VERKSAMHETSPLAN 2021
UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

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

Områden

Utbildning
spelare och
ledare

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Insatser/Aktiviteter
2021

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 listas insatser/aktiviteter
kopplat till området
• Omställningsarbete och
implementering av
Spelarutbildning 2.0 enligt
nya direktiv av SvFF.
• 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.
• Satsning för att få en större
andel tränare som gått Cdiplom att fortsätta till
högre kurser.
• Marknadsföra goda
exempel inom Fotboll
fitness, Gåfotboll och
Parafotboll.

• Följa/genomföra SDF-uppdraget kring
Spelarutbildning - en helhet och utföra
tillhörande administration (utifrån
specifikation ”SDF” i dokumentet)
• 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 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

Tävling

Domare

• 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
• 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, 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)

• Seriepyramiden (herr) –
slutföra arbetsgruppens
arbete med att se över
verksamheten.
• Utveckla föreningsträffar
med tävlingstema – öka
demokrati och delaktighet.
• Analys/utredning av
ungdomsserierna 11–11 &
9–9 spel i ”fel” spelform
med yngre lag.
• Matchobservationer med
matchdelegater, rekrytera
en delegatgrupp.
• Utveckla Upplandscupen
• Se över regelverket 2021
utifrån ett Covid-19
perspektiv.

• Projekt för att rekrytera
kvinnliga domare på alla
nivåer/åldrar.
• Insats riktad mot domare
för F/P 15–17 år.
• Utveckla en handledning
(bok) till föreningar om hur

• Utse coach div. 4, distriktsdamcoach och
rekryteringsansvarig

de tar ”hand om” barn/ungdomsdomare.
• Digitalisera delar av
domarutbildning för att
möta framtidens krav.

FÖRENINGSUTVECKLING
Föreningsutveckling

Områden

Strategisk riktning
Ökat antal ideella och
utbildade ledare
Föreningsstöd
Föreningsåtgärder möjliggör
diplomerade föreningar
Rätt tillgång till och kvalitet på
anläggningar för att
möjliggöra utveckling

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Insatser/Aktiviteter

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade
initiativ och projekt

Här listas
insatser/aktiviteter kopplat
till området
• Satsning/projekt på
flickfotboll
• Plus 10.000:
Påvisa goda exempel
Arrangera träff för
kvinnliga ledare/temadag
Marknadsföringsinsats.
• Evenemangsutveckling
Utvärdering av
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.
• Erbjuda forum – utbyten
mellan föreningarna
utifrån olika roller (kassör,

• Stöd och introduktion för nya föreningar
• Agera huvudmottagare / huvudavsändare
till föreningar 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

Barn, ungdom
och skola

Anläggning

• 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
• 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)
• Aktivt medverka i utbildningar och
konferenser kopplade till Anläggning och
bidra till att utveckla arbetet med
anläggningsfrågorna

ungdomsansvariga,
domaransvariga).
• Stöd och introduktion för
nya föreningar: ta fram
paketering med
information och
utbildningar.
• Följa utvecklingen kring
skolverkets utredning av
NIU/RIG.
• FSLL: Öppna föreläsningar
riktat mot nya ledare inom
fotbollen och
fotbollsföräldrar.

• Fortsätta med
påverkningsarbetet mot
kommunerna om UFF
Futsal verksamhet (hallar).
• Utöka samarbetet med
UFF 10 kommuner
gällande anläggningsfrågor
tillsammans med
Fotbollsallianser och RFSISU Uppland.

FÖRBUNDSUTVECKLING
Förbundsutveckling

Områden

Strategisk riktning
Utveckla en optimerad
organisation för svensk fotboll

Basuppgifter

Prioriterade
projekt/initiativ

Här listas basuppgifter

Här listas prioriterade Här listas
initiativ och projekt
insatser/aktiviteter kopplat
till området
• UFF ska säkerhetsställa att
värdegrunden är känd av
våra förtroendevalda samt
sprids till våra föreningar.
• Tillsätta en
Kommittéövergripande
arbetsgrupp i syfte att
utveckla Futsal i Uppland.

Verksamhetsstyrning

• 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

Hållbarhet

•

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

•
•

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

Insatser/Aktiviteter

• Fortsätta föra dialog med
RF-SISU Uppland kring
samarbete gällande
intressepolitiska frågor.

BUDGET 2021
Beräknade intäkter

Beräknade kostnader

Central administration

Central administration

Kansli
*not 1
Personal
Styrelsen
Summa

2 180 000
70 000
50 000
2 300 000

-810 000
-3 158 000
-162 000
-4 130 000

1 370 000
-3 088 000
-112 000
-1 830 000

Tävlingsverksamhet
Distriktstävlingar
Domarverksamhet, tävling
TK, DK, Disciplinnämd
Summa

-189 000
-88 000
-100 000
-377 000

1 747 000
46 000
-100 000
1 693 000

-463 000
-320 000
-7 000
-790 000

-263 000
-170 000
5 000
0
-428 000

Fotbollsutveckling, utbildning
Domarkurser
585 000
Coach- o instrverks domare
Tränarutb & Spelformsutb
1 168 000
Fotbollsutvecklingskommitté
Summa
1 753 000

Fotbollsutveckling, utbildning
Domarkurser
-268 000
Coach- o instrverks domare
-490 000
Tränarutb & Spelformsutb
-804 000
Fotbollsutvecklingskommitté
-15 000
Summa
-1 577 000

317 000
-490 000
364 000
-15 000
176 000

Föreningsutveckling & Marknad

Föreningsutveckling & Marknad

Föreningskommitté

Föreningskommitté

Föreningsutveckling
Fotbollsskolan
Marknad o evenemang
Summa

Föreningsutveckling
Fotbollsskolan
Marknad o evenemang
Summa

Tävlingsverksamhet
Distriktstävlingar
Domarverksamhet, tävling

1 936 000
134 000

Summa

2 070 000

Kansli
Personal
Styrelsen Förbundsutv *not2
Summa

Resultat

Fotbollsutveckling, spelare
Distriktslag
Instruktörer
Fotboll i skolan

200 000
150 000
12 000

Fotbollsutveckling, spelare
Distriktslag
Instruktörer
Fotboll i skolan

Summa

362 000

Summa

Projektverksamhet
Spelarutbildningsansvarig
Landsbygd & Anläggning
Fotbollslyftet&Målvaktlyftet

700 000
345 000
1 045 000

Projektverksamhet
Spelarutbildningsansvarig
Landsbygd & Anläggning
Fotbollslyftet&Målvaktlyftet

-15 000
-20 000
100 000
132 000
197 000

-220 000
-8 000
-284 000
-943 000

Summa

1 443 000

Summa

-1 455 000

-20 000
-8 000
16 000
0
0
-12 000

S:a beräknade intäkter

8 973 000

S:a beräknade kostnader

-9 177 000

-204 000

Förbundsutveckling verksstöd

*not 1

200 000

-15 000
-20 000
-600 000
-213 000
-848 000

300 000
943 000

Kansliintäkter

Distriktsbidrag SvFF

Förbundsutveckling verksstöd

*not 2
1 035 000

Styrelsen

Bidrag Upplands IF

510 000

Förbundsutv.

Kansliavgifter

340 000

Sum m a

Övrigt

220 000

Leader landsbygd
Sum m a

75 000
2 180 000

Styrelsen
123 000
39 000
162 000

