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1. INLEDNING
Målsättningen är att skapa ett levande dokument som kan vara ett verktyg/hjälpmedel för hur man
kan möta, ta hand om och rekrytera t.ex. nyanlända m.m. som vill utöva fotboll eller annan idrott.
Vår omvärld har de senaste åren förändrats. Många människor har tvingats fly och söker sig bl.a. till
Sverige. Skall vi kunna erbjuda människor en bra möjlighet att integreras så måste hela samhällsapparaten involveras. Många föreningar gör idag ett fantastiskt arbete, de allra flesta av oss vill också medverka i denna process.
Detta innebär nya möjligheter och nya förutsättningar för integration med den kunskap som finns i
föreningslivet. Så som samhällsutvecklingen ser ut kommer antalet nyanlända att öka och det finns
därför ett behov av att skapa en manual för alla klubbar i Göteborg med omnejd samt utveckla nya
metoder för samhällsorientering.
Manualen beskriver en modell ”fotbollsslussen” som består av tre steg och involverar hela
Göteborgsfotbollen.

1.2 Bakgrund
Detta dokument är framtaget av Föreningslyftet 2015/16 som är ett gemensamt projekt mellan
Göteborgs Fotbollsförbund, Distriktets kommuner, SISU Idrottsutbildarna samt 29 medverkande
föreningar. Integration – Idrottsslussen tillhör en serie dokument som Börja Rätt, Behålla Rätt m.fl.
Syftet med detta dokument är att ge föreningar, kommuner, boenden och andra aktörer som berörs
av integrationsarbetet vägledning, tips och inspiration till hur man integrerar nyanlända i föreningslivet.
Detta dokument kan appliceras på andra idrotter inom integration.
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2. FOTBOLLSSLUSSEN (IDROTTSSLUSSEN)
Fotbollsslussen är en heltäckande modell med 3 nivåer där varje nivå kan innehålla flera aktiviter/delar
som skall leda till bra omhändertagande och att fler nyanlända skall integreras genom idrotten in i
samhället. Fotbollsslussen kommer styras av en projektledare som håller ihop implemeteringen av
modellen och kommer att bedrivas av Föreningslyftet.

2.1 Nivå 1A – en gemensam fotbollsluss
Skapa förutsättningar för att alla nyanlända ungdomar m.fl. får chansen att delta utifrån sina egna
villkor och nivåer genom att starta en gemensam fotbollssluss i Göteborg. Fotbollslussen består av
öppna träningstillfällen där nyanlända direkt vid ankomst till Göteborg kan få möjlighet att träna fotboll. Fokus ligger på en meningsfull väntan för barn och unga under asylprocessen.
Vårt förslag är att ha uppsamling på fyra till sex stycken stationer i Göteborg där man har två
träningstillfällen i veckan förslagsvis, tisdag och torsdag under en bestämd period med fasta
träningstider (15:00-17:00). Detta skulle kunna vara en löpande verksamhet med organiserat spel. Här
får man möjligheten att samla upp de som är fotbollsintresserade och bedriva öppna träningar med de
nyanlända. Tanken är att dessa skall få möjlighet att spela fotboll eller provspela i någon av
samarbetsklubbarna i vårt nystartade nätverk. I detta nätverk kan alla delta; nystartade föreningar, lag
i lägre delen av seriesystemet t.ex. i Div. 7 eller lag som håller till i förorten m.m.
Kopplat till fotbollsslussen finns ett inkluderingsnätverk (asylboende, skolor, idrottsföreningar och frivilligorganisationer). Verksamheten bedrivs dagtid före kl. 17 eftersom vi då har kapacitet på våra
konstgräsplaner och i de klubbhus där vi behöver "hyra in oss". Vi tror också att inom en närliggande
framtid få igång en sådan verksamhet med hjälp av medlemmarna i nästkommande Föreningslyft år 3.
Kostnadsmässigt behöver fotbollsslussen täcka upp för planhyra, material och en ersättning till förening och ledare som engagerar sig. En sådan här verksamhet skulle GFF kunna ta ansvar för förutsatt
att ett antal föreningar kan hjälpa till med sina faciliteter och föreningsutvecklare. Det innebär att boende och föreningar kan hänvisa till dessa aktiviteter inledningsvis. Träningsinnehållet är enkelt – man
organiserar spel.

