktet.
• Matchvärdar – ett initiativ för att få ett bra/bättre klimat runt våra barn- och ungdomsmatcher.

Områden
Domare

Basuppgifter
• 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
• Futsaldomare

Prioriterade projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020
• #kanduvisslajohanna – ett projekt för att få in flera tjejer till att döma fotboll
• En talanggrupp för lovande domare som ska matchas uppåt bildas och följs upp.
• Rekrytera flera LDO som på grundnivå kan se steg 1 domare
• Utbilda och fortbilda Futsal-domare för vårt seriespel.
• UngDomare – ett projekt för att utbilda, utveckla och stötta ungdomar som dömer.
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Föreningsutveckling
Strategisk riktning
Ökat antal ideella och utbildade ledare
Föreningsåtgärder möjliggör diplomerade föreningar
Rätt tillgång till och kvalitet på anläggningar för att möjliggöra utveckling
Områden
Föreningsstöd

Basuppgifter
• 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

Prioriterade projekt/initiativ
• Kvalitetsarbetet – uppföljning
av medlemskrav för förening
• Diplomerad Förening
• Plus 10000
• Alla är olika – olika är bra

Utvecklingsinsatser 2020
• Kvinnor som leder – ett initiativ för kvinnor som är ledare inom fotbollen.
• Fler som gör mindre – hjälpa och stötta föreningar med organisation samt föryngrings- och rekryteringsprocessen.

Områden
Barn, ungdom och
skola

Basuppgifter
• Följa och genomföra uppgifter enligt Ansvarsfördelning
mellan SvFF och distrikten (SDF) för ”Fotboll i skolan”
• Driva Fotbollens Spela, Lek och Lär i föreningar
• Administrera, utbilda ledare och stötta föreningar med
genomförandet av Fotbollsskolan
• Upprätthålla ärendehantering och struktur för trygghetsfrågor, lokalt ansvar för efterlevnad av Barnkonventionen

Prioriterade projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2020
• Utveckla ”Fotboll i skolan” inom grundskolan.
• Fortsätta utvecklingen av NIU och LIU inom gymnasieskolan.
• Utveckla konceptutbildning för nya ledare/tränare.
• Sprida budskap om möjlighet att få stöd/utbildning kring ”Skippa attityden” genom SISU.

Områden
Anläggning

Basuppgifter
• 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

Utvecklingsinsatser 2020
• Fortsätta gemensamt driva och utveckla Strömvallen Fotboll.
• Erbjuda aktuella utbildningar för anläggningsskötare.
• Utveckla samarbete med innebandyn för nyttjandet av hallar till futsal.
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Prioriterade projekt/initiativ

Förbundsutveckling
Strategisk riktning
Utveckla en optimerad organisation för svensk fotboll
Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa
frågor
Arrangera internationella evenemang inom fotboll
Områden
Verksamhetsstyrning

Basuppgifter
• Efterleva Strategi för svensk fotboll 2018–2022 och
bidra till att nå strategiska inriktningar och genomföra initiativ
• Följa gemensam verksamhetsstyrningsprocess
enligt Verksamhetsstyrning – mot strategi 2018–
2022

Prioriterade projekt/initiativ
• Upprätthålla demokratisk struktur för föreningars delaktighet

Utvecklingsinsatser 2020
• Fortsätta driva och utveckla arbetet kring ökad delaktighet hos föreningar.
• Genomlysa vår egen organisation för en optimering till verksamheten, samt skapa tydlighet kring uppdrag och ansvar.

Områden
Samhällsansvar

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

Prioriterade projekt/initiativ
• Säkerställa en jämställd och inkluderande rekrytering av personal och
förtroendevalda
• Bedriva fotbollsopinion och samverkan med distriktets kommuner för
att kommunicera fotbollens bidrag
och behov

Utvecklingsinsatser 2020
• Arbete med jämställdhets-, mångfald- och likabehandlingsplan.
• Fotbollens samhällsnytta – fortsätta driva arbetet kring fotbollens betydelse för samhället.
• Kartlägga kostnader inom fotbollen samt vad som går att göra åt dessa.
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Ekonomi

