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En förstudie i samarbete med fotbollsdistrikten
i Västra Götalands län
Välkomna till arbetet med förstärkt kunskap och ökad samverkan
Det goda resultatet från genomfört distriktssamarbete inom landbygdsområdet under perioden 2007 – 2013 har resulterat i att fotbollsdistrikten inom Västra Götalands län har bildat
en gemensam samarbetsgrupp. En grupp som har till uppgift att i samverkan stärka fotbollens och landsbygdens utvecklingsförutsättningar. I Svenska Fotbollförbundets arbete har
arbetet med stad och land nu samlats i en styrgrupp och blivit en ordinarie verksamhetsdel.
Samlingsnamnet för detta arbete är FOTBOLL - NATIONALSPORTEN - FÖR ALLA ÖVERALLT.
Den i Västra Götaland tillsatta samarbetsgruppen kommer sannolikt att i framtiden diskutera åtgärder som är viktiga för både landsbygden och staden. Arbetet med landsbygdsutvecklingen kommer således inte att få en undanskymd roll i framtiden. Inom distriktsförbunden i Västra Götalands län är vi stolta och tacksamma för att vi erhållit Länsstyrelsens
stöd för genomförandet av det nedan beskrivna arbetet inom landsbygdsområdet.

Resultat från genomfört arbete
De resultat som presenteras här avser arbetsperioden 2007 – 2013 och skall ses som en
beräkning som inte får tas som faktiskt säkerställd men som ligger nära verkligheten.
• 250 föreningar har erhållit information om betydelsen av att fotbollen medverkar i landsbygdsutvecklande arbete.
• 72 föreningar har på olika sätt deltagit i arbetet och erhållit ekonomiska stimulansinsatser från Länsstyrelsen via Landsbygdprogrammet eller Leader.
• 40 olika typer av anläggningsåtgärder har genomförts. Från landsbygdsprogrammet har beviljats stöd med 3,5 miljoner kronor, distrikten har av egna
medel bidragit med 1,4 miljoner, externa medverkande aktörer har bidragit
med ca 32 000 000. Det sistnämnda är en uppväxlingseffekt av statens insatser
som är imponerade.
De resultat som redovisas ovan och de totala utvärderingar som gjorts talar sitt tydliga
språk. Fotbollen som landsbygdsaktör har bidragit till att fotbollens och landsbygdens
möjligheter att utvecklas har stärkts.
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Härefter följer en presentation av vårt kommande arbete:

Stärkta utvecklingsförutsättningar genom stärkt kompetens och samverkan
Genom det ekonomiska stödet från länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför vi ett
arbete med huvudinriktningen att stärka vår kunskap för att medverka i Landsbygdsprogrammet 2014-2020. På så sätt ökar fotbollens förutsättningar att bidra till en positiv utveckling för fotbollen på landsbygden och utvecklingen av landsbygdens i dess helhet.
Inom fotbollen byggs verksamheten på att utgå från den lokala föreningens möjligheter
och på betydelsen av att skapa förutsättningar för bra och samverkande lag. I det kommande arbetet kommer vi därför att inbjuda till samtal om möjliga samarbetsformer med andra
organisationer och till en dialog med lokala föreningar om viktiga framtidsinsatser. De positiva erfarenheterna från genomfört arbete förstärker vår tro om att ovan nämnda insatser
kommer att bevara och utveckla fotbollens och landsbygdens utvecklingsförutsättningar.

Om det pågående och kommande arbetet
Arbetet startades upp den 8 november 2013 och kommer att pågå till den 31 maj 2014.
Separata inbjudningar sänds ut till nedanstående utbildningsinsatser, informationsträffar
och arrangemang. På www.vastgotafotboll.org finns mer information om arbetet.
• Information och utbildning av distriktens förtroendevalda och kanslipersonal.
• F. öreningsseminarier med syftet att stärka kunskapen om det kommande landsbygdsprogrammet, diskutera och lära av erfarenheter från genomfört arbete
samt prioritering av viktiga åtgärder inför det kommande arbetet 2014 -2020.
• Seminarium om angelägna insatser inom anläggningsområdet.
• Huvuddelen av landsbygdsföreningarna äger och ansvarar för driften av sina
egna anläggningar. Ett mindre antal föreningar har skötselavtal med kommunen. Seminariet kommer att diskutera erfarenheterna i nuläget och vilka åtgärder som bör prioriteras inom det kommande landsbygdsprogramsarbetet.
• Informationsmaterial skall utarbetas inom olika temaområden.
• Samrådssamtal skall genomföras med andra landsbygdsorganisationer om
möjliga framtida samverkansformer.
• E. n rikskonferens genomförs den 9 april i Borås. Konferensen riktar sig till förtroendevalda, anställda inom landets samtliga fotbollsdistrikt, landets länsstyrelser, landsbygdsorganisationer och lokala föreningar i Västra Götalands län.
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Resultaten från arbetet skall analyseras. Därefter sammanställs en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götalands län om medel till distriktens arbete med att stödja de lokala föreningarnas möjlighet att ta del av Landsbygdsprogrammets resurser 2014-2020.
När vi vet resultatet från kontakterna med länsstyrelsen kommer vi att informera om det
planerade fortsatta arbetet.

Organisation
Distriktens lednings-/samarbetsgrupp
Ordförande

Gerhard Sager, VFF

Vice ordförande

Staffan Lindmark, VFF

Sekreterare

Fredrik Isacson, VFF
Ulf Carlsson, GFF
Lars Hansson, BFF
Stig Olsson, BFF
Kjell-Arne Karlsson, DFF
Åke Nilsson, DFF

Rådgivare
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Projektsekretariat
Västergötlands Fotbollförbund är det distriktsförbund som har ansvaret för det sammanhållande arbetet i ett nära samarbete med övriga distrikt. Sekretariatet är sammansatt på
följande sätt:
Projektledare

Staffan Lindmark

010-476 41 60 staffan.lindmark@vastgotafotboll.org

Projektsekr

Fredrik Isacson

010-476 41 68 fredrik@vastgotafotboll.org

Rådgivare

Benny Jansson

070-699 60 64 050121248@telia.com

Adress till projektsekretariatet
		

Västergötlands FF
Box 383, 541 45 SKÖVDE

Kontaktpersoner i övriga distrikt
Göteborgs FF

Ulf Carlsson

031-761 07 03 ulf.carlsson@gbgfotboll.se

Bohusläns FF

Lars Hansson

070-794 14 08 bff@orust.mail.telia.com

Bohusläns FF

Stig Olsson

070-343 90 03 grimmeland@gmail.com

Dalslands FF

Kjell-Arne Karlsson 0530-101 81

Dalslands FF

Åke Nilsson

dalslandsff@telia.com

070-652 56 25 ake.n.20322@telia.com
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För fotbollens distriktsförbund i Västra Götalands län
Gerhard Sager
Västergötlands FF

Bert Andersson
Göteborgs FF

Ingemar Carlsson
Dalslands FF

I samverkan med
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Annika Åberg Darell
Bohusläns FF
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