För att underlätta/stötta övergången till föreningen bör faddrar från dessa föreningar vara på plats för
att kunna lotsa vidare med personligt engagemang och vara ett igenkännande ansikte i nästa nivå. Rekrytering av spelare bör endast få förekomma på barnets initiativ.
Fotbollsslussen formas till en idrottssluss där fotbollen kan vara ett stående inslag men med parallella
stationer där andra idrotter periodvis ”gästar”. Den samordnande funktionen/projektledaren är viktig
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för att håll ihop och samordna parter. Denna nivå av modellen är och ska vara enkel i sin struktur. Det
är dock viktigt att olika roller och ansvar tydliggörs.
Klubbar som inte är direkt aktiva i dessa ”storslussar” kan vara stödklubbar och bistå med t.ex. ledare,
material, biljetter eller sponsorer. Urval av platser sker utifrån behov i respektive område. Vi utgår från
närhetsprincipen/geografiskt område. En möjlig uppdelning kan vara Mölndal/Centrum (Grå), Hisingen
(Grön), Östra Göteborg (Röd) samt Västra Göteborg (Gul). För tjejerna skulle man kunna ha en samling
för alla på en central plats för att skapa ett eller flera lag.

Samtliga spelare hämtar man in från kommunen, frivilligorganisationer, privata organisationer,
asylboenden, flyktingkontor, migrationsverk, vandrarhem m.fl. Dessa tar kontakt med nätverket som
ger en invitation till de som önskar provspela. Genom att arrangera öppna träningar kan man få en
översikt om nivåerna för att sedan hitta rätt nivå. Det är viktigt att informera grundligt om vad detta
innebär för att undvika att missförstånd sker. Det bästa för alla parter är om man lägger upp rutiner och
ansvarsfördelning i samband med provspelet.

Innehållet är organiserat spel då match/spel är det som mest efterfrågas. Utifrån att barnen är i olika
åldrar och kommer vara på olika nivåer kunskapsmässigt är även individuell teknik bra att utöva, dock
mer resurskrävande utifrån ett ledarperspektiv. Idrottsslussen bör ses som en samhällstjänst och därför också finansieras på så sätt.
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2.2 Nivå 1B – Kontaktlänk
Ta initiativ till att fotbollsföreningar kan verka som en brygga och kontaktlänk vid förflyttning från ankomst- till anvisningskommun. Unga nyanlända som är intresserade av att fortsätta spela fotboll kan
få stöd, genom Göteborgs Fotbollsförbunds interna nätverk, med kontakt till fotbollsförening på den
nya orten. Ansvarig aktör: GFF i samverkan med aktuella föreningar.
Det råder en samstämmighet över den nödvändiga funktionen av en kontaktlänk mellan nyanlända
och idrottsföreningar. Majoriteten av föreningsutvecklarrepresentanterna rekommenderar att en kontaktlänk tillsätts i egenskap av projektledare/samordnare på förbund/distriktsnivå med uppdrag att
registrera, placera och förmedla nyanlända till idrottsföreningar vid förflyttning från ankomst- till anvisningskommun.
Förslag finns även att nyanlända som varit aktiva vid klubb i ankomstkommun tilldelas ett diplom som
intygar delaktighet och som kan komma att skapa ett mervärde i form av en positiv upplevelse för
berörd individ (exempelvis känslan av självuppfyllelse eller framgång).
Slutligen är att det skapas en översikts-PDF/broschyr över föreningar i varje kommun med slussverksamhet. Detta i ett led att sprida informationen till allmänheten om föreningar som agerar storslussar
eller stödklubbar.
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2.3 Nivå 2 – Integrationsinsatser inom föreningen
Som nästa steg i denna process ser vi att man i föreningen startar upp en verksamhet för en grupp
flyktingbarn - liknande den verksamhet som bedrivs i t.ex. Sandarna BK. Föreningar tar initiativ genom
så kallade föreningsslussar med öppna träningspass inom de enskilda föreningarna med begränsning i
antal utövare som gör träningarna möjliga att hantera. Ledare till denna träningsgrupp rekryteras från
den egna föreningen, men här ser vi också möjligheten att jobba tillsammans med andra frivilligorganisationer, fältassistenter, boendepersonal, tolk, polis och skola. Ansvarig aktör är respektive förening
med stöd av föreningslyftets arbetssätt.
Här behöver man hitta en extern finansiering utifrån till klubben och att den skall täcka upp kostnaden
för material, planhyra, medlemsavgift, ledarutbildning samt en mindre ledarersättning. En schablon
skulle kunna vara 1000 kr/barn/år.

