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1 Lag & träningstrupper 

1.1 Seniorverksamhet 

1.1.1 Herrlag 

Herrlaget kommer att bedrivas som en träningsmiljö med två lag, ett i division 4 och ett i division 6. 

Träningen bedrivs på Sunnersta IP där också hemmamatcherna spelas. 

Truppen uppskattas bestå av ca: 30 spelare 

 

Herrlaget ansvarar för planering och uppföljning för städning av omklädningsytor i Pavven.  

 

1.1.2 Damlag 

Återstartat damlag i division 5. 

Träningen bedrivs på Sunnersta IP där också hemmamatcherna spelas. 

Truppen uppskattas bestå av ca: Är en samverkan med F00-02 med eventuell förstärkning av äldre 

spelare. 

 

1.2 Ungdomsverksamhet 

1.2.1 Flickor födda 00/01/02 

Det bildas en träningsmiljö för åldrarna 00/01/02 för att få ett spelarunderlag för att bedriva en bra 

verksamhet.  

Träningen bedrivs på Graneberg IO och Sunnersta IP. Hemmamatcher spelas på Graneberg IO och 

Sunnersta IP. 

Truppen uppskattas bestå av ca: 30 spelare 

 

Sektionen bistår med ekonomiskt stöd för att kunna engagera extern tränare i viss omfattning. 

 

1.2.2 Pojkar födda 00/01 

U15/P00/P01 bildar en träningsmiljö.  

Träningen bedrivs på Graneberg IO och Sunnersta IP. Hemmamatcher spelas på Graneberg IO och 

Sunnersta IP. 

Truppen uppskattas bestå av ca: 45 spelare. 

 

Sektionen bistår med ekonomiskt stöd för att kunna engagera extern tränare i viss omfattning. 
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1.2.3 Flickor födda 03 

Träningen bedrivs på Graneberg IO. Hemmamatcher spelas på Graneberg IO. 

Truppen uppskattas bestå av ca: 22 spelare. 

 

1.2.4 Flickor/Pojkar födda 04 

Träningen bedrivs på Graneberg IO. Hemmamatcher spelas på Graneberg IO. 

Truppen (flickor) uppskattas bestå av ca: 30 spelare. 

Truppen (pojkar) uppskattas bestå av ca: 30-35 spelare. 

 

1.2.5 Flickor/Pojkar födda 05 

Träningen bedrivs på Graneberg IO. Hemmamatcher spelas på Graneberg IO. 

Truppen (flickor) uppskattas bestå av ca: 16 spelare. 

Truppen (pojkar) uppskattas bestå av ca: 30 spelare. 

 

1.2.6 Flickor/Pojkar födda 06 

Träningen bedrivs på Graneberg IO. Hemmamatcher spelas på Graneberg IO. 

Truppen (flickor) uppskattas bestå av ca: 25 spelare. 

Truppen (pojkar) uppskattas bestå av ca: 35 spelare. 

 

1.2.7 Flickor/Pojkar födda 07 

Träningen bedrivs på Graneberg IO. Sammandrag spelas på Graneberg IO. 

Truppen (flickor) uppskattas bestå av ca: 15 spelare. 

Truppen (pojkar) uppskattas bestå av ca: 20-25 spelare. 

 

1.2.8 Flickor/Pojkar födda 08 

Träningen bedrivs på Graneberg IO. Sammandrag spelas på Graneberg IO. 

Truppen uppskattas bestå av ca: 45 spelare. 

 

En uppdelning av pojkar och flickor sker troligen under året. 

 

1.2.9 Flickor/Pojkar födda 09 

Träningsgrupp startas under våren. Träningen starta upp och bedrivs på Graneberg IO.  
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2 Aktiviteter och obligatoriska arbetsuppgifter 

2.1 SAIF-Dagen 

Genomförs den 21/5 samordnat med SAIF 75: årsfirande. 

Ansvariga lag: F05/P05 

Fotbollssektionen kallar till uppstartsmöte i februari. 

Representant(er) från F04/P04 bjuds in för erfarenhetsöverföring. 

 

2.2 SAIF-Cupen 

Genomförs den 20-21/8. 

Ansvariga lag: F04/P04 

Information om Cupen planeras att skickas ut under november. 

Fotbollssektionen kallar till uppstartsmöte i februari. 

Representant(er) från F03/P03 bjuds in för erfarenhetsöverföring. 

