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Årets ungdomspristagare 2021
Bästa 08-prestationer i 17-årsklasserna

Moa Granat,
Vallentuna FK

Linus Jansson,
Hässelby SK

Juryns motivering
Moa tog silver på 400 m häck på U20EM i Tallinn i juli och följde upp med
första senior-SM-guldet i Borås månaden efter. Däremellan vann hon USM
på 400 m och 300 m häck där 40.96 på
sistnämnda distans är Sverige-bästa
genom tiderna i F17. Lägg till det tredjeplats i Finnkampen för seniorer.

Juryns motivering
Linus vann USM på 2000 m hinder i
Norrköping och följde upp med andraplats i ungdomsfinnkampen på Stockholms
Stadion. Detta efter att ha satt personligt
rekord båda gångerna – 6:26.24 respektive 6:05.59. Han tog även USM-silver
i terräng, brons på 1500 m och ingick i
Hässelbys silverlag i Lag-USM.

08fri.s jury
Helene Bourdin (ordf), Jan Ahlström, Sara Wilkinson och Michael Pettersson.
Omslaget: Moa Granat, Vallentuna FK
Bakpärmen: Linus Jansson, Hässelby SK
Foto:
Deca Text&Bild
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Ordföranden har ordet

Nu blir vi Gotland-Stockholm
Vi har ett mycket spännande verksamhetsår framför oss där vi ska arbeta med att implementera Svensk Friidrotts Strategi 2025 tillsammans med Gotland i nya distriktet Gotlands
och Stockholms Friidrottsförbund. Vi kommer på denna resa ha med oss en ny verksamhetschef som ska leda distriktsorganisationen i vardagen.
Inför året är det vår förhoppning att vi kan genomföra ett år med aktiviteter där vi i större
utsträckning än förra året möts i verkligheten samtidigt som vi tar med oss lärdomar, koncept och nya arbetssätt som pandemin drev fram.
Just nu är det stor efterfrågan på utbildningsaktiviteter vilket bemöts genom ett gediget
utbildningsprogram. Spana in utbildningarna och fundera på vilken utbildning du kan tänka
dig att gå. En klassiker som Friidrott 10–12 år eller ett nylanserat koncept, Grenskolor,
tillsammans med din adept. Vill du hellre utbilda dig till distriktsdomare, starter eller eltidtagare så finns det utbildningar även för det.
På tävlingssidan hoppas vi nu i första hand på en fin inomhussäsong utan för många
störningar eller restriktioner. I nyrenoverade Sätra Friidrottshall finns hallansvarig Hans
Krylander på plats tillsammans med vaktmästarorganisationen. De ser fram emot att hälsa
välkommen till träning, tävling och trevliga stunder i hallen som också är WA-certifierad.
Framför allt så önskar vi i distriktsorganisationen att ha en nära dialog med er och era
föreningar i distriktet. Vi uppmanar till deltagande på våra vår- och höstmöten samt våra
övriga digitala och fysiska träffar. Vi kommer också gärna på besök hos era föreningar och
presenterar distriktsorganisationen samt lyssnar till era idéer, utmaningar och tankar kring
friidrottens utveckling i distriktet.
Vi är kanske inte riktigt på väg ur pandemin i den takt vi önskar men låt oss tillsammans
blicka framåt mot det nya året, arbeta kreativt för att bidra till en attraktiv och växande
friidrott. Det är inte säkert att det kommer att gå så
snabbt som vi vill men låt oss med ett långsiktigt
fokus växla upp till återstart.
Med önskan om ett utvecklande och bra friidrottsår!
Marianne Mæhle Schmidt
Ordförande
Stockholms Friidrottsförbund, 08fri.
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Mattias Sunneborn är gotlänning men har bott i Stockholm i 25 år. Han är en alltjämt aktiv friidrottare och satte 2021 M50världsrekord på 400 m häck och tiokamp. Det nya distriktet Gotland-Stockholm torde öka motivationen ytterligare!

