
Inbjudan Föreningslyftskonferens
Den 1 och 2 april 2023 anordnas en stor 
kostnadsfri konferens på Bohusgården i 
Uddevalla, för föreningar tillhörande 
arrangerande specialdistriktsförbund (SDF). 
Detta är ett historiskt avstamp för en 
förhoppningsvis mångårig samverkan över 
idrottsgränserna och en rejäl återstart för 
föreningslivet efter pandemin. 

Det är av yttersta vikt att inbjudna föreningar 
deltar på konferensen. Varje förening har två 
platser och de personer som vi ser ska anmäla 
sig är två nyckelpersoner från föreningen så 
som ordförande, ungdomsansvarig eller 
föreningsutvecklare. 

Anmäl er HÄR. Sista anmälan är den 12/2. 
Anmälan är bindande och vid sen avanmälan debiteras 
föreningen en avgift. 

Plats: Bohusgården Hotell och konferens, 
Nordens väg 6, 451 43 Uddevalla 

Preliminärt schema: 

Lördag 1 april kl. 10.00 uppstart med fika. 
Dagen kommer innehålla följande.
• SDF-specifikt innehåll
• Matchklimat, föreläsning och grupparbete
• Multiidrott,  inspiration och grupparbete
• Gemensam kvällsaktivet
• Lunch, eftermiddagsfika och middag 
• Övernattning

Söndag 2 april kl. 09.00 start dag 2.
Dagen kommer innehålla följande.
• SDF-specifikt innehåll
• Frukost och lunch

Avslut av konferens senast kl. 15.00.

Mer info om SDF-specifikt innehåll se sida 2.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp3xvEb21Kkra-GKJBHsG3CD4fp96XraWBzDobfOQqdQrHdA/viewform


Denna konferens görs inom ramen för
Föreningslyftet 2023. Föreningslyftet är ett 
idrottsövergripande arbetssätt runt 
föreningsutveckling, där innebandy, ishockey, 
fotboll, handboll och basket tillsammans med RF-
SISU samverkar för att stärka sina verksamheter. 
Under denna konferens har förbunden valt 
matchklimat och multiidrott som de 
gemensamma ämnena att jobba med. 

Denna två-dagars konferensen kommer innehålla 
gemensamt arbete tillsammans mellan idrotterna, 
men också idrottsspecifikt arbete med respektive 
specialdistriktsförbund. Som anmäld förväntas du 
deltaga på båda dagarna.

Göteborgs Fotbollförbund ser konferensen som
en stor möjlighet att utvidga samarbetet över 
idrottsgränserna samt att skapa ett tätare 
samarbete med våra fotbolls- och 
futsalföreningar. Inte minst att träffas fysiskt ger 
oss möjligheten att skapa samhörighet över 
föreningsgränserna och med personalen på GFF.

Att vara med i Föreningslyftet har för de flesta 
fotbolls- och futsalföreningarna varit en 
självklarhet. I samband med anmälan till denna
konferens ser vi gärna att ni också ansöker om att
vara med i Föreningslyftet 2023 och på så sätt tar
del av de medel som finns avsatta för det. Mer
information om ansökan till Föreningslyftet
kommer inom kort på www.gbgfotboll.se. 

Vi kommer i sedvanlig Föreningslyftsanda 
fråga er vilka ämnen som ni vill jobba med 
på de SDF-specifika delarna. Detta kommer 
göras på den avslutande träffen med 
Föreningslyftet 2022 – 2 februari.

Några kandidater kan vara:
- Domarlyftet
- Fotbollslyftet
- Övergångspolicyn
- Tävlingssystemet
- Jämställdhet
- Diplomerad Förening
- …

Frågor? Kontakta ditt specialdistriktsförbund eller 
RF-SISU

Patrik Gustafson, Göteborgs Fotbollförbund
Patrik.gustafson@svenskfotboll.se

Albin Bengtsson, RF-SISU Västra Götaland
albin.bengtsson@rfsisu.se
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