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Övergripande föreningsplan 2010-2014 

 

Värderingar – Mål – Strategier – Vision 
 

Grundläggande värderingar 
Det finns värderingar som är absoluta grundstenar i Östers verksamhet och som gäller för alla som på 

ett eller annat sätt är engagerade i föreningen. 

 Östers IF är en elitförening på såväl herr- som damsidan med en verksamhet som kontinuerligt får 

fram elitspelare samtidigt som vi erbjuder breddverksamhet från sju år och uppåt för både flickor 

och pojkar på lika villkor. 

 Östers IF har en viktig roll som fostrare av ungdomar där den samlade verksamheten inte bara ska 

grundutbilda fotbollsspelare utan också stödja utvecklingen av barn och ungdomar till 

ansvarstagande, drogfria och positiva människor. 

 Östers IF ska reagera kraftfullt mot varje form av mobbning, rasism, könsdiskriminering; alla i 

föreningen ska behandla varandra och motståndare med respekt. 

 Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika möjligheter att 

medverka. 

 Östers IF ska vara en god representant för kommunens miljöprofil - Europas grönaste stad. 

 Östers IF ska i alla lag spela en fotboll som kännetecknas av glädje, teknik och underhållning i 

kombination med en vilja att alltid göra sitt bästa för att vinna. 

 Östers IF:s ekonomi i balans är en grundsten för verksamheten och ekonomin får äventyras. 

 

Mål för perioden 2010-2014 

 A-lag herr ska etableras i Superettan och också ta steget upp i Allsvenskan med klara 

förutsättningar att stanna kvar. 

 A-lag dam ska sämst placera sig på fjärde plats i Söderettan med sikte på Allsvenskan. 

 U21 och Tipselit Junior/Pojk ska bedriva verksamhet med fokus på bästa tänkbara utveckling för 

spelarna. 

 Minst två spelare från ungdomsleden kvalificerar sig årligen för spel i herr- respektive damlagen. 

Öster IF ska i allt högre grad bli självförsörjande på spelare. 

 Oavsett tabelltillhörighet ska ekonomin var i balans. 

 Varumärket Östers IF ska stärkas och antalet sponsorer och samarbetspartners öka. 

 Organisationen präglas av vitalitet och förmåga att hantera de frågor som krävs av en förening 
med både bredd- och elitsatsning vilket också innebär framgångsrikt skapande och förvaltande av 

ny arena. 
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Uthålliga mål 

 

Östers IF ska vara ibland de bästa fotbollsföreningarna i landet. Detta mål är uppnått när: 

 Herr- och damlagen spelar i Allsvenskan. 

 Östers IF har en ställning som en av de allra främsta föreningarna i landet när det gäller 

talangutveckling. 

 Ekonomin är i balans. 

 Varumärket Östers IF har en positiv klang och är väl förankrat nationellt. 

 Organisationen är väl rustad att hantera alla frågor som en bland de bästa fotbollsföreningarna i 

landet medför. 

 

 

Hur vi ska nå våra kort- och långsiktiga mål 

Fotbollsmässigt genom 

 Helhjärtad stöttning och utveckling av ungdomsverksamheten vilket är avgörande för föreningens 

långsiktiga överlevnad; ungdomsverksamheten beskrivs i ett separat dokument (Österliraren). 

Samtidigt finns en ömsesidighet i detta. Ungdoms- och talangverksamheten förväntas utveckla 

ungdomar till elitspelare och se till att föreningen i hög grad försörjer sig på spelare från egna led 

och föreningens naturliga upptagningsområde. 

 Helhjärtad satsning på spelare från närområdet. Det betyder att Östers IF söker såväl mogna som 

utvecklingsbara spelare från klubbar i Småland/Blekinge/norraSkåne, på samma sätt som Östers 

IF:s historiska en gång skapades. Detta utesluter inte att spelare värvas från annat håll. Spelare 

med spetskompetens söks först i Sverige och därefter utomlands där stor hänsyn till kultur- och 

språkfrågor. 