Verksamhetsplan 2021/22
Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund
Verksamhetsplanen avser den gemensamma distriktsorganisationen Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund som tar sitt avstamp 1 januari 2022. För nuvarande Stockholms Friidrottsförbund gäller denna
plan även för sista kvartalet 2021.
Verksamhetsplanen bygger på de administrativa och
operativa basuppgifter som uttrycks i den stadgemall för
specialdistriktsförbund (SDF) som Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) presenterat. Dessa uppgifter finns också
med i det utkast på stadgar som distriktsstyrelsen föreslår
Årsmötet 2021 att fatta beslut om.
Verksamhetsplanen tar även sin utgångspunkt i ”Friidrottens strategi 2025”, där de övergripande målen är en
attraktiv och växande friidrott. I strategiarbetet har nio
prioriterade strategiska utvecklingsområden utkristalliserats. I verksamhetsplanen tydliggörs hur Gotlands och
Stockholms Friidrottsförbund under det kommande året
avser att arbeta och bidra inom vart och ett av dessa.
Input till verksamhetsplanen har dessutom samlats in
vid flera möten, till exempel i samband med det årliga
höstmötet, i andra föreningskontakter, i samtal inom
Stockholms Friidrottsförbunds styrelse och kommittéer
samt i dialog med representanter för Gotlands Friidrottsförbund.

UPPGIFTER ENLIGT STADGEMALLEN
I stadgemallen för SDF nämns följande administrativa
basuppgifter:

1. Bedriva sin verksamhet i enlighet med SFIF:s stadgar
samt enligt dessa stadgar.
2. Verkställa SDF årsmötets beslut.
3. Handha friidrotten i distriktet enligt gällande stadgar
och bestämmelser, verka för dess utveckling samt i
övrigt tillvarata dess intressen.
4. Företräda friidrotten i samarbete med myndigheter
och organisationer i distriktet.
5. Förvalta SDF:s tillgångar.
6. Bereda ärenden som ska föreläggas SDF-årsmötet.
7. Förelägga SDF-årsmötet förslag till SDF:s verksamhetsplan och ekonomisk plan.
8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden (RIN),
SFIF, RF/SISU-distriktsstyrelse begärda upplysningar
och yttrande.
9. Bestämma om organisationen av SDF:s kansli samt i
förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare.
10. Föra protokoll och ansvara för SDF:s ekonomi samt
sköta övriga löpande ärenden.
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Samtliga ovanstående uppgifter kommer distriktet att
hantera. De är viktiga och skapar stabilitet i organisationen, vilket i sin tur bidrar till att möjliggöra de utvecklingsinsatser som beskrivs i verksamhetsplanen i övrigt.
I stadgemallen ingår också ett antal operativa basuppgifter. De överensstämmer till stor del med de utvecklingsinsatser som behöver genomföras för att distriktet
ska bidra till förverkligandet av strategin. De operativa
basuppgifterna formuleras i stadgemallen enligt nedan:
1. Utbildning av tränare och ledare
- Genomföra utbildning av tränare, ledare och funktionärer.
- Informera och stödja föreningar kring utbildningar
samt samverka med RF/SISU, Riksidrottsgymnasium
(RIG) och Prestationscenter (PC).

3. Tävlingar
- Koordinera tävlingskalendern inom distriktet, tilldela distriktssanktioner.
- Svara för att det genomförs DM-tävlingar, ej obligatoriskt.
- Godkänna distriktsrekord.
4. Styrning
- Initiera utvecklingsinsatser i enlighet med Svensk
Friidrotts verksamhetsinriktning.
- Föra ut centrala beslut samt informera om centrala
koncept.
Även samtliga operativa basuppgifter kommer distriktet
att hantera. I verksamhetsplanen nedan definieras flera av
dem ytterligare.

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte
- Organisera möten och nätverk med distriktets föreningar.

Distriktets verksamhetsplan med utgångspunkt
i de nio strategiska utvecklingsområdena
Nedan följer de nio strategiska utvecklingsområden som
i enlighet med Friidrottens strategi 2025 är mest prioriterade. Under respektive område anges vad Gotlands
och Stockholms Friidrottsförbund kommer att arbeta
med under 2021/22 för att bidra till måluppfyllelsen och
möta de utmaningar verksamheten står inför. Vissa av
de planerade aktiviteterna passar in under flera av de
nio utvecklingsområdena. Därför händer det att samma
aktivitet återkommer på flera ställen i planen.

1. Moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer
Distriktet vill genomföra aktiviteter/insatser som bidrar
till att föreningarna får goda förutsättningar att utvecklas
på olika sätt. Under 2021/22 sker det genom:

• Utbildningar
Distriktet fortsätter att erbjuda utbildningar för olika
målgrupper i föreningarna. Stommen utgörs av de tränarutbildningar som ingår i Svenska Friidrottsförbundets
utbildningsstege samt av olika funktionärsutbildningar.
För att underlätta för föreningarna att utbilda många
av sina tränare och funktionärer fortsätter vi med konceptet ”utbildning på hemmaplan”. Det erbjuds för närvarande för utbildningen ”Friidrott 7–10 år” och distriktsdomarutbildningen. Distriktet ser över om fler utbildningar
kan vara lämpliga att genomföra på detta sätt.
Vi arbetar också med att färdigställa ett koncept som
stimulerar/underlättar för föreningarna att genomföra
”Domarens ABC”, som är steget före distriktsdomarutbildningen.
Distriktet fångar även upp andra utbildningsönskemål
och kan vid behov erbjuda andra kompletterande och/

eller fördjupande utbildningar. Det kan till exempel ske i
form av det vi benämner clinics.
Inom utbildningsområdet är RF-SISU Gotland respektive Stockholm en viktig aktör för oss. Vi samarbetar
för att kunna erbjuda föreningarna ett smörgåsbord av
olika utbildningar med högsta kvalitet. I samarbete med
RF-SISU Stockholm har ett koncept kallat ”Kul friidrott”
arbetats fram, som kan sägas fungera som steget innan
”Friidrott 7–10 år”. Det hoppas vi att många föreningar
ska genomföra under året.
• Samverkan mellan föreningar
För att utveckla moderna och konkurrenskraftiga
föreningsmiljöer är samarbete ett nyckelord. Har man
gemensamma mål finns det bra förutsättningar för detta.
Distriktet kan på olika sätt vara samordnare/katalysator
för att samverkan ska komma till stånd. Under 2021/22
kommer dialogen att fortsätta kring detta.
• Möten
Möten över föreningsgränserna för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra är en viktig källa till utveckling.
Vi fortsätter därför under året med våra traditionella
vår- och höstmöten. Vi fortsätter också med de digitala
ordförandeträffar som i ett första skede tillkom som ett
stöd i situationen med Covid-19, men som vi också ser
har en funktion kopplat till andra frågor.
• Anläggningar
För föreningar på Gotland och kanske framförallt i
Stockholm är det av avgörande vikt att fortsätta arbeta
aktivt för att utveckla och förbättra anläggningssituationen, som är helt grundläggande för att kunna skapa
moderna och konkurrenskraftiga föreningsmiljöer.
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Distriktet kommer att fortsätta att upprätthålla en
dialog med och vara ett stöd till föreningarna i anläggningsfrågor av varierande karaktär. Det kan röra sig om
allt från nya anläggningar till att hantera det ”stök” som
många föreningar upplever på sina arenor på grund av att
andra idrotter och allmänhet befinner sig på arenan under
friidrottens träningstid.
Som ett led i att hantera det senare initierade vi i samarbete med Stockholms stad och Bromma IF under föregående år ett arenavärdsprojekt på Stora Mossen, som vi
kommer att arbeta vidare med när utomhussäsongen drar
igång på nytt.
Projektet har bidragit till nya insikter men också
en bra dialog med berörd förvaltning om hantering av
problemen. Vi hoppas att det ska kunna utgöra modell för
andra föreningar som upplever liknande problem.
För att utveckla och bevaka anläggningssituationen för
distriktet kommer vi att fortsätta pågående dialoger med
företrädare inom politiken och förvaltningarna. Distriktet
kommer även att fortsätta sträva efter att bredda dialogen.
Dialoger förs både tillsammans med distriktets föreningar, i egen regi (främst Stockholms stad) och tillsammans
med aktörer som SFIF och RF-SISU.
Vidare kommer vi att fortsätta samarbetet med de sju
SDF vi sedan tidigare har ett etablerat samarbete med.
Vi strävar efter att vara med och bevaka friidrottens
intressen när nya anläggningar i distriktet ska byggas eller befintliga anläggningar ska renoveras. Under 2021/22
kommer mycket av arbetet att fokuseras på den nya
friidrottshallen och utearenan som ska stå klar i Bällstaområdet vid Bromma Flygplats under 2025.
Det är också viktigt för oss att fortsätta att utveckla
Sätra Friidrottshall, som ett nav för såväl träning som
tävling. I och med att vi ansvarar för driften av hallen
är det den anläggning där vi har störst möjligheter att
påverka vad som händer.

