
Ordföranden har ordet 
   

Att vara ordförande i en stor 

förening som Stuvsta IF är på 

många sätt utmanande men 

framförallt roligt – att se våra 

barn, ungdomar och vuxna finna 

glädjen och gemenskapen kring 

fotbollen. Det är roligt att se hur 

vi som förening börjar komma 

igång med aktiviteter som har 

eftertraktats under många år som 

t.ex. tematräningar för våra barn, 

att se att vi börjar få tillgång till 

mer plantider på konstgräs även 

om det är bristvara i hela 

Stockholms län, att se att vårt 

arbete med att omstrukturera och 

förbättra Stuvsta IF:s verksamhet 

fortskrider och att se våra lag 

spela så fin fotboll.  

Generellt finns det väldigt mycket 

som händer och sker i föreningen, 

men som jag inte tror att ni, som 

finns i och omkring klubben, 

känner till. Därför kommer vi 

under 2015 att skicka ut små 

nyhetsbrev till våra medlemmar 

för att ge ökad kunskap om vår 

fina förening, våra engagerade 

ledare, hängivna medlemmar och 

fotbollsverksamheten.  

Johanna Gustafsson   

Ordförande Stuvsta IF  

Stuvsta IF:s värderingar  
Översyn av våra riktlinjer och värderingar

Vid sidan av vår operativa 

fotbollsverksamhet har det i 

Stuvsta IF det senaste halvåret 

skett ett omfattande 

organisatoriskt arbete. Arbetet 

har i korthet handlat om att gå 

igenom vår förenings riktlinjer 

och beskrivningar av 

arbetssätt och organisation 

samt ta reda på vad vi vill stå 

för och hur vi vill arbeta för att 

på bästa sätt ta hand om våra 

barn, ungdomar och seniora 

spelare. Arbetet har till stor 

del handlat om att intervjua 

våra egna medlemmar och 

ledare, studerat andra 

föreningars riktlinjer och 

Svenska Fotbollförbundets 

riktlinjer. Vi har även tagit 

hänsyn till dokumentation 

som fanns sedan innan i 

föreningen, framtagen av våra 

egna duktiga ledare med 

gedigen erfarenhet.  

Arbetet har resulterat i ny 

dokumentation för ledare, 

spelare och föräldrar gällande 

Stuvsta IF:s riktlinjer och 

värderingar och vårt 

arbetssätt. Det går ut på 

att skapa förutsättningar 

att utveckla så många 

fotbollsspelare som möjligt 

så länge som möjligt. Att se 

varje individ och förstå 

att alla utvecklas i olika 

takt och har sina egna 

förutsättningar. Det 

innebär att vi måste se till 

att alla spelare känner sig 

utvalda, sedda och 

kompetenta. Även vår 

hemsida är under 

revidering och du kan nu 

hitta våra dokument där, 

under Föreningen – 

Verksamheten information.   

Nu återstår arbetet att 

under 2015 sprida detta 

till våra medlemmar och 

ledare, ett arbete som 

redan har startat, bland 

annat med detta 

nyhetsbrev och med ett 

stort föräldramöte.  
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Så många fotbollsspelare som möjligt så 

länge som möjligt 



 

Ny sponsor och samarbetspartner 
Adidas och Stadium Kungens Kurva 

Med glädje kan vi berätta att 

vi har tecknat avtal med vår 

nya samarbetspartner Adidas 

& Stadium Kungens Kurva. 

Förutom att lagen i olika 

omgångar kommer att få nya 

matchtröjor, så kommer det att 

bli lättare att köpa utrustning 

till lagen. Det innebär att vi 

kommer att kunna se och 

beställa Stuvsta IF:s 

klubbkollektion via vår 

hemsida och även att kunna se 

och köpa delar av Stuvsta IF:s 

kollektion på Stadium i 

Kungens Kurva.  

  

 

Fakta om föreningen Stuvsta IF 

Stuvsta IF har 45 lag och drygt 1 200 barn, ungdoms- och seniorspelare. Lagen tas om hand av våra ca 170 ledare. 

Stuvsta IF har ett kansli med en föreningskonsulent och en föreningskanslist som tar hand om den dagliga 

verksamheten och administration. I Stuvsta IF:s styrelse finns 9 ledamöter och 3 suppleanter efter beslut på 

föreningens årsmöte den 13 april 2015. 

Kontaktuppgift: stuvsta.if@telia.com Stuvsta IF:s hemsida: Klicka här 

Exempel på samarbete 

mellan lag och årskullar 

F02, F03, F04 

I februari i år åkte flera 

årskullar från flicksidan till ett 

gemensamt träningsläger på 

Bosön! Enligt våra riktlinjer är 

samarbetet mellan årskullar 

viktigt för våra barn och 

ungdomars utveckling. På 

bilden F02 & F03 samt några 

flickor från F04 som också fick 

möjlighet att följa med och 

träna med äldre tjejer.  

 

För mer information: http://www.sportnik.com/group/171/page/212363652 

Visste du att: 

 Stuvsta IF har vid flera tillfällen 

påtalat bristerna till Huddinge 

kommun vad gäller konstgräset 

på Stuvsta IP. Konstgräset är 

underkänt av StFF och 

undermåligt. Kommunen har än 

så länge valt att inte lägga nytt 

konstgräs.  

 Tematräningar och 

målvaktsträningar är i full gång! 

Dessa är delvis finansierade av 

föreningen.  

 Stuvsta IF har ansökt om bidrag 

hos Stiftelsen Dunross & Co - 

stiftelsens bidrag skall främja 

barn och ungdomars uppfostran 

bl.a. avseende frågor som rör 

människors lika värde, arbete 

mot mobbning, rasism och 

sexism.  

www.stiftelsendunross.se  
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