
 

Ordföranden har ordet 
   

Hoppas att ni alla har haft en 

skön fotbollssommar!  

På Stuvsta IP har verksamheten varit 

i full gång sedan länge förstås. Vi 

funderar, planerar och tar ännu fler 

steg i arbetet med att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för 

fotbollen i Stuvsta.  

För föreningen är flera stora frågor 

på gång under hösten:  

 Vi planerar en höstlovscamp på 

Stuvsta IP 

 Vi samarbetar med andra 

föreningar ang. kommunens 

förslag om nya taxor 

 Arbetet med att sprida 

föreningens värdegrunder 

fortsätter 

När det gäller kommunens förslag 

om att bygga en hall på grusplanen 

på Stuvsta IP vet vi faktiskt inte 

mycket mer än att det finns en 

detaljplan. Det finns ingen ansökan 

om bygglov inlämnad, vilket är nästa 

steg och kommunen har heller inte 

tagit någon kontakt med föreningen 

för att planera för verksamheten. Jag 

lovar dock att vi återkommer med 

information så fort kommunen hör 

av sig.  

Om planeringen för hallen kommer 

igång kommer vi givetvis att göra 

vårt allra bästa för att verksamheten 

ska påverkas så lite som möjligt.  

Johanna Gustafsson   

Ordförande Stuvsta IF  

Stuvsta IF:s spelarresa och ledarresa  
Sportkommittén i Stuvsta IF  

För ett år sedan startades ett arbete i styrelsen med att förnya 

och se över föreningens organisation och riktlinjer. Under ett 

halvår arbetade vi med detta. Riktlinjerna är beslutade i 

styrelsen och finns att hitta på vår hemsida under Föreningen – 

Verksamheten information länk. De presenterades också på det 

stora föräldramötet tidigare i år.  

I Stuvsta IF är vi väldigt angelägna om att våra ledare förstår 

våra riktlinjer och värderingar och arbetar utifrån dessa för att 

skapa kvalitet och för att alla medlemmar ska må bra och 

utvecklas, både socialt och sportsligt. Stuvsta IF är en ideell 

förening med många ledare och att föra ut våra fina värderingar 

till dem är ett ständigt pågående arbete.  

Sportkommittén i Stuvsta IF (SK) består av några av våra mest 

engagerade ledare på både flick-, pojk- och seniorområdena. I SK 

hanteras föreningens sportsliga frågor.  

Styrelsen har efter sommaren gett i uppdrag åt SK att arbeta 

vidare med våra riktlinjer. Uppgiften är att ta fram ”spelarens 

och ledarens resa” vad gäller den sportsliga utbildningen och 

utvecklingen. Detta kommer vi sedan att presentera på lämpligt 

sätt för våra ledare och medlemmar i syfte att alla ska arbeta 

enhetligt och att vi på ett kvalitativt sätt ska kunna säkra att alla 

våra medlemmar blir sedda. Vi kommer att göra det i samråd 

med flera av våra andra ledare för att på så sätt förankra 

riktlinjerna och arbetssätten i våra lag.  

I grunden finns alltid våra värderingar som handlar om alla 

individers lika värde och att utveckla så många fotbollsspelare som 

möjligt så länge som möjligt. Om du är intresserad av att vara med 

i SK och bidra till föreningens sportsliga utveckling, hör gärna 

av dig snarast till kansliet! 

Att föra ut våra fina värderingar till 

våra ledare är ett ständigt arbete. 
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Vår föreningskanslist Madde 

Madeleine “Madde” jobbar på kansliet som 

föreningskanslist. Hon arbetar deltid 50 %, 

mån 13.00-18.00 och tis-tors 8.00-13.00.  Vad 

gör man som kanslist? Det är mer arbete än 

vad man tror att sköta en idrottsförening. Det 

arbete som Madde gör är att sköta ekonomin 

vilket är ett ansvarsfullt arbete. Där ingår 

inköp, fakturering, löner, skatter, 

deklarationer, bokslut m.m. Men det ingår 

också att hålla reda på att alla medlemmar 

betalar sina avgifter, att registrera alla våra 

domare som dömer våra matcher, att hjälpa 

till att hålla ordning i cafeterian och att kunna 

hjälpa till vid frågor från ledare eller föräldrar. 

Den ena dagen är aldrig den andra lik och 

Madde tycker att det är ett väldigt roligt jobb. 