2. Ökad service direkt till föreningarna

Distriktet är en stödorganisation till föreningarna och
vi strävar i den mån vi kan mot att underlätta föreningarnas vardag för att skapa ”mer tid till friidrott”. Under
2021/22 sker det genom:

andra med motsvarande uppgifter. Sedan förra året har
distriktet tagit över anordnarskapet av dessa möten, som
tidigare har hanterats av föreningarna själva. Många föreningar saknar anställd personal och har istället ideella
krafter som utför motsvarande uppgifter. Dessa personer
är också välkomna på kanslimötena.
• Besöka föreningarnas styrelsemöten
Distriktet önskar ha en aktiv dialog med föreningarna. Det
är på så sätt vi kan få en tydligare bild av föreningens vardag och vilka behov av stöd- och serviceinsatser som finns
samtidigt som vi kan tydliggöra vad som redan görs.
Ett verktyg för att åstadkomma detta tror vi kan vara
besök på föreningarnas styrelsemöten. Vi kommer själva
att arbeta uppsökande för att få till stånd detta, men ser
också gärna att föreningar kontaktar oss för att boka in
ett besök.

3. Ökad grad av digitalisering och digital
kompetens

Ökad digitalisering är inte ett egensyfte utan är också
ett sätt att skapa ”mer tid till friidrott”. Under 2021/22
fokuserar vi på:
• Ansluta till SFIF:s digitala lösningar
SFIF arbetar med att genomföra digitala satsningar och
kommer bland annat att erbjuda de nya distrikten en
hemsideslösning och enhetliga e-postadresser. Det är ett
erbjudande vi kommer att tacka ja till. Det kommer att
innebära visst arbete för distriktet under året, men underlättar för oss på sikt.
• Vissa möten kommer även fortsättningsvis att genomföras som Teamsmöten
Covid-19 har bidragit till att vi tvingats mötas digitalt istället för fysiskt. För många har detta varit ett tidsbesparande och effektivt sätt att mötas. Vi kommer därför att
fortsätta med att erbjuda en del möten och utbildningar
digitalt. I och med att distriktet växer och från 1 januari
2022 omfattar såväl Gotland som Stockholm blir detta än
viktigare för att alla ska få chans att delta och känna sig
delaktiga.

• Introduktionsmöten för nya föreningar
Som ny förening inom ”friidrottsfamiljen” är det många
delar att sätta sig in i avseende såväl möjligheter som
skyldigheter. För att hjälpa föreningarna att synliggöra
detta och också vilket stöd som finns att få erbjuder vi
samtliga nya föreningar ett introduktionsmöte.

• Etablera en fungerande funktionärsdatabas
Det finns ett behov av att inför tävlingar på ett enkelt
sätt kunna hitta och rekrytera funktionärer, framförallt i
vissa ledande positioner. Distriktet har för flera år sedan
påbörjat ett arbete med att skapa en funktionärsdatabas.
Detta arbete har vi under föregående år åter börjat titta
på och under året är vår ambition att vi ska få igång ett
fungerande system och vilka villkor som ska gälla för
användning av systemet.

• Kanslimöten för föreningarnas anställda personal två
gånger per år
Som anställd i en förening är man många gånger ganska
ensam i vardagen och det är därför givande att få träffa

• Fortsätta utveckla digitala lösningar för kortförsäljning och besöksstatistik i Sätra Friidrottshall
Vi har inför inomhussäsongen 2021/22 övergått från
fysiska till digitala träningskort i Sätra Friidrottshall och
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Nyinvigningen av Sätra Friidrottshall
Den 19 oktober nyinvigdes Sätra Friidrottshall sedan ny banbeläggning och förbättrad
kastsäkerhet blivit verklighet. Stockholms
stads idrottsdirektör Marina Högland höll tal
och nya förbundskaptenen för friidrottslandslaget, Kajsa Bergqvist, intervjuades liksom
svenska rekordhållerskan på 400 m, Moa
Hjelmer med flera. Det spelades musik och
tävlades i bland annat stafett.
Foto: Deca Text&Bild

också förändrat en del rutiner kring beställnings- och
betalningshantering. Det finns dock flera delar kvar att
utveckla för en ännu smidigare och flexiblare hantering.
Vi skulle till exempel ha nytta av att hitta en automatiserad process för att fånga upp besöksstatistik, som i
sin tur kan utgöra ett viktigt underlag vid utformning av
kommande träningskort/öppettider.

