
”Vi stödjer Skånsk fotboll”





Program

17.00 Inledning – Maria Holmström, Projektledare & Skåne FF Styrelse

17.10 Information om Plus 10 000 – Peter Landström, Svenska FF

17.25 Mitt ledarskap - Victoria Sandell SVFF assisterande tränare i 
damlandslaget  

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 



Plus 1000 Skåne

Minst en mer kvinnlig ledare 
kommer in i styrelsen

Dubblera antalet av kvinnliga 
tränare och domare i klubbarna för 
att styrka förebilderna hos tjejerna

Arbeta med mångfalden i 
klubbutvecklingen genom att styrka 
styrelsens kompetenser och resurser

Fasthålla och rekrytera flera 
kvinnor/tjejer genom  arrangemang 
och kompetenslyft

Skånes Fotbollförbund som distrikt är storleksmässigt cirka 10% av 
svensk fotboll vilket innebär att cirka 1 000 ”nya” tjejer/kvinnor ska 
rekryteras till skånsk fotboll till och med år 2023

Skåne FF vill arbeta för att: Organisation - initiativ Plus 1000 Skåne:

Arbetsgrupp från styrelsen
Annette Madsen, Erika Nilsson, 
Hossein Karbassi, Peter Ekvall, Tanja Pihlblad

Projektledare
Maria Holmström

Skånes FF
Marknadsföring, Pernilla Nilsson
Sekreterare, Mats Hansson

Samarbetspartner
SVFF , RF-SISU Skåne,



Aktiviteter för initiativ 
Plus 1000 Skåne

Fokus områden (perioden 2021-2023):

• Förmedling om Initiativ Plus 1000 Skåne, 
Enkät undersökning i Skånes fotbollsklubbar

• Etablera ambassadörsnätverk för tränare och ledare
Webinar för Skånes fotbollsföreningars styrelser

• Tränarkurser för kvinnliga tränare
• Utbildningar för kvinnliga distriktsdomare/ungdomsdomare

Förmedling och igångsättning av motionsformer som ex. Gåfotboll/Fotboll fitness

• Nätverksträffar/Seminarier för Skånes fotbollsföreningar
• Nätverksträffar för ambassadörsklubbarna
• Aktivitetsturné med fokus på kvinnliga förebilder



Ambassadörer 
för Plus 1000 Skåne

Ambassadörsklubbar
för Plus 1000 Skåne 

Aktiviteter
Ambassadörens roll är att:

• Sprida kommunikationen om 
initiativet plus 10.000 

• Etablera ledare -och tränarnätverk

• Delta i regionala och nationella 
seminarier och möten.

Vittsjö GIK
Lunds BK
Jonstorp IF
Ängelholm FF
Vellinge IF
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Ängelholms FF  - Förr och Nu

2017 - antal medlemmar    354 st
Varav tjejer                            75 st
Antal ledare                           47 st
Varav kvinnliga tränare          6 st

2021 - antal medlemmar    686 st
Varav tjejer                            172 st
Antal ledare                             69 st
Varav kvinnliga tränare          13 st

VARFÖR SKILLNAD?



Vi börjar uppifrån 

OS 2016
Sverige 3:a (Tyskland…..)

EM 2017
Förlust i kvarten (Nederländerna…)

VM 2019
Sverige 3:a (England..)



TV, mycket media, resultat och glädje 

DETTA SKAPAR INTRESSE



Nyckeln är att ta tillvara på intressen 

Styrelsen i ÄFF var förutseende och
tog ett strategiskt beslut 2019.



VI SKALL VARA……

…….EN JÄMLIK FÖRENING



Ur ett tjejperspektiv betyder detta….

• Tjejer och killar spelar fotboll på 
lika villkor

• Ev. trösklar för tjejfotboll tas 
bort

• Göra det enkelt för tjejer att 
spela fotboll

• Skapa möjlighet för karriär inom 
fotboll

Exempel
• Damlaget har ett fast 

omklädningsrum
• Träningskläder som tvättas
• Fria hygienartiklar
• Skapa en Tjejakademi
• Prata tjejfotboll



Olika karriärmöjligheter

Ur den stora mängd
intresserade tjejer som
kommit till föreningen, 
skall olika erbjudanden

finnas till buds.

• Fotbollsspelare

• Domare

• Tränare

• Ledare



Mena allvar - inte bara en pappersprodukt

Skapa trovärdiga erbjudanden
Exempel:

Fasta omklädningsrum Dam
Tvättservice

Fria hygienartiklar
Program Psykisk Hälsa
Program Fysisk Hälsa

Sisters Cup 



Sammanfattning

1.Fatta beslut om inriktning

2.Plan för aktiviteter

3.Visa i handling att inriktningen är trovärdig

4.Plan för kulturarbetet

5.Kommunikation, kommunikation, 

kommunikation

6.Tydliga erbjudanden - Varför spela fotboll i 

ÄFF?



Exempel på processer som visar på tydlighet



Plus 10000 en quick fix? Absolut inte! 
Finns inte kvalitet och trovärdighet, 

finns inte möjligheten!

LYCKA TILL!!



Gruppaktivitet

Vad ser ni för utmaningar/barriärer med 
att öka antalet kvinnliga ledare?

Vad finns för möjligheter för att öka 
antalet kvinnliga ledare?

Vad ska till för aktiviteter/insatser för 
att infria möjligheterna?



Tack för ert deltagande!