Utfall 2019

Budget 2020

Intäkter

Utgifter

Intäkter

Utgifter

2 600 036

3 314 842

2 201 000

2 941 500

Tävlingskommitté (TK)

943 181

285 401

906 250

280 500

Domarkommitté (DK)

374 771

461 449

324 500

416 750

1 202 293

1 109 420

1 194 000

1 088 100

Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

262 475

236 498

340 000

304 000

Futsalkommitté (FK)

325 981

272 731

314 400

245 800

5 708 737

5 680 341

5 280 150

5 276 650

Styrelse/kansli

Utbildningskommitté (UK)

Totalt
Resultat

28 396

3 500
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Bilaga ”Aktiviteter 2020”
TÄVLINGSKOMMITTÉ (TK)
•

Bereda tävlingsfrågor inför styrelse, årsmöte, konferenser och inför GFF:s representantskap

•

Genomföra informations- och utvärderingsträffar inom ungdomsfotbollen tillsammans med UK

•

Genomföra informations- och utvärderingsträffar inom seniorfotbollen tillsammans med DK

•

Delta på SvFF anordnade konferenser kring tävling- och tävlingsutveckling

Spelordningsmöten
• Herrar div.4
11/2
• Herrar div.5
13/2
• Herrar div.6
18/2
• Damer div.2
20/2
• Damer div.3
5/3
Ungdomsledarmöten (spelformsutbildning)
• 11 mot 11
10/3
• 9 mot 9
12/3
• 7 mot 7
17/3
• 5 mot 5
19/3
DM herr/dam
• Finaler
maj - juni
DM ungdom/GFF-cup
• Finaler
augusti – oktober
Fotbollens Dag
september
Ungdomsansvarigaträff
oktober
Repskap
november

Disciplinutskottet (DpU)
•
•

Vara förbundets instans i bestraffningsärenden
Delta i SvFF:s konferens i bestraffningsfrågor

Barn- och Ungdomsutskottet (BoU)
•
•

Vara förbundets utskott kring barn- och ungdomsfotbollen utifrån Fotbollens spela, lek och lär
Delta i SvFF:s konferenser kring barn- och ungdomsfotbollen
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DOMARKOMMITTÉ (DK)
Domarkommittén (DDK) kommer under året att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet genom följande punkter:
• Arbeta för att öka förståelsen och samarbetet mellan domare/spelare/ledare i distriktets föreningar genom besök hos föreningar och vid kick-off inför seriestarterna, spelordningsmöte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genom C4, C5, C6, distriktsinstruktörerna (DI), nybörjarcoachen, domarobservatörerna (LDO) och
damcoachen arbeta med kontinuerlig fortbildning för samtliga distriktsdomare.
Utbilda lokal domarobservatörsutbildning (LDO) som skall klara av att observera och utveckla distriktets domare.
DK kommer fortsätta med det viktiga och nödvändiga rekryteringsarbetet av nya domare och att behålla de domare som dömt under 2019. Alla domare skall ha möjlighet till en mentor.
Utbilda Futsal domare
Arbeta för att få flera tjejer att börja döma fotboll - #kanduvisslajohanna
Verka för att bibehålla en regional talanggrupp med Svealnad och fortsätta utbyte med Dalarna.
DK kommer att jobba för att rekrytera fler instruktörer till distriktets utbildningar
Delta på SvFF CDK konferens
Delta i SvFF:s: rekryteringsarbete och konferens
Delta i SvFF:s träff för damcoacher
Delta i SvFF:s träff för C4: or

Utbildning
Distriktsdomarkurs 1
Distriktsdomarkurs 2
Distriktsdomarkurs 3
Informationsträff Steg 1 kurs
Steg1 kurs (nybörjare)
Informationsträff #kanduvisslajohanna
Steg 1 kurs #kanduvisslajohanna
Föreningsdomarutbildarutbildning
Ungdomsdomarutbildningar 9:9
Barndomarutbildningar 5:5/7:7
LDO utbildning
Spelfria dagar
Futsal domarutbildning x 3 kurser