 

2.3 Bollkallar & bollmajor, sekretariat samt försäljning vid herrlagets hemma 

matcher 

Vid de ca: 11 hemmamatcherna som spelas på Sunnersta IP upprättas ett rullande schema för 

ungdomslagen så att varje lag ansvarar för att vid ett tillfälle under året sköta hantering av 

bollkallar/bollmajor, försäljning, entréavgift, sekretariat. All förtjänst av försäljning och entré tillfaller 

lagkassan. 

 

Per Åström, lagledare herrlaget sätter samman ett schema så snart som datum för hemma 

matcherna är satta. Byte av tillfälle sker mellan lagen. 

 

2.4 Skötsel Graneberg IO 

Sker vid tre tillfällen: 

Öppning av Graneberg sker lördag 23/4 kl. 9-12. Vi kommer då att förbereda planerna, dra fram 

målen, kratta, snygga upp, sätta upp bollnät m.m. 

En skötseldag i juni är inplanerad samt stängning Graneberg första helgen i oktober. 

Ansvariga lag: F06/P06, F07/P07. 

Inbjudan skickas ut senast två veckor före respektive tillfälle.  

Arbetsledning: Magnus Hurtig och Gert Andersson. 

 

2.5 Fotbollslekis 

Inbjudan skickas under mars. 

Plats: Sunnersta IP 

Kostnad 500 kr 
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Datum: 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9 (onsdagar). 

Tid: 17:00-18:00 

Ansvarig senior huvudledare efterfrågas från ledar- & tränarstyrkan inom föreningen. 

 

2.6 Fotbollsskola 

Inbjudan skickas under mars. 

Plats: Graneberg IO 

Kostnad: V25, 1000 kr / V32,1200 kr 

Tid: 09:00-15:00 

Ansvarig senior huvudledare efterfrågas från ledar- & tränarstyrkan inom föreningen. 

 

Under 2016 kommer möjligheten att bedriva detta i egen regi att ses över. 

 

2.7 Uppstart -09 träningsgrupp 

Fotbollssektionen informerar och kallar till uppstartsmöte. 

Uppstartsmöte sker i mars. 

Fadder skall utses. Ansvariga lag: F07/P07. 

Faddrar utsedda: Erik Sparrman, P07 och Mats Rimmö, F07. 

 

2.8 Granebergsskylten 

Varje ungdomslag skall sälja minst två platser á 1500 kr st. Detta är oavsett hur många sponsorer 

laget har till sin lagkassa. Försäljning skall ske under Q1-Q2.  

 

2.9 Fadderverksamhet 

Herr lagets fadderverksamhet fortsätter även under 2016. Spelare från herrlaget skall medverka vid 

minst två träningstillfällen under året. Herrlaget ansvarar för indelning faddergrupper samt planering 

av medverkan vid träning. 

3 Övrig verksamhet 

3.1 Översyn ungdomsfotbollens riktlinjer 

Arbetet drogs igång under hösten 2015 och en arbetsgrupp är bildad. Arbetet fortsätter in i 2016 

med framtagning av en SUP, ledarutbildningsplan samt uppdaterade riktlinjer för Ledare, Spelare och 

Föräldrar. Målet är att remittera och förankra de uppdaterade riktlinjerna under Q1-2016. 

 

Ansvarig ledare: David Gharibashvily 
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3.2 Framtagning av ungdomsfotbollens spelidé 
På ledarmötet den 1/10 beslutades att ta fram en riktlinje som beskriver SAIF´s spelidé, vilken typ av 

spel skall vi lära ut? Arbetet fortsätter in i 2016. Målet är att remittera och förankra de uppdaterade 

riktlinjerna under Q1-2016. 

Ansvarig ledare: Magnus Ejerblad 

4 Projekt 

4.1 Fotboll med Kronparkens asylboende 

Under 2016 kommer vi att bedriva ett integrationsprojekt för ensamkommande ungdomar som bor 

på Kronparkens asylboende. Dom kommer att bilda en träningstrupp som kommer att träna och 

spela fotboll i föreningens regi. 

 

Ansökan om bidrag för 2016 har gått in till Upplands idrottsförbund. Om ansökan gå igenom kommer 

vi att behöva en huvudtränare (mot ersättning) för att ansvara för lagverksamheten. Herrlagets 

spelare kommer att fungera som hjälptränare.  

 

Olika aktiviteter för killarna i boendet som främjar integration kommer att genomföras som 

exempelvis, deltagande SAIF-Dagen, samträning med andra lag, träningsmatcher eller eventuellt 

medverka i fotbollskoj. 