 Vidareutveckling av begreppet Österfotboll, vilket betyder satsning på ledarutbildning i alla led med 

en gemensam målsättning: Fotboll med glädje, teknik och underhållning samtidigt med en vilja att 

alltid göra sitt bästa för att vinna. 

 Samarbete med föreningar i Småland/Blekinge/norra Skåne. Det betyder att övergångar mellan 

föreningar ska ske med respekt och vara till ömsesidig nytta och syfta till långvarigt samarbete. 

 Aktiv scoutingverksamhet och talangutveckling. 

 Ansvar för lokala fotbollsgymnasiers träning och placering av lovande spelare i lämpligaste 

fotbollsmässiga miljö. 

 Samarbete med Linnéuniversitetet både när det gäller att underlätta för den som vill studera och 

genom att ta tillvara på de möjligheter i form av de tränings- och testmöjligheter som universitetet 

erbjuder. 
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Ekonomi 

Ekonomin får aldrig äventyras. Det betyder: 

 Att föreningen lever upp till kraven för elitlicens som förutsätter stort kostnadsmedvetande hos alla 

i föreningen. 

 Upprättande av väl avvägda marknadsmässiga ersättningar till spelare och anställda. 

 Arbetet med att finna och behålla sponsorer har högsta prioritet inom föreningen. Intäkter från 

sponsorer ska påtagligt öka i takt med att Österlagen avancerar i seriesystemet. 

 Aktivt stöd från medlemmar och supporters: Antalet medlemmar ska öka för att under perioden 

uppgå till minst 3000. 

 Alternativa vägar för att öka föreningens intäkter måste sökas. 

 Byggnation av en ny modern fotbollsarena är högaktuell och den ska hanteras med största 

tänkbara fokus på kombinationen av idrottsliga och kostnadseffektiva aspekter.  

 Öster Support AB utgör ett mycket viktigt fundament för Östers IF:s fortsatta satsningar och 

föreningens samverkan med Öster Support AB ska präglas av kunnande och engagemang. 

 

Varumärket Östers IF 

 Sponsorer, såväl nuvarande som potentiella, bearbetas personligt med erbjudande som kan 

anpassas till enskilda behov och önskemål. All sponsorbearbetning ska kännetecknas av 

långsiktighet där sponsorerna, så mycket som möjligt, är beredda att vara med även i 

motgångstider. 

 Marknadsföring baseras på att förmedla Östers IF:s själ, det vill säga i första hand historia och 

värderingar. 

 Samarbete med East Front ska ha en hög prioritet och ledningen för East Front betraktas som en 

viktig remissinstans. En supporterklubb med positivt uppträdande är en oersättlig stöttning och 

imageskapare för föreningen. 

 Det naturliga samarbetet med föreningar i närheten ska utvecklas och präglas av ömsesidig 

respekt. 

 

Organisation 

 Organisationen ska vara ideellt präglad, tydlig och stabil och den ska ge full support till 

verksamheten. 

 Inför varje nytt verksamhetsår ska organisationen och arbetssätt omprövas. 

 Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 

 Fler frivilliga behövs. Viktigt är att attrahera yngre personer i nya roller. 

 

 

Vision 
 

Östers IF:s vision lyder: Öster ska med lokala resurser bli svenska mästare.  

Visionen är inte knuten till någon tidpunkt. Den är något som driver oss framåt. Vi ser framför oss att 

föreningen uthålligt är etablerad i svensk elitfotboll och att såväl herr- som damlaget kan vara med i 

kamp om SM-guldet och därmed ha en plats i Europafotbollen. 
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Ungdomssektionens mål 
 

Östers IFs ungdomssektion har följande övergripande mål för sin verksamhet: 

 Att bedriva en allsidig och stegrande verksamhet för spelare från 5 till 19 år. Verksamheten skall 

byggas på ett breddtänkande men stegras mot elittänkande i de äldsta åldersgrupperna. 

 I den allsidiga verksamheten ingår att både grundutbilda fotbollsspelare och att utveckla barn och 

ungdomar till ansvarstagande, drogfria, positiva och harmoniska människor.  

