VERKSAMHETSPLAN 2021

Upplägg & Innehåll
Verksamhetsplan 2021 Gestriklands Fotbollförbund (sida 3–6)
- Fotbollsutveckling
- Föreningsutveckling
- Förbundsutveckling
Ekonomi utfall 2020/budget 2021 (sida 7)

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
Utbildning spelare och ledare

Basuppgifter
Prioriterade projekt/initiativ
• Följa/genomföra SDF-uppdraget kring Spelarutbildning - en • Utveckla, implementera och
helhet och utföra tillhörande administration (utifrån specistödja föreningar i arbetet med
fikation ”SDF” i dokumentet)
Parafotboll, Fotboll Fitness och
Förenklade spelformer senior
• Genomföra insatser för att utbilda, stimulera och stödja
föreningar att implementera Spelarutbildningsplan i sin
verksamhet samt utföra tillhörande administration
• 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

Utvecklingsinsatser 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• Fortsätta processen med att utveckla styrdokument och riktlinjer för spelarutbildnings-verksamheten i samverkan med spelarutbildare (SU) och distriktsförbundskaptener (DFK).
• Se över den öppna och selekterande verksamheten. Involvera fler under längre tid, samt att ledarna fortbildas
under spelarutbildningen.
• Fler föreningar måste arbeta efter en spelarutbildningsplan, fortsätta med spelforms-utbildningarna och med
fördel i föreningar.
• Genomför målvaktsdagar och/eller kvällar.
• Fortsätta dialogen med SvFF projekt kring förenklade spelformer, startat tankar och idéer inför 2021.
• Fortsätta utveckla samarbete inom NaFu regionen för tränarutbildningar TUAU och UEFA B.
• I samarbete med HiG och SvFF fortsätta erbjuda en tränar-utbildning TUC, TUBU, TUAU, UEFA B samt fördjupningar.
• På nytt ta upp FFC (Female Fotboll Coach) – ett initiativ för att utbilda fler kvinnliga tränare.
• Fortsätta satsningen på FSLL i föreningar för styrelse, ledare och föräldrar.
• Möjligheter till mentorskap i sin hemmiljö, för 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
• Hantera tävlingsärenden och disciplinärenden i distriktsserierna
• Aktivt medverka i representantskapsprocessen och bidra
till att utveckla SvFF:s regelverk
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Prioriterade projekt/initiativ
• Min Fotboll
• Grönt Kort

• 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 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• Fortsätta utveckla ett samarbete med Hälsinglands FF angående dam- och ungdomsserier.
• Fortsätta utveckla samarbete med Dalarna, Hälsingland och Uppland för äldsta ungdomsserier/junior.
• #nolltugg – ett initiativ för att få ned antal verbala bestraffningsärenden
• Utveckla arbetet kring uppföljningen av Fair Play genom fogis och fairplay tabell på serier som döms av distriktsdomare.
• Utveckla seriespelet Futsal i distriktet.
• Matchvärdar – ett initiativ för att få ett bra/bättre klimat runt våra barn- och ungdomsmatcher.