2.4 Nivå 3 – Integrationsarbetet inom laget
Denna nivå bidrar till integrationsarbete inom laget i föreningarnas ungdomssektion. Från denna grupp
slussas man sedan ut i föreningens ordinarie grupper och verksamhet. Detta är en process som givetvis
skall gå så snabbt som möjligt, men där det också måste ges tid – allt utifrån individens förutsättningar
och möjlighet till lyckosam integration. Ansvarig i denna process blir föreningsutvecklaren.


Utbildning riktad till spelare, ledare och föräldrar/målsman för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt.



Insatser görs gärna i samarbete med frivilligorganisationer med expertis inom volontärsverksamhet, socialt arbete och migrationsfrågor utbud t.ex. Röda Korset, På flykt eller Är du medspelare.



Skapa samverkan via t.ex. herrjuniorer som agerar faddrar i form av medspelare som hjälper
till. Bra om föräldrar även deltar och engagerar sig i sina barns idrottande för att dessa också
skall integreras.

För fotbollsutvecklingens del kan det också bli ett viktigt utbyte mellan inflyttade och befintliga spelare/ledare, vi kan lära av varandra för att utvecklas.
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3. VARIANTER
Asylsökande eller flyktingförläggningar kontaktar de klubbar som är med i nätverket för att se om de
kan få komma på de öppna träningarna.
Färdighetsnivån avgörs bäst genom träning för att se var spelaren står rent fotbollsmässigt.
Det finns två vägar att gå;
1. Låta deltagaren vara med på den öppna träningen (egen träningsgrupp).
2. Låta deltagaren vara med i ordinarie träningen (provspel).
Nyanlända kan komma att stärka föreningarna och framförallt hjälpa föreningarna att t.ex. starta upp
juniorverksamhet med motionsambitioner, vilket också kan underlätta att behålla befintliga medlemmar i åldern 15-19 år. Spelare som efter träningen visar att de inte kan hålla nivån som krävs bör få
besked direkt och asylboendet kan då kanske ge förslag på en annan klubb som passar bättre.
Det är viktigt att klubben skapar ett samarbete med relevanta aktörer samt skapa ett informationsmöte i klubbregi för att meddela hur det fungerar i föreningen.


Skapa ett fast avtal med kommunen för att de fotbollsintresserade skall slussas in i klubbarna.

Viktigt att klubbarna som tar emot spelarna är med och underlättar processen. Fotbollsföreningen kan
göra sin del, men det är kommunen som har ansvaret för de nyanlända. En klubbs primära uppgift är
fotbollsaktiviteten och det är därför viktigt att klubben inte tar på sig mer ansvar än vad som är möjligt.
I några fall kan kanske inte klubben ge möjlighet då man inte har nivåindelat eller har rätt ålderskull.
Ibland kan det vara organiserad fotboll som man inte är van vid och det kan då krävas en anpassningsperiod för spelaren. Då alla inte har spelat matcher är det viktigt att man kan alla regler t.ex. offsideregler.
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4. IDROTTSKLUBBEN
Detta är en av de viktigaste delarna i att bli en del av samhället. För integrationen behövs en person i
styrelsen eller någon i klubben som har god förankring/kännedom i området, gärna en före detta spelare som har lite inflytande. Detta för att kunna organisera i klubben via t.ex. en integrationsansvarig.
Idrottsklubben Rekrytera rätt, hitta unga ledare via fältassistenter, fritidsgård och andra organisationer.
Samarbeta med närliggande skolor, föreningar samt SDN.
Integrationsansvarig: Alla som deltar i nätverket skall ha en integrationsansvarig som är kontaktperson
för utländska spelare som kommer till klubben. Bra att ha kunskap om nyanlända och deras situation.
Vara klubbens kontaktperson mot asylmottagningar, flyktingkontor och eventuellt andra myndigheter.
Informera föräldrar om klubben och hur det går till. Vara behjälplig med att se till att de nya spelarna
har fotbollsutrustning.
Måste inte ha fotbollsbakgrund, men bör veta hur en förening fungerar samt ha god social kompetens
att arbeta med människor. Kan fungera som hjälptränare.
Eventuella tips:
1. Prata med de nya spelarna, vad de heter och vilka förväntningar de har. Vid behov ta med tolk.
Använd eventuella befintliga spelare för att tolka.
2. Informationsbroschyr till föräldrarna när de är nya i laget. Bra om man kan få hjälp med översättning.
3. Fadderordning i uppstarten dvs. en eller flera spelare som tar extra ansvar för att den nya
spelaren hittar in i laget.
4. Namnlekar för att snabbt komma in i laget.
5. Variera så den nye spelaren får testa att spela med alla.
Viktigt att involvera/integrera föräldrarna så att dessa deltar och inte bara barnet. Många nyanlända är inte vana vid organiserad fotboll i klubbnivå på barn- och ungdomsnivå.
Bygga upp föreningen genom att:
Jobba med strukturen
Uppförandekoden
Ledarutbildningen
Spelarutbildningen
Ambassadörer
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4.1 Motionsfotboll
SvFF har inför 2016 presenterat ett regelverk kring motionsfotboll. Tanken är att förenklade spelformer och representationsbestämmelser ska få fler att spela fotboll längre. Det som krävs är att laget
tillhör en förening som är ansluten till SvFF och att laget erlagt en lagförsäkringsavgift på 1500 kr. Det
krävs ingen registrering av spelare i FOGIS. Utifrån detta är det upp till varje distrikt att bestämma
hur motionsfotboll ska se ut.1
Förslag har funnits på att skapa ett sammandrag eller egen serie för de olika idrottsslussarna för de
nyanlända spelare som inte kommer ut till ordinarie verksamhet.

