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Verksamhetsplan 2022 – Fotboll  
 
Sammanfattning  
Vi har nu levt med Covid-19 i över två år och det har påverkat oss alla. 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. Under 2021 agerade Sebastian 
Björk tf sportchef, detta övergick till en tillsvidare anställning fr o m 1 januari 2022. Organisationen med 
1 sportchef samt 1 administratör/verksamhetsutvecklare har fallit väldigt väl ut och vi kommer under 
2022 fortsätta med denna rollfördelning.  
Vidare fokus under 2022 är vår värdegrund. 
 

Fokusområden 2022 

 
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 fortsätter att kräva in utdrag ut belastningsregistret av samtliga våra 
ledare. Vi skickar en första information om detta i början av mars och påminner löpande under 
året. Har man inte lämnat in detta så kan man inte delta på förenings ledda aktiviteter, typ 
utbildningar, eller åka med sitt lag på cuper.  

 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 
 Styrelsen kommer under året se över samtliga sektionsavgifter 
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Strukturer och administration 
Vår organisation består av Sebastian Björk Sportchef på 100% och Maria Karlsson projektanställt på 
50%. 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.  
Föreningens målsättning är att Sebastian ska kunna vara ännu synligare ut bland lagen och ha än ännu 
tätare dialog med respektive lags lagledare. Vi sjösätter ett initiativ där varje lag har fått i uppgift att utse 
en kommunikationsansvarig som håller i den löpnade dialogen med Sebastian och därigenom föreningen.  
 

Övrig information 2022 

 
Spelare/utövare 

 65 lag anmälda till  S:t Erikscupen 
 1 damlag, div 2 
 1 herrlag, div 3 
 1 reservlag herr 
 1 Flick-U lag 
 1 Pojk-U lag 
 P06 i regional nationell serie 

 
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 2022. 
 
Ledare 
Antal aktiva ledare (mars 2022) 208 st 
 
MÅL/SYFT En av Stockholms ledande fotbollsklubbar när det gäller spelar- och ledarutveckling. - Vi 
kanske ska lägga upp detta högre upp alt i inledningen?! 
 
aktiviteter  
utbildningar 
ledarträffar mm  
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Styrelsemöten - Fotbollssektionen 
Sektionsstyrelsen ses en gång i månaden, vanligtvis den tredje onsdagen i månaden.  
 
Stående punkter som sektionsstyrelsen hanterar är: 

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

 
Camper och skolor och cuper 
Vi kommer att fortsätta att erbjuda våra medlemmar camper och skolor som vi genomför i egen regi.  
 
Följande är planerade: 

 Knatteskolan   23 april till 4 juni och 20 augusti till 8 oktober 
 Påskcamp     11 - 14 april     v 15  
 Midsommarcamp  13 - 17 juni      v 24 (NY) 
 Sommarcamp  15 - 19 augusti v 33 

 
Under 2022 kommer vi mycket glädjande nu efter 2 års avsaknad att planera för att genomföra vår egen 
cup ’Trollcupen’ för pojkar och flickor. Arrangörer - de yngsta lagen i respektive åldersgrupp. Speciellt 
för i år är att vi kommer försöka genomföra 3 st Trollcuper under året, eftersom vi pga restriktioner inte 
kunnat anordna någon Trollcup för våra yngsta lag de senaste åren 2020 och 2021.  
 
Trollcupen: 

 Trollcupen P/F 2015 26 maj Kristi Himmelfärdsdagen 

 Trollcupen P/F 2014 6 juni Nationaldagen 

 Trollcupen P/F 2013 23 oktober Söndag 
 

Övriga planerade aktiviteter: 

 
Aktiviteter: 

 Domarutbildning  
 Lagfotografering  Slutet april/början maj (datum inte fastslaget) 
 Bemanning av cafeterian v12 - v40, med sommaruppehåll v25 - v32. Totalt ca 520 pass 
 Tränarutbildning C 
 Målvaktstränarutbildning D 
 Prova på fotboll för förskolor 
 Ledarutbildning för ungdomsledarna i knatteskolan 

 


