Ta chansen:

Bidra till fler kvinnliga ledare, och
marknadsför samtidigt föreningen!
Var med i ett större sammanhang tillsammans med oss
och resten av våra skånska föreningar genom att bidra
till en marknadsföringskampanj med syftet att få fler
tjejer och kvinnor att bli ledare i din förening och inom
fotbollen i stort.
Från d. 1 november till d. 31 december 2021 tar vi gärna
emot ett eller flera härliga inslag från föreningen som
beskriver just er/a goda kvinnliga förbild/er i klubben.
Vem är förebilden? En tränare? ledare?
matchvärd? domare? lagledare?
Genom initiativet Plus 10 000 arbetar vi på Skånes Fotbollförbund för en mer jämställd
förening där både tjejer och killar ska ha samma förutsättningar till ett livslångt lärande inom
fotbollen. Som en av flera insatser som Skåne Fotbollförbund har satt i gång med initiativet,
vill vi nu även göra en aktivitet kring marknadsföringen för din förening med fokus på att
rekrytera flera kvinnliga ledare. Ni har därför nu chansen att genom att marknadsföra er
förening i kampanjen, få fler tjejer och kvinnor att få upp intresset för att bli föreningens
kommande ledare.
När vi har fått in filminslag från er och övriga föreningar, kommer vi starta en kampanj i
Skåne Fotbollsförbunds sociala medier, som pågår i perioden januari t om mars 2022.
Vad ska då göras:
•

Hitta bra förebild/er som vill representera er förening.

•

Ha en mobil till hands, det ska snart filmas i liggande format (inte stående).

•

Filmupptagning max 20 sekunder i en miljö utan bakgrundsljud.

•

Frågor som den som blir filmad (t ex ledare, tränare, lagledare) bör besvara i filmen:
Vad heter du? Vad är din roll i klubben? Varför har du tagit på dig rollen i klubben?
Vad betyder det för dig? Vad är det bästa med att arbeta i föreningen?

•

Annars fritt fram för eget skapande!

•

Ladda upp filmen på följande sida www.skaneboll.se/filmkampanj-plus-10000 senast
d. 31 dec 2021. På sidan finns även mer info. Vid eventuella frågor går det också bra
att kontakta: Pernilla Nilsson, 040-59 02 15, pernilla.nilsson@skaneboll.se
Tack för ditt bidrag, tillsammans ska vi få fler tjejer
att engagerade sig som ledare inom fotbollen!