4.2 Registrering av fotbollsspelare
Svenska klubbar måste förhålla sig till internationella bestämmelser och FIFA-reglementet när det gäller internationella övergångar. ”Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare vara registrerade från och med det år man fyller 15 år för att få spela tävlingsmatcher.
Ungdomsregistrering av fotbollspelare
Alla spelare ska registreras i FOGIS (fotbollens gemensamma informationssystem) fr.o.m. 12 års ålder.
En tillfällig handling med foto som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. Utfärdas av Migrationsverket”.
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_86491/scope_0/ImageVaultHandler.aspx130123082056-uq
Alla asylsökande måste ha ett LMA-kort för att spela.

1

SvFF 2016 [Internet]
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LMA-kort:
”När du söker asyl i Sverige får du ett kvitto på din ansökan. Senare får du ett kort som kallas LMAkort. Kortet ersätter kvittot. Kortet visar att du är asylsökande och har rätt att vara i landet under
väntetiden.
Även om LMA-kortet har samma format och delvis samma innehåll som ett identitetskort (ID) så är
det inget ID-kort. Det intygar enbart att du är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem under
det namn som står på kortet.”2
Individen måste lämna tillbaka kortet om personen får uppehållstillstånd eller måste lämna Sverige.
Asylsökande som får avslag på sin asylansökan är inte spelberättigade för klubben då man måste ha
ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige.