Höjdpunkten är fotbollsskolan eller när någon 

av ledarna bara kommer förbi och byta några 

ord! Gå gärna och säg hej till Madde och Bosse 

på kansliet!  

Det allra viktigaste är att få ekonomin att gå 

ihop och där kan vi alla hjälpas åt! Se till att 

avgifterna kommer in, använda oss av 

Sponsorhuset när vi handlar något på nätet 

och hjälpas åt att få fram sponsorer till vår fina 

förening. 

Kom gärna förbi och hälsa på Madde på 

kansliet på Stuvsta IP! 

 

Stuvsta IF P99 – ett lag med 20 
nationaliteter  

Tränare P99: Magnus Christiansson, Pontus Forsell och Petter Holmström 

Vi träffar Pontus Forsell (i mitten) på Visättra IP efter veckans 

tredje och sista träning. Laget Stuvsta IF P99 består av 35-40 

spelare varav ca 25 är kontinuerligt aktiva i laget. En 

kärntrupp på 7 spelare har funnits i gruppen sedan Stuvsta 

IF:s fotbollslekis, övriga har tillkommit under resans gång.  

Killarna kommer från många olika platser söder om 

Stockholm, Hagsätra, Rågsved, Bredäng, Flemingsberg, 

Huddinge, Stuvsta men även Kungsholmen. Laget rymmer 

hela 20 nationaliteter, ett faktum som starkt bidragit till lagets 

viktigaste byggsten: en inbjudande och välkomnande 

kamratskap. ”Förbättringsområden är teknik och kanske lite 

disciplin” skrattar lagets huvudtränare Pontus och fortsätter 

med att berätta att för hans del är glädjen över att se spelare 

utvecklas den största personliga motivationen.  

Till sin hjälp, för att hinna ta hand om alla spelare och ge dem 

både fotbollsglädje och en social gemenskap har han tränarna 

Magnus Christiansson och Petter Holmström.  

 

 

  

Stuvsta IF 90 år 2016 

Stuvsta IF bildades redan 1926 och fyller hela 90 år 2016!  

Det kommer vi såklart att fira och styrelsen funderar nu  

på lämpliga evenemang. Hur tycker just DU att vi ska fira?  

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen!  

 



 

Visste du att: 

 Johan Gustavsson, F01/F02 har tilldelats stipendiet Woodys ungdomsledare 2015! Läs mer HÄR! 
Grattis Johan!!!  

 Stuvsta IF erbjuder Höstlovscamp på Stuvsta IP! Läs mer HÄR! 
 Inbjudan till Stuvsta Indoor – vår egen inomhuscup på jullovet – har skickats ut. Rabatterad 

cupavgift vid anmälan senast 15/10! Läs mer HÄR och tipsa de lag du har kontakt med!  
 I styrelsen finns numera Jörgen Olsson, IT/Webbansvarig. Utbildning och hjälp runt lagens 

hemsidor kommer att genomföras under hösten i form av två tillfällen. Representanter från våra 
lag har då möjlighet att komma till Stuvsta IP för att få hjälp med att gå igenom hur de ska arbeta 
med lagsidan på Sportnik och tips och trix! Datum är inte bestämda ännu men håll utkik! 

 Stuvsta IF strävar efter att alla våra ledare ska vara så välutbildade som möjligt. Det görs på 
föreningens bekostnad. Hör av dig till kansliet för att få hjälp med att planera din ledarutbildning.  

Biblioteket i Huddinge släpper bok 
tillsammans med Stuvsta IF 
Vad skulle du göra om du blev förväxlad med någon annan? 

Någon med ett helt annat liv än ditt? Det händer Zacke som är 

13 år, och fotbollsspelare i Stuvsta IF. När svenska herrlandslaget 

i fotboll kommer på besök får han sitt livs chans. 

Med stolthet vill vi berätta om boken Välkommen till 

landslaget! som är ett samarbete mellan Magnus Ljunggren, LL-

förlaget, Bibliotek Huddinge och Stuvsta IF. Den är en del av 

projektet Läsa IF som finansierats med bidrag från Statens 

kulturråd. 

Flera ungdomslag i Huddinge har deltagit i projektet, men det 

var Stuvsta IF P03/04 som vann tävlingen om bästa bokidé och 

nu är boken färdig! Vi kan intyga att det är en bok värd att köpa 

och läsa! 

Boken går att köpa, bland annat på Bokus! http://www.bokus.co 

m/bok/9789170535222/valkommen-till-landslaget/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 
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