 Att genom stor bredd på verksamheten i de lägre åldersgrupper skapa förutsättningar för att 

utveckla talanger till blivande elitspelare. 

 Att utveckla våra ungdomar så att minst tio (hälften av A-truppen) av föreningens egna ungdomar 

kvalificerar sig för spel i föreningens representationslag. 

 Att ge föreningens ungdomsledare kontinuerlig utbildning och stimulans för att stärka deras 

självförtroende så att deras kvalifikationer motsvarar de krav som ställs av spelarna och av 

föreningens övergripande målsättning. 

 Att hålla klubbandan på en hög nivå, att arbeta för föreningens bästa och att uppträda enligt 

intentionerna i Fair Play Generation (se nedan) både på och utanför planen. 

 Att behålla de ÖIF:are som av olika anledningar slutar att spela fotboll som tränare, ledare, domare 

eller resurser i ungdomsavdelningens gemenskap.  

 Att se till att alla som är engagerade i verksamheten förstår, accepterar och agerar efter ovan 

nämnda mål.   

 Att verksamhetsplanen fortlöpande utvärderas och utvecklas. 

 

 

Fair Play Generation (Fotbollens tio budord) 

 Vi följer fotbollens regler! 

 Vi försöker inte ”filma” oss till ett domslut! 

 Vi fuskar oss inte till fördelar! 

 Vi respekterar domarens uppfattning! 

 Vi tycker att domarna och motståndarna är fotbollskompisar bland andra i gänget! 

 Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndarna! 

 Vi uppmuntrar inte till fult spel! 

 Vi tackar alltid varandra för spelad match! 

 Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri! 

 Vi vill ha personlig stil på och utanför planen! 
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Administration/Organisation 
 

Ungdomssektionens styrelse har, delegerat från föreningens huvudstyrelse, ansvar för den totala 

verksamheten inom sektionen. Styrelsen skall leda och planera all verksamhet, utveckla 

ungdomssektionen med rättvisa och ödmjukhet som viktiga ledord, medverka till att beslut fattas samt 

svara för uppföljning av verksamheten.  

 

Bland styrelsens viktigaste uppgifter kan nämnas:  

 Ledarrekrytering 

 Introduktion 

 Utbildning 

 Ledarvård 

 Ekonomistyrning 

 Information 

 

Verksamheten bedrivs enligt en årligen reviderad organisationsskiss där ansvarsfördelningen tydligt 

framgår (utdelas varje år). Genom klar delegering kan ansvar för definierade områden överföras till 

respektive åldersgrupp genom utbildningsledare, instruktörer och övriga ledare. Varje år genomförs en 

konferens inom ungdomssektionen där årets verksamhet diskuteras och utvärderas samt planering av 

nästa säsong påbörjas. 

 

Arbetsfördelning 

 

Styrelse och utbildningsledare skall ta fram riktlinjer och fördela ansvarsområden för 

ungdomssektionen. För att hela verksamheten skall fungera, krävs att lagen har en god bemanning. 

Organisationen kring respektive lag skall bestå av instruktörer (huvudtränare samt assisterande 

tränare), lagledare och föräldrasamordnare. Detta för att spelarna skall få en så bra verksamhet som 

möjligt. 

 

Ledarvård 

 

Arbetet i ungdomssektionen bygger på att alla som har ett uppdrag också är medvetna om att stora 

förväntningar ställs på dem. Styrelsen skall jobba aktivt för att kontinuerligt ge ledarna feedback, 

uppskattning och stimulans på olika sätt. Det gör vi genom ett program innehållande bland annat 

utbildning, träningsbesök av utbildningsledare och studieresor. 

