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Verksamhetsplan, Fotbollssektionen 2021  

 

Sammanfattning  

Vi har nu levt med Covid-19 i över ett år och det har påverkat oss alla, främst våra utövare som 
behöver motion, rörelse och gemenskap för att stå starka inför framtiden. Vår verksamhet har 
drabbats hårt i den mening att vi inte kunnat erbjuda önskad möjlighet till aktiviteter så som matcher, 
cuper, träningstider mm.  
 
Fotbollsstyrelsen arbetar fortsatt aktivt med organisation och struktur. Vid årsskiftet 2020/2021 
lämnad Jonas Holtbäck sektionen som Sportchef. Vi har valt att avvakta rekrytering av ny Sportchef 
då vi vill se över rollen samt tydliggöra vad behovet framåt är för att kunna rekrytera rätt profil. 
Sebastian Björk har tillträtt som tillförordnad(tf) Sportchef under perioden 1 januari till 30 september 
2021. Vi har också projektanställt Maria Karlsson som sektionens administratör och 
verksamhetsutvecklare under perioden 1 februari till och med 30 juni 2021. 
 

Covid-19 

Vi följer aktivt och informerar våra medlemmar om de aktuella riktlinjer som kommer från 
Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollsförbundet, Stockholms fotbollsförbund och 
Folkhälsomyndigheten samt tar hänsyn till huvudstyrelsen Hanvikens SKs riktlinjer och 
rekommendationer. 
 

Med de för tillfället kända riktlinjer innebär följande påverkan på vår verksamhet: 
 

 Påskcampen - Kommer att genomföras under v 14. 
 Midsommarcamp - Vi har plan på att utöka möjligheten för våra medlemmar att även börja 

sommarlovet med en mer teknikfokuserad camp. Mer information kommer. 
 Trollcupen - Förra årets Trollcups-arrangörer (p/f13) fick inte möjligheten, så i år står vi 

inför utmaningen att arrangera två “starta-igång-laget”-cup. I med rådande situation behöver 
vi avvakta även denna aktivitet och agera på den troligt till hösten. 

 Sommarcampen - Planerar vi in under sista veckan på sommarlovet. Fokus på denna vecka 
är gemenskap och glädje. 

 Intern ledarutbildning - En viktig del av vår verksamhet för att kvalitetssäkra samt utveckla 
våra ledare. Vi startar upp så snart rådande situation tillåter. 

 Knatteskolan – Kommer kunna startas enligt plan den 24 april om inga nya restriktioner 
skulle uppstå. 

 Lagfotografering - Bör kunna genomföras, inget beslut taget. 
 Stimulansträning – Kommer startas upp under våren. 
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Fokusområden 2021 

Trygg idrott 

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Barnkonventionen består av 54 
artiklar som skyddar barns rättigheter. Redan i dag står det i RF:s stadgar, 1 kap. 1§, att all idrott för 
barn ska utgå från just barnkonventionen.  
 

Planerade aktiviteter/pågående aktiviteter: 
 Belastningsregistret - Vi har i år valt att gå ut med en än mer tydlig information till våra 

registrerade ledare inom sektionen. Vi har tydliggjort att man blir avstängd om ej giltigt utdrag 
från registret registrerats hos Kansliet innan den 1:a april. Första informationen har skickats 
ut den 5 mars till alla ledare. Löpande påminnelser kommer att skickas. 

 Värdegrundsansvariga - Fortsatt arbete med vår värdegrund och Trygg Idrott med syfte att 
vår idrottsplats och förening med alla våra lag ska vara en trygg och tillåtande social och fysisk 
plats för alla ledare och spelare oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller social 
bakgrund. Föreningsgemensamt arbete pågår med att ta fram en plan för hur vi ska hantera 
eventuella incidenter.  