2

Migrationsverket 2016 [Internet]
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5. EKONOMI
Asylsökandesdagsersättning skall täcka mat, läkarbesök, mobiltelefon m.m. vilket kan vara knappt. Det
är viktigt att få tillgång till fotbollsutrustning när man är ny i klubben. De flesta nyanlända får svårt att
delta i klubbfotbollen då de måste betala medlem- träningssavgift, träningskläder, fotbollsskor (gräs,
konstgräs, grus och inomhus), benskydd, delta i seriespel och cuper m.m.
Föräldrarna kan ha problem med att betala för den träningsutrustning som krävs då det kan vara svårt
för dem att få arbetsstillstånd och lön. I många fall får de fram ett par slitna träningsskor och en träningsdräkt. Det är en utmaning att se till att alla som deltar kan få fotbollsutrustning. Praktiskt och
ekonomiskt hur kan man få hjälp? Låna ut har gått i några fall till dem som fått uppehållstillstånd.
Socialtjänsten har i några fall betalt ovanstående. Asylsökande får ha dialog med asylmottagningen
angående kostnaderna för att delta i fotbollen. I vissa fall betalas 1/3 av dem själva och 2/3 av asylmottagningen.
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6. TERMINOLOGI & ASYLPROCCESSEN
Förklaring av termer:
Asylsökande är en person som kommer till Sverige på egen hand och ber om skydd (asyl).
Invandrare är en person som är bosatt i Sverige, men är född utomlands och har båda föräldrarna
födda i utlandet.
Kort om asylprocessen;
Vad innebär det att söka asyl;
Hur går det till att söka asyl i Sverige?
Den som vill söka asyl i Sverige måste bege sig till någon av migrationsverkets ansökningsenheter. De
finns i Gävle, Göteborg, Malmö, Märsta, Norrköping och Stockholm.
Migrationsverket ansvar för boende till de nyanlända. Migrationsverket kontaktar socialtjänsten som
ordnar med boende och omsorg för de ensamkommande barn och unga som kommer utan vårdnadshavare.
Efter att ansökan lämnats in kallas den asylsökande oftast till flera möten på Migrationsverket för att
handläggaren ska kunna klarlägga den sökandes identitet och avgöra om asylskälen är tillräckliga för
att personen ska få stanna i Sverige. De flesta asylsökande får ett juridiskt ombud som bekostas av
Migrationsverket. När många asylsökande kommer till Sverige blir väntetiden längre för att få ett första
samtal med en handläggare.3
Om den asylsökande får uppehållstillstånd
Migrationsverket informerar att personen beviljats uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen har ansvar
för att underlätta etableringen i samhället för den som fått uppehållstillstånd.
Om den asylsökande får avslag på sin ansökan om upphållstillstånd
Om den asylsökande får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd går det att överklaga. Detta skall
ske inom tre veckor och det juridiska ombudet ska vara behjälplig i detta förfarande. Det är migrationsdomstolen som prövar överklagan.
Migrationsöverdomstolen
Om migrationsdomstolen avslår överklagan kan man ansöka om prövningstillstånd i migrationsöverdomstolen. Om prövningstillstånd inte beviljas är det Migrationsverket som har i uppdrag att verkställa

3

Röda Korset [Dokument]
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beslutet, dvs se till att personen lämnar Sverige. Om migrationsdomstolen eller migrationsöverdomstolen beslutar att bevilja upphållstillstånd är det Migrationsverket som informerar den asylsökande
om detta.
Hjälp med bostad
Den asylsökande kan välja att ordna boendet själv, i så kallat eget boende (EBO). Om den asylsökande
inte kan ordna eget boende svarar Migrationsverket för att tillhandahålla bostad så länge asylprocessen pågår. Detta kallas anläggningsboende (ABO).
Rätt till sjukvård
Alla asylsökande skall erbjudas en hälsoundersökning av landstinget. Hälsoundersökningen erbjuds för
att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder samt för att informera om
möjligheten för den asylsökande att få del av svensk hälso- och sjukvård samt tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov. Vuxna asylsökande har rätt till vad som kallas akutvård och vård som inte kan anstå. Asylsökande betalar en reducerad avgift för vård och läkemedel om
50 kr. Den som fått uppehållstillstånd har samma rätt till vård som övriga folkbokförda i landet. Asylsökande barn har samma rätt till vård som andra barn i Sverige.
Rätt till ekonomiskt stöd
Personer som söker asyl i Sverige och inte själva kan försörja sig har rätt till dagersättning från Migrationsverket medan de väntar på beslut. Om den sökande bor på en av Migrationsverkets anläggningar
där fri mat ingår är dagersättningen:


24 kr/dag för vuxen ensamstående



19 kr/dag per person för vuxna som delar hushåll



12 kr/dag för bar t.o.m. 17 år
(Fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Om den sökande har eget hushåll och sköter matinköpen själv är dagersättningen:


71 kr/dag för vuxen ensamstående



61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll



37 kr/dag för barn upp till 3 år



43 kr/dag för barn 4-10 år



50 kr/dag för barn 11-17 år
(Fr.o.m. tredje barnet halveras bidraget)