• Distriktslag
Det distriktslag vi under många år ansvarat för kopplat
till Svealandsmästerskapen för aktiva 13–14 år kommer
att finnas kvar även under 2022. Svenska Friidrottsförbundet har uttryckt att Svealandsmästerskapen det här
året ska genomföras på ungefär motsvarande sätt som
tidigare.

4. Nya och utvecklade tävlings- och arrangemangsformer

• Säkerställa ett fullvärdigt DM-program samt vidareutveckla respektive DM-arrangemang
Med ett fullvärdigt DM-program menas i det här sammanhanget att de DM-tävlingar som ska genomföras

För att bidra i detta arbete under 2021/22 fokuserar vi på:
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enligt tidigare årsmötesbeslut ska erbjudas. Vi tycker det
är viktigt att DM-tävlingar arrangeras för hela distriktet,
men nu när två distrikt går samman kan vi behöva se det
kommande året som en övergångsperiod.
Vi behöver se över vår process för tillsättning av DMarrangörer samt arbeta närmare respektive DM-arrangör
för att säkerställa så attraktiva tävlingar som möjligt.
Som ett stöd i arbetet ska en DM-manual färdigställas.
• Säkerställa ett varierat tävlings- och grenutbud för
samtliga åldersgrupper med bra spridning under
hela säsongen
Vi strävar efter att arbeta mer proaktivt med tävlingsprogrammet genom att gå igenom tävlings- och grenutbudet
och vid behov verka för fler tävlingar och/eller komplettera befintliga tävlingar med ytterligare grenar.
Oavsett ålder och grenval ska man som aktiv i en
förening i vårt distrikt kunna tävla ett antal gånger på
”hemmaplan” i distriktet under respektive säsong.
• Säkerställa att tävlingarna genomförs enligt gällande
regler
Ett sätt att säkra att tävlingar blir attraktiva är att säkerställa att de är anpassade utifrån olika målgrupper och att
de aktiva känner att de möts av kunniga funktionärer och
rättvisa förhållanden.
Vi behöver därför hitta sätt att förmedla eventuella
regeländringar till föreningarna samt stimulera till ökat
deltagande på de olika funktionärsutbildningar som
erbjuds. När det gäller tävlingar för barn kommer vi
fortsätta att lyfta fram de riktlinjer som gäller för denna
målgrupp och visa upp goda exempel.

5. Nya och utvecklade träningsformer

För att bidra i detta arbete och ge föreningar/aktiva nya
uppslag fokuserar vi under året på:
• Sommarläger
Vi väljer att fortsätta med vårt traditionella sommarläger
för aktiva i åldern 13–14 år. Det är ett bra tillfälle att få
träffas över föreningsgränserna samt att också få chans
att lära sig en del nya övningar som därefter kan tillämpas på hemmaplan.
• Grenskolor
Vi fortsätter arbetet med de grenskolor vi lanserade under
föregående verksamhetsår. Grenskolorna vänder sig
primärt till aktiva i åldern 14–17 år och tränare för denna
ålder. Syftet är att ge såväl aktiva som tränare fördjupade
kunskaper inom en gren och också möjlighet att knyta
kontakter över föreningsgränserna.
Vår förhoppning är också att de som deltar i grenskolorna tar med sig nya infallsvinklar hem och implementerar dessa i ”vardagen”. På så sätt når vi många fler än
bara de som deltar på själva grenskolan.

• Implementering av parafriidrott
Om friidrott ska vara en ”idrott för alla” finns det
målgrupper vi måste bli bättre på att nå. En av dessa är
personer med funktionsnedsättning. Vi kommer att arbeta
med att i våra informationskanaler tydliggöra att friidrott
även vänder sig till denna målgrupp och marknadsföra
den verksamhet som redan finns etablerad, så att intresserade lättare hittar vad som erbjuds.
För att stötta föreningar som vill starta upp eller
vidareutveckla sin verksamhet kommer stödinsatser att
erbjudas i samarbete med RF-SISU-distrikten, Svenska
Parasportförbundets distrikt och SFIF.