När
31/1 – 2/2
7 – 9/2
14 – 16/2
19/2
7 – 8/3
12/2
14 – 15/3
mars
april
april
april
20/5, 17/6 och 19/8
oktober
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Behörighetskrav
Steg 1
Steg 1
Steg 1
Informationsträff Steg 1
Kvinna/tjej
Utbildare

Distriktsdomare

UTBILDNINGSKOMMITTÉ (UK)
Utbildningskommittén (UK) kommer under året att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet genom följande
punkter:
•

Utbilda tränare och ledare i våra föreningar för att därigenom bidra till att berörda aktörer utvecklas såväl fotbollsmässigt som socialt

•

Komplettera klubblagsfotbollen med en bra spelarutbildningsverksamhet syftande till att optimera utvecklingsmöjligheterna för varje enskild spelare i vårt distrikt utifrån hens förutsättningar

•

Säkerställa att fotboll i skolan under 2020 bedrivs på ett elevfokuserat och utvecklande sätt på de
gymnasie- och grundskolor skolor som bedriver denna verksamhet.

•

Erbjuda ledare att delta på SvFF ledarfortbildning i samband med flick- och pojkläger i Halmstad

•

Aktivt arbeta för att Gästrikland får och kan genomföra regionala läger på såväl pojk- som flicksidan för
aktuella åldersgrupper

•

Spelartbildningsvecka genomförs en vecka på sommarlovet för flickor och pojkar i åldersgrupperna
2006 och 2007

•

Verka för att fler flickor/kvinnor fortsätter spela längre, verka för att fotbollen i Gästrikland ska lyckas
rekrytera flera kvinnliga tränare

•

Erbjuda distriktslag, pojk- och flicklag 16 år (födda -04) att delta i Gestrikecupen. Genomföra arrangemanget i april vilket ska innehålla såväl matcher som föreläsningar med anknytning till både spelar- och
ledarutveckling. UK ska, i samarbete med GFF:s samtliga kommittéer och andra aktörer svarar för planering, innehåll och genomförande av turneringen.

Ledarutveckling
Tränarutbildning C (TUC)
Tränarutbildning C FFC (TUC FFC)
Tränarutbildning B-Ungdom (TUBU)
Tränarutbildning A-Ungdom (TUAU)
Tränarutbildning C (TUC)
Tränarutbildning C (TUC)
Tränarutbildning C (TUC)
Tränarutbildning C (TUC)
Tränarutbildning B-Ungdom
Målvaktstränarutbildning C (MvC)
Målvaktstränarutbildning B (MvB)
Tränarutbildning C (TUC)
Tränarutbildning B-Ungdom (TUBU)
Tränarutbildning A-Ungdom (TUAU)
UEFA B (GFF/HFF/DFF/UFF)

När
15/2 + 14/3
9/2 + 7/3
21–22/3 + 18–19/4
1–2/2 + 14–15/3
21/3 + 18/5
4/4 + 26/4
19/4 + 10/5
våren 2020
våren 2020
våren 2020
våren 2020
hösten 2020
hösten 2020
3–4/10 + 14–15/11
höst/vinter 2020/2021

Behörighetskrav
TUC
TUBU
TUC
MvC
TUC
TUBU
TUC

Spelarutbildning
Regionmatcher Edsbyn
Gestrikecupen
Norrlandsläger, Junsele
Utbildningsläger Flickor, Halmstad
Utbildningsläger Pojkar, Halmstad
Fotbollscamp
Spelarutbildningsläger, Leksand
Sandvikenlägret
Distriktspojkcupen (Pojkar)
Cup Kommunal (Flickor)

När
21–22/3
3–5/4
21–24/5
21–26/6
28/6–3/7
sommarlov
7–9/8
oktober
november
november

Vilka
F05/P05
F04/P04
F05/P05
F05
P05
F/P06-07
F05/P05
F/P04-06
P04
F04
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Var
IK Huge
Gävle
Stensätra IF
Borlänge/Bollnäs