 

En projektgrupp finns bildad: Carin Berg Wihed, Göran Karlsson, Mats Bejmyr och Magnus 

Andersson, finns intresse att medverka? Kontakta Göran eller någon annan i projektgruppen. 

 

4.2 Gemensamt materialförråd på Granebergs IO 

Enligt beslut på ledarmöte den1/10 skapas ett gemensamt materialförråd i friggeboden bredvid 

Graneberg Thai. 

 

Material som i första hand kommer att finnas där är: Stegar, pinnar, koner, matchvärdsvästar. Men 

om budget tillåter kan också ställbara häckar, frisparksfigurer, strutmål för smålagsspel köpas in. 

 

Ansvarig: Tobias Ahlgren / Göran Karlsson 
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4.3 Graneberg IO 
Vi fortsätter arbetet med att göra Graneberg IO ännu bättre. Vi söker projektstöd för flera 

förbättringsprojekt: 

 Ny vattenservis för att säkra bevattningen när vi inte längre kan använda kommunens 

brandpost. 

 Två nya sjumanna mål 

 Bollnät bakom 9 mannaplanen 

 Nytt låssystem Pavven & Graneberg 

 

Vi kommer också som i år att genomföra vertikalskärning, dressing och gödning av planerna.  

5 Utbildning 
Fotbollssektionen anser att utbildning av ledare och tränare är viktig och bör prioriteras redan från 

början vid uppstarten av ett nytt lag/åldersgrupp. SAIF står för deltagaravgiften. Riktlinjerna inom 

SAIF är att en ledare/tränare per träningsgrupp går en utbildning per år. 

För 2016 har utbildningsbudgeten höjts från 30 ksek till 40 ksek. 

Vid ogiltig frånvaro betalar individen själv. 

Vid önskemål om att gå fler en än utbildning per år skall detta godkännas av fotbollssektionen. 

Inför inbokning av utbildning kontaktas Cecilia Olsson, utbildningsansvarig i fotbollssektionen. 

Under Q1 kommer SAIF att arrangera en Diplom C utbildning som genomförs i Pavven och på 

Sunnersta IP. 

6 Organisation 
Nuvarande fotbollssektionsstyrelse behöver förstärkas med två ledamöter som är vakanta i dag. 

6.1 Ledamot (med ansvar för material) 

Ulrika Eriksson kommer att sluta som materialansvarig till 2016. Tack Ulrika för din fantastiska insats 

för föreningen. Tobias Ahlgren som under året har hjälpt Ulrika då och då kommer att fortsätta som 

ledamot material men det kommer att behövas en person till som kan arbeta tillsammans med 

Tobias med dessviktiga frågor. Göran Karlsson är tillförordnad ledamot även för material tills någon 

annan hittas. 

6.1.1 Uppdragsbeskrivning: 

Gentemot fotbollssektionens styrelse ansvara för: 

 Avtal och inköp av utrustning och material 
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 Framtagning av gemensam materialbudget 

 Sammanställning av inventering av tröjor, bollar och övrigt material i samråd med respektive 

 lag. 

 Ansvara för det gemensamma materialförrådet på Graneberg 

6.2 Ledamot (med ansvar för 5- och 7 manna) 

6.2.1 Uppdragsbeskrivning: 

Gentemot fotbollssektionens styrelse ansvara för: 

 Främja samarbete mellan 5- och 7 manna lag 

 Bevaka 5- och 7 manna lagens intressen i sektionsstyrelsen 

6.3 Kort om styrelsearbetet 

Som styrelseledamot förväntas du medverka och bidra i diskussioner och beslut som gäller alla 

frågeställningar som hanteras i styrelsen. Styrelsen sammanträder ungefär sex gånger per år. Vi har 

för nuvarande en övervikt av män i fotbollssektionens styrelse och ser gärna att vi får in ytterligare 

kvinnor. Ditt uppdrag sträcker sig från mars 2016 och ett år framåt. Självklart är du välkommen att 

delta på något styrelsemöte innan dess för att känna dig för.  

Du som är intresserad tar kontakt med fotbollssektionens ordförande, Göran Karlsson på 

g.l.karlsson@hotmail.com eller 073-654 38 11. 

 

7 Revideringar från förra utgåvan 
 Damlag tillkommer  

 Träningsgrupp -09 startas, möte genomfört och underlag finns . Faddrar utsedda och 

inlagda i VHP. 

 Skötsel Graneberg hade blivit fel PF05 utbytt till PF07. 

 V33 hade felaktigt angivits som en vecka då fotbollsskolan genomförs, skall vara V32 i år då 

skolorna börjar V33. 

 

 