6. Vidareutveckla löpningens position

Löpning på väg och i terräng är en av Sveriges största motionsformer och en viktig del av friidrotten. Den har dock
inte tidigare haft en särskilt framträdande roll i distriktets
arbete. Under verksamhetsåret 2021/22 kommer vi att:
• Inom distriktet utse minst en person som är ”löpningsansvarig”
Den som är löpningsansvarig ska bevaka området, följa
utvecklingen inom SFIF och implementera på distriktsnivå.
• Genomföra löpledarutbildning
Att distriktet (precis som tidigare) erbjuder föreningarna
SFIF:s löpledarutbildning blir ett verktyg för att säkerställa att det finns kompetens inom föreningarna för att
erbjuda löpning för olika målgrupper.
• Föra dialog med tävlingsarrangörer och intresseorganisationer
Inom distriktet har vi flera starka arrangörer av tävlingsoch motionslopp. Dessa behöver distriktet etablera en
mer levande dialog med för att gemensamt hitta insatser
som kan bidra till att vidareutveckla löpningens position.

7. Stärkt ledarskap i alla delar av
organisationen

Denna punkt handlar om att tränare, förtroendevalda och
funktionärer behöver bästa möjliga utbildning, stöd och
annan kompetensutveckling. Detta är insatser som vi
vävt in inom flera andra områden i denna verksamhetsplan. Ska något ytterligare tilläggas handlar det om att vi
under 2021/22 ser över följande:
• Nätverk
Finns det någon eller några målgrupper i föreningarnas
verksamhet som skulle vara betjänta av att vi försöker
skapa ett nätverk för utbyte av erfarenheter och kompetensutveckling? Vi har under en följd av år arbetat med
ett nätverk för att stödja föreningarnas kvinnliga ledare.
Detta arbete behöver utvärderas för att få en bild av om
det ger önskad effekt i relation till den tid som läggs
ner eller om det är andra insatser som istället behöver
initieras.
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Att vidareutveckla löpningens position på väg och terräng är en viktig uppgift när distriktet
Gotland-Stockholm bildas. Foto: Deca Text&Bild

8. Blå-gula framgångar – internationellt
och lokalt

• Vårda relationerna med våra befintliga samarbetspartners
Distriktet har ett fåtal samarbetspartners som bidrar med
ekonomiska resurser, men också tjänster som är viktiga
för såväl distriktet som föreningarna. Dessa samarbeten
ska vi fortsätta vårda och utveckla under året.

• Se över och stärka möjligheten att kunna utöva
friidrott på elitnivå i distriktet
Initialt behöver distriktet tydliggöra vilken roll vi ska
ta i detta arbete samt skapa oss en tydligare bild av hur
distriktets elitaktiva idag upplever sin situation och vilka
behov som finns. När denna ”plattform” har skapats
behöver en handlingsplan utarbetas där fler aktörer högst
troligt behöver involveras. Dialog med SFIFs sportchef
har inletts.

• Hitta nya samarbeten
Vi ska även se över möjligheter till nya samarbeten med
samarbetspartners och organisationer inom ramen för
distriktets uppgifter.

Aktiva och tränare som elitsatsar behöver stödstrukturer
och miljöer som ger goda förutsättningar för träning,
kompetens, utbildning, stimulans och trygghet. Under
verksamhetsåret 2021/22 kommer vi att:

9. Stärkt finansiering för att utveckla friidrotten
Finansiell stabilitet och en ökad självfinansiering är
element som är extra viktiga för friidrotten att beakta de
närmaste åren. Under 2021/22 arbetar vi med följande:

• Informera föreningarna om vilka stödmöjligheter
som finns
Under året vill vi genomföra minst en informationskväll
för föreningar där vi tillsammans med till exempel RFSISU-distrikten tydliggör vilka olika stödmöjligheter
som finns, såväl avseende ekonomiska resurser som
annat stöd för att utveckla föreningens verksamhet. Vi
behöver också förmedla denna information via annan
kanal, till exempel vår hemsida.
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Distriktets organisation
För att hantera alla delar i verksamhetsplanen är det
viktigt att distriktet har en stark organisation.
Styrelse, valberedning och revisorer väljs på årsmötet
den 2 december 2021. Anställd personal på kansli och i
Sätra Friidrottshall står till styrelsens förfogande utifrån
sina respektive roller.
Styrelse och kansli bildar en stark enhet, men är ändå
en förhållandevis liten organisation. Det innebär att den
behöver kompletteras med ytterligare krafter om allt som
står i verksamhetsplanen ska förverkligas. Vi kommer
därför under året fortsätta att utveckla det kommittéarbete som initierades under föregående år.
De kommittéer vi för närvarande har och arbetar
vidare med är tävlings- och arrangemangskommittén,
ungdoms- och juniorkommittén samt utbildningskommittén. Inom dessa tre kommittéer hanteras en stor del av de
uppgifter som verksamhetsplanen omfattar.
När det gäller organisationen kommer vi under året också
behöva lägga tid på att introducera nyanställda (däribland
en ny verksamhetschef och en ny hallansvarig) på ett bra
sätt. Vidare kommer det behöva läggas tid och energi för
att få det utökade distriktet med Gotland och Stockholm
att fungera som en enhet.