GFF
Hille IF/Åbyggeby FK

Torsåkers IF
föreningsregi
föreningsregi

Uppsala/Gävle

FÖRENINGSUTVECKLINGSKOMMITTÉ (FUK)
Kommittén kommer under året att fortsätta utvecklingen av sin verksamhet genom följande övergripande områden i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna
Kommittén kommer fortsätta att besöka så många föreningar som möjligt med målet att informera, stimulera
och utbilda dess organisation.
Föreningsbesök 2020:
Utifrån vetskapen att alla föreningar är olika planeras alla föreningsbesök utgår ifrån aktuell förenings önskemål, nuläge och önskad framtida läge. Vid behov och eller önskemål från förening så kan övriga kommittéer
inom GFF bjudas med på föreningsbesök.
Följande punkter är alltid centrala för FUK att samtala om med föreningen:
* Visions-, policy- och värdegrundsarbete
* Medlems- och ledarvård
* #Nolltugg. Åtgärdsplan för agerande vid ”verbala” röda kort” samt attityder inom föreningen och dess lag.
Diplomerad förening (DF):
DF är Svenska fotbollförbundets paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur
för föreningar att arbeta med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans
beskriver en bra fotbollsförening. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kriterier för föreningar
att arbeta med.
FUK har som mål att informera alla fotbollsföreningar om DF via föreningsbesök och eller via GFF:s hemsida.
Upplägget för arbetet med DF i förening ser ut enl. följande:
1. Information om DF görs av både GFF och SISU idrottsutbildarna
2. SISU Idrottsutbildarna genomför all utbildning (förutom arbetet med SUP och tränarutbildning) via process stöd.
3. GFF (föreningsutvecklare) är distriktets diplomerare.
Mötestider och andra planerade aktiviteter 2020
FUK kommer under 2020 fortsätta besöka föreningar via strategin att belägga och genomföra två (2) kommittémöten i föreningsregi och ett (1) på GFF kansli och så vidare.
Nätverksträffar:
FUK kommer under 2020 bjuda in alla föreningars styrelser/organisationer till gemensamma nätverksträffar
enl. följande
• Q2 Nätverksträff 1. Tema ”samverkan/samarbete”.
Föreningarna indelade i östra- och västra Gestrikland.
• Q4. Nätverksträff 2. Tema ”goda föreningsexempel”.
Alla föreningar tillsammans.
SvFFs fotbollsskola ”Lira blågult”
FUK kommer fortsätta att informera och erbjuda alla barn och ungdomsföreningar i distriktet att arrangera
SvFF:s fotbollsskola ”Lira Blågult” oavsett om det gäller fotboll eller futsal.
Fortsätta informera och erbjuda ledarutbildning till alla intresserade föreningar oavsett om dom skall arrangera
Lira Blågult eller inte via GFFs kickoff 25/3 samt via GFF:s hemsida.
Kvinnor inom fotbollen
Ett initiativ riktat till kvinnor inom fotbollen i distriktet, med fokus på ledarskap och nätverkande. Detta görs under +10000 och är ytterligare ett komplement till FFC och kanduvisslajohanna, som också riktar sig till kvinnor.
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FUTSALKOMMITTÉ (FK)
•

Utveckla futsalen i distriktet
FK kommer fortsätta att jobba för en tävlingsstruktur som är anpassad efter vad som kommer fram genom utvärderingar med såväl ledare som domare.
Arbeta för att succesivt gå mot kompletta futsalmatcher med effektiv speltid 2*20 minuter i de äldsta
klasserna.

•

Föreningsutveckling
Fortsätta informera, uppmuntra och skapa förutsättningar för intresserade föreningar till att satsa på
futsal på ett mer långsiktigt plan oavsett om det handlar om att skapa en futsalsektion i den befintliga
föreningen eller att bilda en ny förening.

•

Utbildning
Under hösten 2020 erbjuda och genomföra tränarutbildning Futsal (TU Futsal).
Under hösten 2020 genomföra domarutbildningar inför säsongen 2020/2021.

•

Arrangemang
Landskamper, vara medarrangör till Futsal EM-kval Damer i Gävle 1-6 september med matcher på
Gavlehov.

•

Spelarutbildning
Genomföra Futsalcamp på lov i hallar runt om i distriktet, arbetar för att dessa ska vara kostnadsfria.
Utreda framtida spelarutbildningsverksamhet i futsal.

12