 

Planer och lokaler 

 

Under försäsong har föreningen tillgång till inomhushallar samt Tipshall. Under tävlingssäsong har 

föreningen tillgång till fyra stycken 11-mannaplaner (gräs), en sjumannaplan (gräs) och en 11-

mannaplan konstgräs samt Tipshallen (vid avstängda planer). Föreningen har också tillgång till ett gym 

på Värendsvallen samt ett konferensrum för teoretiska utbildningar för ledare och spelare. 
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Ledarutbildning och utbildningskrav 
 

Varje ledare som rekryteras in i ungdomssektionen erbjuds bra introduktion och goda 

utbildningsmöjligheter såväl internt som externt enligt Svenska Fotbollsförbundets 

tränarutbildningsplan samt i kombination med tränarutbildning för Coerver Coaching. För varje 

åldersgrupp finns definierade minimikrav på ledarnas utbildningsnivå/kvalifikationer.  

 

Alla ledare (oavsett åldersgrupp) 
Introduktion av ungdomssektionens verksamhetsplan. 

 

Åldersgrupp 5-6 år 

Avspark 

 

Åldersgrupp 7-9 år 
BAS 1 skall genomföras under tidsperioden. 

 

Åldersgrupp 10-12 år 

BAS 1 skall ha genomförts – BAS 2 skall påbörjas. 

 

Åldergrupp 13-15 år 

BAS 2 skall ha genomförts. 

 

Åldersgrupp 15-19 år 

- Breddgrupp (Ungdomssektion) BAS 2 Diplomkurs. 

- Elitgrupp (Herrsektion) Avancerad/Steg3. 

 

Ungdomssektionen genomför dessutom under säsongen ett antal temakvällar i ett 

ledarutvecklingsprogram (målvaktsutbildning ingår alltid) för att stimulera ledarna och höja deras 

kompetens. Övriga teman som är återkommande varje säsong är kostutbildning, fysutbildning samt 

utbildningar i teknik och spelförståelse. 

 

I utbildningsprogrammet finns slutligen också varje år utbildning för Matchledare, vilket kvalificerar för 

att döma 7-mannafotboll, och vid behov även Domarkurs för 11-mannadomare. 

 

 

Ledaren i föreningen 

 

Östers IF är en elitförening, vilket ställer höga krav på ledare och tränare på alla nivåer inom 

föreningen. Även allmänheten och andra föreningar ställer högre krav på Östers IF:s ledarskap än på 

andra föreningars. Eftersom ledarna är en central del i föreningens verksamhet är det viktigt att Östers 

IF:s  bästa sätts i första hand. För att leva upp till dessa krav, bör varje ledare uppträda efter 

nedanstående riktlinjer. 

 

Allmänt 

Ledarna skall följa föreningens riktlinjer enligt verksamhetsplanen, delta i föreningens aktiviteter samt 

ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, mobbing, diskriminering och annan kriminell 

verksamhet. 
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Träning och match 

 Ledarna skall bära föreningens träningsoverall vid tillfällen föreningen representeras. 

 Omklädningsrum skall lämnas i det skick man själv vill finna det i. Någon av lagets ledare bör 

komma först till och gå sist ifrån omklädningsrummet. 

 Ledarna skall ta hand om och vårda föreningens material. 

 Ledarna skall bjuda in motståndare och domare till matcher och vid dessa hälsa motståndare och 

domare välkomna. Efter match skall ledarna tacka motståndare och domare. 

 Ledarna skall förhindra att sjuka spelare med feber deltar i träning och match. 

 Det är inte tillåtet för ledarna att protestera mot vare sig domare eller motståndare. Ledarna skall 

stötta domaren i hans uppdrag att leda matchen. 

 Ledarna skall på ett positivt sätt uppmuntra och coacha sig sitt lag och sina spelare. 

 Varje lag ska ha minst två stycken tränare. Om möjligt ska det finnas en tränare per tio spelare. 

 

Ledarutveckling 

 Ledarna är en viktig del i föreningen. Ledarna skall alltid sätta föreningens bästa i första hand, 

både på kort och på lång sikt. 

 Ledarna skall vara i ständig utveckling i sitt ledarskap. Därför ska ledarna även ta vara på och 

respektera den kunskap som andra ledare har i ett ömsesidigt utbyte. 