Information

För att de insatser som beskrivs i verksamhetsplanen ska
bli lyckosamma krävs att vi når ut med vad vi arbetar
med. Information/kommunikation kommer att vara en
stor och viktig del av arbetet.
Officiell informationskanal är fortsatt distriktsförbundets hemsida. För närvarande nås den på www.08fri.se,
men adressen kommer att ändras under året.
Som ett komplement till hemsidan fortsätter vi med
vårt Instagramkonto (sthlmfriidrott), även här kan det bli
aktuellt med en namnändring under året.
Vi gör också vid behov föreningsutskick där vi hämtar
uppgifter via IdrottOnline.
Vi kommer att se över informationskanalerna det kommande året.
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Vi kommer att behöva lägga tid på att
introducera nyanställda – bland annat en ny
verksamhetschef
Marianne Mæhle Schmidt
Ordförande 08fri.

Verksamhetsplan 2021/22

AIK, All Stripes SC, Atlas Copco IF, Axa SC, Boo IF, Bravura SC, Bromma IF, Danderyds SK,
Duvbo IK, Enebybergs IF, Fredrikshofs FIF, Friskis&Svettis Danderyd, Friskis&Svettis Haninge,
Friskis&Svettis Huddinge, Friskis&Svettis Järfälla, Friskis&Svettis Lidingö, Friskis&Svettis
Mälaröarna, Friskis&Svettis Nynäshamn, Friskis&Svettis Sollentuna, Friskis&Svettis Stockholm,
Friskis&Svettis Tyresö, Friskis&Svettis Täby, Friskis&Svettis Upplands Väsby, Friskis&Svettis
Åkersberga, Hammarby IF, Handelsbankens IF, IKJ Haninge, Hanvikens SK, Hellas FK, HiQ SC,
Huddinge AIS, Hässelby SK, Ingarö IF, Järla IF OK, Keep Up RC, Kungsholmens BBK Friidrott,
Kungsängen FK, Kunskap för livet IF, IFK Lidingö, IF Linden, IF Linnéa, Löparakademin IF, Löparnas vänner IF, Munsö IF, Muskö IF, Mälarhöjdens IK, Mälarö SOK, Nacka Värmdö SK, Norrbacka
Handikapp IF, Parkrun IF, OCR Stockholm IF, OK Ravinen, IF Rinkeby Run, Runacademy IF,
Runday IF, Rågsveds IF, Saltsjöbadens IF, Föreningen Skarpnäcksjympans vänner, Team Skavsårets IF Järfälla, Sports Club SPC, Springtime SC, Spårvägens FK, Stockholm Frontrunners IF,
Stockholms FTF, Stockholm LK, Stockholms Studenters IF, Stockholms-Postens IK, FK Studenterna, Sundbybergs IK, Sveaskogs IF, OK Södertörn, Team Club Running Stockholm, Telia IoFF,
Terrible Tuesdays AC, IF Triangeln, Tullinge FI, Tullinge SK, IFK Tumba, Turebergs FK, Tyresö
FK, Täby IS, Uptown RC, Vallentuna FK, Vegan Runners IK, Värmdö IF, Väsby IK, Waxholms OK,
Åkersberga SK, Åkersberga Triathlonförening, Älta IF, Ösmo Nynäs FIK och Österhaninge IF.
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08fri./Stockholms Friidrottsförbund
Björksätravägen 2 • 127 37 Skärholmen
08-615 68 30
info@08fri.seinfo@08fri.se
• www.08fri.se
• www.08fri.se
• Instagram: sthlmfriidrott
Org.nr. 802004-5673
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