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Asylsökande kan söka om extra bidrag hos
Migrationsverket för exempelvis vinterkläder, glasögon, barnvagn etc.
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7. RELIGIÖSA HÖGTIDER ATT TÄNKA PÅ
Fotbollens globala popularitet gör att många saker går smidigt samtidigt som det finns utmaningar som
man kanske inte har med andra spelare. Religion är i de flesta fallen inte något hinder för att kunna
delta som fotbollsspelare och skall inte vara en exkluderande variabel. I några fall kan det handla om
begränsningar när det gäller vilken veckodag man kan spela match. Många nyanlända har en annan
religiös tro än den kristna. Generellt brukar inte detta ställa till några problem, men det finns några
högtidsdagar att vara uppmärksam på!
Ramadan: Islams fastemånad där man inte skall äta eller dricka från soluppgång till solnedgång, vilket
resulterar att man under en period (30 dagar) kan prestera sämre i fotbollssammanhang. 2015 inföll
ramadan mellan 18 juni till 17 juli.
Id: Är muslimernas största högtid som markerar slutet på ramadan, med i regel tre dagar. De flesta
muslimer äter inte griskött utan istället halalkött t.ex. kyckling och fisk.
Fredagar: Går många troende muslimer till lokala moskéer och lyssnar på imamens predikan.
Norouz: En högtidsdag 20-22 mars där det nya året börjar (Iran, Afghanistan, Azerbaijan och Kurdistan).
Alà: Sista månaden i Bahaikalendern består av 19 dagars fasta (2 mars-21 mars).
Språk: Är en vanlig barriär i samhället medan det i idrotten är lättare att komma in i. ”Fotbollsspråket”
kan vara lättare att kommunicera, praktisera och ger en social del. Det krävs en del planering och struktur.
Kommer det in många nya spelare samtidigt med flera olika nationaliteter och språkbakgrund där
många inte behärskar svenska eller engelska kan det bli svårt att förklara övningar och innehåll. Barn
och ungdomar har lättare att kommunicera med varandra och kan många gånger agera som tolk. Taktiktavla kan underlätta för att visa övningen. Låt de nya spelarna göra övningen sist, så att de kan se
och lära sig hur övningen går till. Viktigt att prata svenska för att inlärningsprocessen skall gå snabbare
och därmed integreringen. Bra att skriva upp praktisk information gällande träningar, matcher m.m.
Tillåtet att spela och träna med huvudbonad såsom hijab, turban eller likande.
Är det öppna träningar är det bra att en tolk är med från t.ex. vandrarhemmet, asylmottagningen m.m
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8. SLUTORD
Denna informationsbroschyr är ett levande dokument. Många gör redan ett bra integrationsarbete så
dela gärna med er av era erfarenheter och hjälp till att uppdatera detta dokument. Allt som beskrivits
i dokumentet är inte bara en göteborgsangelägenhet för fotbollen utan borde gälla alla idrottsföreningar. Förhoppningen är att detta blir en modell för hela föreningslivets integration.

Skicka information till:
Patrik Gustafson
Utbildning- & Utvecklingsansvarig i GFF
Telefon: 031-7610710
Epost: patrik.gustafson@gbgfotboll.se
Adress: Göteborgs Fotbollsförbund
Box 257
401 24 GÖTEBORG
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9. KÄLLOR
Internetsidor:

Migrationsverket 2015:
http://www.migrationsverket.se
Senast visade 2016-01-15

Migrationsverket 2016:
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/For-dig-som-ar-vuxen-ochhar-sokt-asyl/LMA-kort.html
Senast visade 2016-01-15

SvFF 2016:
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_133203/scope_0/ImageVaultHandler.aspx160118104712-uq
Senast visade 2016-01-24

Rapporter:

Norges Fotballforbund 2011, NFF Inkludering i praksis,
https://www.fotball.no/Documents/Kvalitetsklubb/pdf/Inkludering_i_praksis.pdf
Senast visade 2016-01-16

Röda Korset 2015
Senast visade 2015-09-16
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10. FRAMTIDA ARBETE
Ta fram en kunskapsbank eller portal via Göteborgs Fotbollsförbund och SISU som kan innehålla språkhjälp. Denna skulle kunna innehålla hjälp på t.ex. hur man blir ungdomsledare/tränare eller domare.
Fotbollsslussen skulle kunna behöva ha följande förtydlingar;
1. Ta fram en karta över Göteborg och andra kommuner som visar hur lagen är placerade.
2. En form av översikt för Angered, Hisingen, Västra Göteborg, Centrum m.m.
3. Om möjligt skapa ett register av nyanlända i föreningar genom Fogis.
Övergripande regler för internationella övergångar som hjälp till föreningar.
Alla inskrivna i Fogis är försäkrade? Är nyanlända försäkrade i samband med seriespel?
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