 Ledarna ska sätta utveckling före resultat. De skall skapa en träningsmiljö som utvecklar spelarnas 

prestationer och därmed leda till en god vinnarkultur. Spelarna ska uppmuntras till att komma så 

långt som möjligt i sina respektive karriärer. Resultat får aldrig gå före spelarnas utveckling 

(individen i centrum). 

 Ledarna har ansvar för att spelarna känner trygghet i laget och ha personlig kontakt med spelarna 

gällandes deras välmående. 

 Som ledare är det viktigt att kunna ge både positiv och tillrättavisande feedback och vara 

konstruktiv i sitt syfte. Det är inte tillåtet att öppet kritisera andra ledare, spelare, lag eller 

föreningen. 

 Ledarna skall agera föredömligt och vara en god förebild för ungdomarna. 

 Varje lag ska lämna in en säsongsplanering till ungdomsansvarig i början av varje säsong. 

 

 

Åtgärder vid olämpligt uppträdande 

 

All form av olämpligt uppträdande tas upp direkt i ungdomssektionens styrelse och leder till åtgärder 

beroende på ärendets karaktär och dignitet, allt från tillrättavisning till uteslutning ur föreningen. 
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Spelaren i föreningen 
 

Spelaren själv bestämmer hur duktig han/hon kommer att bli. Föreningen erbjuder möjligheter till att 

utvecklas både som fotbollsspelare och människa, men i slutändan är de alltid spelaren själv som 

avgör hur skicklig man kommer att bli. 

 

Östers IF är en elitförening, vilket ställer höga krav på spelare på alla nivåer inom föreningen. Även 

allmänheten och andra föreningar ställer högre krav på Österspelare än på andra föreningars. 

Eftersom spelarna är en central del i föreningens verksamhet är det viktigt att Östers IF:s  bästa sätts i 

första hand. För att leva upp till dessa krav, bör varje spelare uppträda efter nedanstående riktlinjer. 

 

Allmänt 

 Varje spelare skall uppträda på ett sätt som kan utgöra ett föredöme för andra. Därmed skapas en 

positiv inställning till föreningen, till gagn för alla. 

 Spelarna skall ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, mobbing, diskriminering 

och annan kriminell verksamhet. Spelaren utbildas och uppmuntras under sin karriär att inte 

använda alkohol, tobak, narkotika eller doping. 

 Vid aktiviteter i föreningens regi skall alla spelare uppträda i de kläder och den utrustning som 

styrelsen har bestämt. Varje spelare är skyldig att medverka i de gemensamma aktiviteter som 

åligger föreningens lag, till exempel program- och lottförsäljning, arbete som bollpojkar med mera.  

 Varje spelare ska ges tillräcklig information för att kunna uppträda enligt ovan nämnda regler och 

för att kunna agera lojalt mot kamrater och förening.  

 Året då spelaren fyller 15 år erbjuder föreningen spelaren att genomföra en domarutbildning.  

 Spelaren skall vara stolt över att vara medlem i Östers IF, bry sig om hela föreningen och dela med 

sig av denna klubbkänsla. De tio budorden i Fair Play Generation skall vara ledstjärnor för 

spelarna i föreningen. 

 

Träning och match 

 Uppmuntra och respektera lagkamrater. 

 Behandla din lagkamrat som du själv vill bli behandlad. 

 Meddela återbud till tränare i så god tid som möjligt inför träning eller match. 

 Påpeka inte lagkamratens fel och brister, det är ledarens uppgift.  

 Visa motståndare och domare respekt och vänlighet. 

 Kom alltid i god tid till träningar och matcher. 

 Gör alltid ditt bästa på träning och match. 

 Alltid använda benskydd. 

 Var alltid ärlig och uppriktig.  

 Hjälp till med praktiska ting som att t.ex. bära ut träningsmateriel före och efter träning. 
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Åtgärder vid olämpligt uppträdande 

 

All form av olämpligt uppträdande tas upp direkt i ungdomssektionens styrelse och leder till åtgärder 

beroende på ärendets karaktär och dignitet, allt från tillrättavisning till uteslutning ur föreningen. 