Områden
Domare

Basuppgifter
• Rekrytera, utbilda, fortbilda och följa upp distriktsdomare och ungdomsdomare, samt genomföra stegutbildning (steg 1 & 2, herr och steg 1, dam)
• 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 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• #kanduvisslajohanna – ett projekt för att få in flera tjejer till att döma fotboll
• Talanggrupper för lovande domare i olika nivåer som ska matchas uppåt bildas och följs upp.
• Rekrytera flera LDO som på grundnivå kan se steg 1 domare
• UngDomare – ett projekt för att utbilda, utveckla och stötta ungdomar som dömer.
• Löptest efter uppehåll – mitträff för alla div 4 domare och de som är med i olika talanggrupper
• Stärka samarbete med Svealandsregionens DK och C3 för att få fram flera domare till steg 3
• Utbilda och fortbilda Futsaldomare för vårt seriespel.
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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
Prioriterade projekt/initiativ
• Stöd och introduktion för nya föreningar
• Plus 10000
• Agera huvudmottagare / huvudavsändare till förening- • Alla är olika – olika är bra
ar i föreningsspecifika frågor (vara en första kontakt)
• Säkerställa och genomföra både formella och icke formella demokratiska processer för att öka föreningarnas
inflytande och delaktighet (ex: årsmöte, föreningsträffar, undersökningar, föreningsbesök osv.)
• Genomföra och administrera Diplomerad Förening inkl.
att genomföra insatser för att stödja och stimulera utveckling i föreningarna inom de sex målområdena
• Skapa regional handlingsplan för samarbete med
RF/SISU distriktet enligt nationell överenskommelse
• Administrera och följa upp projektstöd för föreningar
• Uppföljning av föreningar och att de lever upp till medlemskap enligt Kvalitetsarbetet

Utvecklingsinsatser 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• 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.
• Fortsätta det goda samarbetet med RF-SISU
• ”Code of conduct”, ett kontinuerligt återkommande mötesforum för föreningarnas styrelsegrupper med
syftet att kunna ge relevant information till samtliga föreningar och samtidigt skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte.

Områden
Barn, ungdom och
skola

Basuppgifter
• Följa och genomföra uppgifter enligt Ansvarsfördelning
mellan SvFF och distrikten (SDF) för ”Fotboll i skolan”
• Driva efterlevnad av och stimulera utveckling i linje
med 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 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• Fortsätta utvecklingen av NIU och LIU inom gymnasieskolan.
• Utveckla koncept-utbildning för nya ledare/tränare tillsammans med RF-SISU
• 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,
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Prioriterade projekt/initiativ

antal idrottsplatser, tillgänglighet, landsbygd)
• Aktivt arbeta för att säkerställa en ändamålsenlig
anläggningssituation (t.ex. genom att genomföra
kommun- och föreningsbesök)
• Aktivt medverka i utbildningar och konferenser kopplade till Anläggning och bidra till att utveckla arbetet
med anläggningsfrågorna
Utvecklingsinsatser 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• Fortsätta gemensamt driva och utveckla Strömvallen Fotboll.
• Erbjuda aktuella utbildningar för anläggningsskötare.
•
Vidareutveckla samarbete med innebandyn och kommunerna för nyttjandet av hallar till futsal.

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

Utvecklingsinsatser 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• Fortsätta driva och utveckla arbetet kring ökad delaktighet hos föreningar.
• Genomlysa vår egen organisation för en optimering till verksamheten, samt skapa tydlighet för uppdrag och
ansvar.
• Kontinuerligt lyfta VP Q1-Q4

Områden
Hållbarhet

Basuppgifter
• Uppmuntra och driva organisatorisk utveckling samt verksamhetsutveckling med särskilt
fokus på jämställdhet och mångfald i förtroendemannaleden
• Säkerställa en jämställd och inkluderande
rekrytering av personal och förtroendevalda
• Bedriva fotbollsopinion och samverkan med
distriktets kommuner för att kommunicera
fotbollens bidrag och behov

Prioriterade projekt/initiativ

Utvecklingsinsatser 2021 Gestriklands Fotbollförbund
• Fortsätta arbete med jämställdhetsplan.
• 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 2020

Budget 2021

Intäkter

Utgifter

Intäkter

Utgifter

1 949 054

2 348 964

1 659 000

2 347 600

Tävlingskommitté (TK)

782 627

220 359

881 250

267 500

Domarkommitté (DK)

256 270

353 101

243 500

374 625

Utbildningskommitté (UK)

625 600

566 611

1 093 400

981 080

Föreningsutvecklingskommitté (FUK)

100 218

91 487

150 000

112 000

88 250

121 108

284 400

217 300

3 802 019

3 701 630

4 311 550

4 300 105

Styrelse/kansli

Futsalkommitté (FK)
Totalt
Resultat

100 389
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11 445

