
INBJUDAN  

 

 

Plus 10 000 Seminarium  
Nu erbjuder vi din förening möjligheten att 

anmäla 1–2 personer från föreningsstyrelsen 

till ett seminarium kring initiativet Plus 10 000 
 

Bakgrund: 

Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antalet kvinnor 

som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst 

Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån 

nuläge skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening. Initiativet 

ska leda fram till ett långsiktigt, hållbart arbete kring ledarförsörjning. 

Detta innebär fler tjejer och kvinnor som fotbollsledare i olika 

positioner på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- 

kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt 

andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig 

välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och 

ambitionen är att initiativet Plus 10 000 ska bidra till detta. 

Program: 

16.30 Ankomst och registrering 
17.00 Inledning – Maria Holmström, Projektledare & Skåne FF Styrelse 
17.10 Information om Plus 10 000 – Peter Landström, Svenska FF 
17.25 Mitt ledarskap - SVFF assisterande tränare i damlandslaget   
          Victoria Sandell Svensson 
17.45 Inspirationsföreläsning – Ängelholms FF, Ambassadörsklubb 
18.15 Diskussioner och nätverkande 
          - vad ska till i fotbollsklubbarna för att främja fler kvinnliga ledare?            
          - resurser? strukturer? erbjudanden? kompetens? 
18.40 Avslutning  

19.00 Dam VM-kvalmatch på stadion, Sverige -Slovakien   
 
Seminariet är kostnadsfritt och Skånes FF bjuder på matchbiljett och en 
enklare förtäring samt kaffe/kaka under kvällen! 
 
Välkommen med Er anmälan! 
Skånes Fotbollförbund 

Tid, plats, 

anmälan & frågor  

 

Datum & tid:  

Tisdag 30 november  

Seminarium 16.30-18.45 

Sverige-Slovakien 19.00 

 

Plats:  
Eleda Stadion i Malmö 

Zlatan logen på våning 2  

Ingång 51 VIP (östra sidan) 

 

Anmälan:  
Görs via e-post till: 

mats.hansson@skaneboll.se  

Ange i er anmälan:  

För och efternamn, förening, 

funktion och om matchbiljett 

till landskampen önskas. 
 

Max två deltagare/förening! 

Antal deltagare är begränsat 

till 50st och vi tar med 

deltagare i den ordning de 

anmäls till Skånes FF. 
 

Sista anmälningsdag är 

onsdagen den 24 november! 

 

Frågor:  
För frågor kontakta:  
 

Maria Holmström, 

Projektkonsult Plus 10 000 

maria.holmstrom@rfsisu.se  

0733-613154 

Mats Hansson, Skånes FF 

mats.hansson@skaneboll.se 

040-590224 
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