 

 

Laget i föreningen 

 

Laget är föreningens ansikte utåt. Därför är det mycket viktigt att alla från yngsta ungdomslag till 

representationslag uppträder och klär sig på ett korrekt sätt d v s i kläder med föreningens klubbmärke 

på t ex träningsoverall eller annan för uppgiften framtagen uniform. Brister kan skapa mycket ”badwill” 

och detta tar mycket lång tid att rätta till. Eftersom Östers IF är en elitförening har alla ett stort ansvar 

att uppträda klanderfritt gentemot omgivningen, speciellt mot andra lag och mot domare under träning 

och matcher. En självklarhet är att alla lag lojalt ställer upp vid olika föreningsaktiviteter. 

 

 

Domare i föreningen  
 

Domarna är, precis som ledarna, rekryterade av styrelsen för viktiga uppdrag i ungdomssektionen.  

 

Riktlinjer domare 

 Att före matcher hälsa på lagen och presentera sig och efter matchen tacka dem för deras 

insatser. 

 Att på ett positivt sätt döma matcherna och i de yngre åldrarna även hjälpa spelarna. 

 Att bära rätt utrustning och klädsel vid alla domaruppdrag. 

 Att alltid arbeta enligt intentionerna i Fair Play Generation. 

 Att alltid arbeta enligt föreningens mål och riktlinjer. 

 Att alltid sträva efter någon form av fortbildning varje år. 

 

 

Föräldrar i föreningen 
 

Ungdomssektionens styrelse informerar föräldrarna om ungdomssektionens verksamhetsplan och 

dess riktlinjer. Särskilt viktigt är detta i de yngsta åldersgrupperna som är nya i föreningen. Varje 

spelares förälder/föräldrar förväntas bidra med insatser under säsong som  

t.ex. skjuts till matcher och arrangemang kring representationslagets hemmamatcher. 

Föräldramedverkan (samordning) i varje lag är mycket viktigt för att ledarna skall få avlastning och 

kunna lägga merparten av sin tid på det fotbollsmässiga arbetet. 

 

Allmänt 

 Föräldrar ska delta vid lagets föräldramöten. 

 Föräldrar ska ta del av ledarens och förenings information. 

 Föräldrar ska delta vid förenings- och lagaktiviteter som finns med i lagets säsongsplanering. 

 Vid upprepad frånvaro kommer föreningen att kontakta berörda föräldrar. 
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Träning och match 

 Föräldrarna ska se till att deras barn kommer i tid till träning och match, att de har rätt utrustning 

med sig och meddela i god tid när barnet är sjukt. 

 Föräldrarna ska stötta sitt barn i träningen på ett bra sätt och inte pressa barnet till något han/hon 

inte vill. Föräldrarna ska ha fokus på prestation och inte på resultat. 

 Föräldrarna ska låta föreningens utbildade tränare ansvara för barnet under träningen och låta 

tränaren sköta träningen efter de riktlinjer som satts upp. 

 Föräldrarna ska låta tränaren sköta coachning av barnet och laget. 

 Föräldrarna ska vara goda förebilder och alltid agera på ett sportsligt sätt gentemot båda lagen och 

domare. 

 

 

Fadderverksamhet 

 

Fadderverksamheten är en viktig del i utbildningen av fotbollsspelare inom ungdomssektionen. Syftet 

är att stimulera kontakten mellan ungdomarna och A-truppens spelare och på så sätt stärka deras 

intresse för fotboll och Östers IF. Faddrarna kan medverka under träningar/matcher, fotbollsskola och 

säsongsavslutningar med mera. Varje lag inom Ungdomssektionen har tilldelats två faddrar från 

herrarnas A-trupp. Ett positivt sätt och ett aktivt intresse hos utsedda faddrar är av stor vikt för att 

ungdomarna skall uppfatta fotbollen som något positivt, såväl sportsligt som socialt.   

 