 

Ekonomiskuppföljning 

Fokus på att stärka sektionens ekonomi med aktiviteter som: 
 Budgetarbeten för arvoderade ledare, camper/skolor och inköp 
 Rutin för beställning av material till lagen 
 Inventeringar 
 Sektionsavgifter 
 Sektionsgemensamma försäljningsaktiviteter 

 

Strukturer och administration 

Vi har projektanställt (20h/vecka) Maria Karlsson med start den 1 februari till och med 30 juni 2021, 
som sektionens administratör och verksamhetsutvecklare. Syftet är att fortsatt stärka sektionens 
långsiktiga planering samt att avlasta tf Sportchef Sebastian Björk med det administrativa ansvar som 
ingått i den tidigare Sportchefsrollen. Maria rapporterar till sektionsstyrelsen utnämnda ledamöter, 
Victoria Herke och Robert Åsberg. 
 

Marias uppdrag är att: 
 Ta fram och förvalta sektionens årshjul. 
 Tillsammans med tf Sportchef planera och genomföra aktiviteter i årshjulet 
 Förbättra och förenkla sektionens kommunikation och information till våra medlemmar 
 Se över processer, flöden inom sektionen 
 Ta fram checklistor, lathundar, FAQ mm och synliggöra dem på hemsidan 
 Stärka fotbollens hemsida 
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Organisation 

Vi fortsätter med att sätta sektionens organisation primärt inom verksamheten. Vi har valt att avvakta 
rekrytering av ny Sportchef, då vi vill se över rollen med syfte att rekrytera efter det behov vi har just 
nu och framåt.  

 
Vi arbetar aktivt med: 

 Hur vi ska möta vår målbild med att vara en “bredd-förening” 
 Hur vi kan möta våra medlemmars behov för att möjliggöra och uppmuntra till motion hela 

livet. 
 

Vi ser även över hur vi vill använda våra arvoderade ledare tillsammans med vår frivilliga 
ledare/tränare för att möta vår vision. 
 
Övriga information 2021 
 

Spelare/utövare 

64 lag anmälda till S:t Erikscupen 
1 damlag, div 3 
1 herrlag, div 3 
1 reservlag herr 
 

Gröna kortet 

Enligt riktlinjerna från Stockholms Fotbollförbund så ska det delas ut till den spelare som uppvisat 
ett "schysst" uppträdande under matchen. Som föreningen i Stockholmsfotbollen så förväntas vi att 
följa de direktiv och riktlinjer som dras upp, vare sig vi gillar dem eller inte, och Gröna kortet är en 
sådan fråga. 
 
Vi utgår från att samtliga spelare i Hanviken spelar schysst och styrelsen har tagit beslut om att 
Hanviken ska dela ut det Gröna Kortet under 2021. 
 

Ledare 

Antal aktiva ledare (februari 2021) 212 st 
 
Med rådande situation arbetar vi på att hitta lösningar för fortsatt arbete med aktiviteter som 
utbildningar, ledarträffar mm med syfte att vi ska vara en av Stockholms ledande fotbollsklubbar när 
det gäller spelar- och ledarutveckling. 
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Styrelsemöten - Fotbollssektionen 

Sektionsstyrelsen ses en gång i månaden, vanligtvis en onsdag i tredje veckan.  
 
Stående punkter som sektionsstyrelsen hanterar är: 

 Ekonomi 
 Sportchefs verksamhetsrapport 
 Incidenter 
 Material 
 Sponsring 
 Trollbäckens IP – utveckling 
 Uppföljning och övriga frågor 

 

Camper och skolor 

Vi kommer att fortsätta att erbjuda våra medlemmar camper och skolor. Vi kommer att planera och 
genomföra dem i egen regi.  
 
Följande är planerade: 
 

 Knatteskolan - 24 april till 2 juni och 19 augusti till 9 oktober 
 Påskcampen -  5 - 9 april (v 14)  
 Midsommarcamp (NY) - 14 - 18 juni (v 24) 
 Sommarcampen - 9 - 13 augusti (v 32) 

 
Övriga planerade aktiviteter: 
 

 Domarutbildning - 3 domarkurser är planerade digitalt, varav 2 är fortsättningskurser (25/2 
och 10/3). Grundutbildning 13/3. 

 Lagfotografering - inget datum beslutat, troligt under v 18 
 Bemanning av cafeterian - v 12 - v 41, med sommaruppehåll v 25 - v 31. Vi har 521 pass 

att bemanna. 
 
 
Styrelsen Hanvikens SK Fotboll 


