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Våra ledare i SOLBERGA BOLLKLUBB skall värna om gemenskap, sammanhållning och 

kamratanda samt inspirera till en sund livsstil och en positiv människosyn. Vi vill att våra barn- 

och ungdomar skall spela så länge som möjligt vilket innebär att våra ledare ska utforma en 

verksamhet som utvecklar spelarnas färdigheter i en positiv miljö. SOLBERGA BOLLKLUBB är 

en breddförening vilket innebär att alla individer i laget har olika förutsättningar, färdigheter och 

erfarenhet. Våra ledare ska hantera dessa utmaningar på ett bra och föredömligt sätt genom att 

uppmuntra och skapa utmaningar som utvecklar varje individ utifrån dennes förutsättningar. 

Syftet med ledarutvecklingsplanen är att föreningen ska rekrytera, utbilda och behålla kvalificerade 

ledare i föreningen. Följande två kategorier av ledare behövs i föreningen: Aktivitetsledare, dvs.  

tränare och lagledare som behövs för att genomföra verksamheten i våra lag, samt 

organisationsledare, dvs. ledamöter i styrelsen eller arbetsgrupper som är nödvändiga för att 

föreningen ska fungera. För båda kategorier av ledare eftersträvar föreningen mångfald med 

avseende på kön, ålder, etnicitet, m.m. 

Rekrytering av aktivitetsledare 

Knatteboll 

- Verksamheten leds av föreningen utsedd ledare 

- Assisterande instruktörer rekryteras bland föreningens äldre ungdomsspelare 

- Föräldrar uppmanas vid träning att hjälpa till och vara med vid övningar 

- Föreningen arbetar aktivt för att engagera så många föräldrar som möjligt från start 

- Ledare till fortsatt verksamhet efter knattebollen (start av nya lag) rekryteras bland 

föräldrarna. 

Ledare till nya lag 

- Ledare till nystartade lag i föreningen rekryteras bland föräldrarna. Vilken sorts ledare som 

behövs och vad respektive ledarroll innebär framgår av föreningens verksamhetsmodell 

- Föreningen arbetar aktivt för att engagera så många föräldrar som möjligt från start 

- Nya ledare introduceras i föreningen och genomför utbildning enligt föreningens 

ledarutbildningsplan, i första hand SvFF:s tränarutbildning C och lagledarutbildning 
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Ledare till befintliga lag 

- Ledare till befintliga lag i föreningen rekryteras bland föräldrarna 

- Föreningen arbetar aktivt för att ständigt engagera så många föräldrar som möjligt i laget 

- Nya ledare introduceras i föreningen och genomför utbildning enligt föreningens 

ledarutbildningsplan för den ledarroll man har 

Ledare till junior- och seniorverksamhet 

- Ledare i föreningens lag för äldre juniorer och seniorer ska ha nödvändig kompetens för den 

uppgift man ska ansvara för 

- Ledare rekryteras internt eller externt. 

Rekrytering av organisationsledare 

Olika organisationsledare rekryteras främst från föräldrar, aktivitetsledare och boende i 

närområden. Ledamöter till styrelsen rekryteras i enlighet med 23 § i föreningens stadgar av 

valberedningen. Valberedningens arbete beskrivs i en särskild rutin. 

Ledarstöd och ledarutveckling 

Föreningens utbildningsansvarige stöttar aktivt ledare i nystartade lag. Aktiva ledare fortbildas i 

enlighet med föreningens ledarutbildningsplan genom kurser arrangerade av följande 

utbildningsanordnare: 

• SOLBERGA BOLLKLUBB - ledarintroduktion 

• Stockholms Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet 

• SISU Idrottsutbildarna 

Roll- och befattningsbeskrivning 

De olika ledarrollerna som behövs i och runt lagen, såsom tränare, lagledare, etc. finns beskrivna i 

föreningens verksamhetsmodell. 
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Checklista för verksamhetsledare 

 Uppvisat utdrag ur belastningsregistret  

 Kvittens för ledarkläder 

Kvittens för nycklar 

Checklista - Policys och rutiner för ledare  

Ledarintroduktion – Om SOLBERGA BOLLKLUBB 

SvFF Fotbollens Spela, lek och lär  

Lagledarutbildning  

SvFF Leda små lirare (nya ledare för knattar < 7 år) 

SvFF Tränarutbildning C (ledare för barn 8 – 12 år) 

SvFF Målvaktstränarutbildning C (ledare för barn 8 – 12 år) 

SvFF Tränarutbildning B-Ungdom (ledare för barn 13 – 15 år) 

SvFF Målvaktstränarutbildning B (ledare för barn 13 – 15 år) 

SvFF Tränarutbildning A-Ungdom (ledare för barn 15 – 18 år) 

Tränarutbildning UEFA B (ledare för seniorer) 

Checklista för verksamhetsledare 

Kvittens för nycklar 

Checklista - Policys och rutiner för ledare  

Ledarintroduktion – Om SOLBERGA BOLLKLUBB 

SvFF Fotbollens Spela, lek och lär  

Utbildning – Förebygga och motverka diskriminering och trakasserier   

Utbildning - Styrelse/Föreningslära 

 


