Projektstöd IF 2021
Erbjudande om finansieringsstöd för föreningsutveckling
Att utvecklas och ständigt arbeta med att göra verksamheten mer attraktiv för
medlemmarna är en överlevnadsfråga för varje förening.
Vill ni ta er föreningen till nästa nivå?
Då har vi ekonomiska och personella resurser att stötta med
Västmanlands Fotbollförbund (VFF) kommer under 2021 att skapa ett antal projekt
inom ramen för ”Projektstöd IF” (fd Idrottslyftet). Där Ni som förening kan få hjälp att
finansiera satsningar för att behålla fler barn och ungdomar inom föreningsidrotten.
De projekt som kommer vara möjliga att söka medel för är:
- Självskattning av föreningen (verktyg från SvFF, support från VFF)
- Inriktning och ledning
- Ledarförsörjning
- Spelarutbildningsplan
Ovanstående områden svarar väl upp mot kravet att projektmedel ska användas till
att behålla fler barn och ungdomar inom den organiserade föreningsidrotten.
Som förening kan man ansöka om projektstöd inom ett eller flera av ovanstående
områden. Ansökan görs genom att fylla i den ansökningsmall som skapats för
respektive projekt i IdrottOnline. I ansökningsmallen framgår också vilka åtaganden
man gör som förening och hur mycket pengar man kan ansöka om. Det är viktigt att
känna till att ett beviljat projekt kräver återrapportering.
De aktuella projekten är också delar i ”Diplomerad förening”. Att göra ett aktivt arbete
inom något eller några av dessa områden ger föreningen förutsättningar att senare
gå vidare i processen med att bli en ”Diplomerad förening”.
Nedan beskrivs respektive område mer i detalj.
För att vara berättigad att söka projektstöd inom ovan områden krävs att någon från
Er förening (styrelse eller kansli) deltar vid en digital informationsträff
onsdag den 24 februari kl. 19.00-20.00 via Teams.
Anmälan till den träffen sker senast den 21 februari genom att skicka namn och
e-mailadress till Johan Becker, becker@vff.se
Vid mötet går vi också igenom de ansökningsmallar som skapats för respektive
projekt. Ni ansöker, precis som tidigare, om projektstöd i IdrottOnline.
Möjligheten att ansöka om subvention för tränarutbildningar finns fortfarande kvar, på
samma sätt som under 2020.

Inriktning och ledning
Beskrivning
En framgångsrik förening har en tydlig gemensam syn på vad syftet med föreningen
är och vilka värderingar verksamheten ska bygga på. Det bidrar till en förening där
alla drar åt samma håll, det blir tydligt för ledare, föräldrar och spelare hur
verksamheten ska genomföras och styrelsen vet i vilken riktning och hur de ska leda.

Målbild
Föreningen har en tydlig verksamhetsidé, vision och värdegrund som tillsammans
styr föreningens inriktning. Förening har också en genomarbetad
verksamhetsinriktning och verksamhetsplan med verksamhetsområden,
målbeskrivningar och handlingsplaner som skapar en struktur för hur styrelsen ska
leda arbetet för att uppfylla verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Aktiviteter för föreningen att genomföra
- Genom dialoger med medlemmar och nyckelpersoner i föreningen skapa en tydlig
verksamhetsidé, vision och värdegrund samt dokumentera denna
- Säkerställa att samtliga medlemmar tagit del av föreningens verksamhetsidé, vision
och värdegrund
- Dokumentera styrelsens rollfördelning samt en plan för hur styrelsen leder och styr
arbetet mellan årsmöten
- Utbilda styrelsens ledamöter i Fotbollens spela, lek och lär
- Årligen genomföra föräldrautbildningar i Fotbollens spela, lek och lär
- Ta fram en arbetsmodell som beskriver hur styrelsen kontinuerligt följer upp så att
verksamheten leds utifrån föreningens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Ledarförsörjning
Beskrivning
En framgångsrik förening jobbar strategiskt och kontinuerligt med att rekrytera,
introducera, utveckla och behålla ledare. Kompetenta ledare i tillräckligt antal är en
förutsättning för en fungerande fotbollsverksamhet och en bra spelarutbildning. En
framgångsrik förening har en plan för hur man ska bedriva både formella tränarkurser
och icke formell utbildning internt i föreningen.
I svensk fotboll rekryterar vi väldigt många nya föreningsdomare varje år, men väldigt
få fortsätter ett andra år som domare. En framgångsrik förening jobbar proaktivt för
att säkerställa en positiv matchmiljö för domare och har en domaransvarig

Målbild
Föreningen har en ledarförsörjnings- och utbildningsplan. Föreningen har personer
med uppdrag som tränarutbildningsansvarig, spelarutbildningsansvarig samt
domaransvarig.

Aktiviteter för föreningen att genomföra
- Ta fram och dokumentera en plan för ledarförsörjning, både avseende aktivitetsoch organisationsledare
- Skapa en årlig plan för utbildning av föreningens ledare
- Säkerställa att ledarna i föreningen har relevant utbildning:
- Minst en tränare per lag för 6-12-åringar har Tränarutbildning C
- Minst en tränare per lag 13 år- har Tränarutbildning B Ungdom
- Minst en tränare per futsallag har genomgått Grundkurs Futsal
- Seniortränarna har genomgått minst UEFA B
- I föreningen finns minst 1 tränare som genomgått Målvaktstränarutbildn. C
- I föreningen finns minst 1 tränare som genomgått Målvaktstränarutbildn. B
- Upprätta en förteckning över ledarnas utbildningsnivå och utbildningsbehov
- Genomföra kontinuerliga föräldramöten enligt en fastställd plan
- Skapa en strategi för att ha lika många kvinnor som män som ledare
- Se till så det finns en eller flera personer som har rollen tränarutbildningsansvarig
- Se till så det finns en eller flera personer som har rollen domaransvarig

Spelarutbildningsplan
Beskrivning
En framgångsrik förening har en långsiktig utbildningsplan som utgångspunkt för sin
fotbollsverksamhet. Spelarutbildningsplanen är utgångspunkten för tränare i
föreningen när de gör sin årsplanering, träningar och övningar och säkerställer att
varje spelare får ett liknande utbildningsinnehåll och en progression i sitt lärande.
Spelarutbildningsplanen ska leva upp till barn och ungdomars behov och ska spegla
föreningens policy i praktisk fotbollsträning och utgå från barnkonventionen och
barnrättsperspektivet.
En framgångsrik förening har kunskap om människors olika önskemål kring hur de
vill utöva fotboll. Den erbjuder en variation av olika verksamhetsformer där individens
egna önskemål, ambitioner och förutsättningar avgör på vilket sätt den deltar i
verksamheten.

Målbild
Föreningen har en spelarutbildningsplan som bygger på principerna i Svenska
Fotbollförbundets spelarutbildningsplan. Föreningen erbjuder en variation av
verksamhetsformer där spelare ges utrymme att vara med utifrån sin egen
ambitionsnivå.

Aktiviteter för föreningen att genomföra
- Ta fram en spelarutbildningsplan som används av alla tränare i föreningen. Den bör
bygga på principerna i Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan
- Ta fram en policy och handlingsplan för hur Ni ska skapa en trygg miljö för barn och
ungdomar, samt hur Ni ska agera om det upptäcks att den inte är trygg
- Ta fram en handlingsplan för hur Ni ska rekrytera, introducera och behålla barn och
ungdomar i föreningen och vilka olika former av verksamhet Ni då ska erbjuda

