
Verksamhetsberättelse 2017. 

 

SFSUs styrelse 2017: 

Sofia Bohlin, IFK Göteborg - Ordförande 

Ludvig Frishammar, Djurgårdens IF - Vice Ordförande 

Axel Granath, AIK - Kassör 

Felix Jonsson, Örgryte IS - Ledamot 

Maria Lemberg, Hammarby IF - Ledamot 

Dan Ekberg, Helsingborgs IF - Ledamot 

Jesper Bernhed Uhlén, Halmstads BK - Ledamot 

Glenn Holvik Gustavsson, IF Elfsborg - Suppleant 

Marko Zdravkovic, Malmö FF - Suppleant 

 

Under verksamhetsåret 2017 har SFSU styrelse haft 9 styrelsemöten, varav sex via Skype och 

tre fysiska i Stockholm, Göteborg och Malmö där även medlemmar varit inbjudna för att 

träffa styrelsen. Vi startade året med nio personer i styrelsen men har sedan mars gått ner till 

åtta vilket har känts av men trots allt fungerat bra.  

 

Argumentationsbank 

Under årsmötet i Borås tillsattes en arbetsgrupp med målet att ta fram en bank med argument 

i olika frågor som rör supporterkulturen. Arbetsgruppen som tillsattes innefattade Felix 

Jonsson (ÖIS), Cecilia Karlén (IF Elfsborg), Helena Avermark (DIF) och Sandra Arvidsson 

(ÖIS). Senare tillkom Pontus Håkansson (Hammarby IF). Till sammankallande för 

arbetsgruppen utsågs Felix Jonsson.  

 

Gruppen har under året jobbat med att ta fram en lista med argument i ämnena 

“Supporterinitiativ”, “Pyroteknik”, “Bortaresande”, “Föreningsdemokrati” och 

“Maskeringsförbud”.  

 

Arbetet fortsätter under kommande verksamhetsår. 

 

Bortasupportrar 

En fokusfråga för styrelsen under flera år har varit bortasupportrar. Under förra 

verksamhetsåret resulterade detta i att en lista på minimikrav på vad som finnas på en 

bortasektion togs fram. Denna lista är nu överlämnad till SEF som jobbar med att 

implementera den på bästa sätt. Styrelsen har under året följt denna process och ser att frågan 

tas på allvar. Något som vi fick ett kvitto på när SFSU fick äran att dela ut pris till bästa 

bortasektion på galan “Allsvenskans stora pris”. 

 

Dock är det fortfarande många arenor i landets två högsta ligor som fortfarande inte når upp 

till de krav SFSU har tagit fram och arbetet med att se till att kraven blir standard fortsätter. 

 

 

 



Sommarträffen  

SFSUs årliga sommarträff hölls detta år i Malmö, helgen 10-11 juni. Träffen besöktes av 40-

talet supportrar från SFSUs olika medlemsgrupper och föreningar.  

Helgen var en del av Supporters Direct Europes Erasmus+-projekt. Som en del i det gästades 

helgen av två representanter från Italiens Supporters In Campo. 

 

Fokus under lördagen var “Positiva supporterinitiativ” och representanter från Malmö, 

Elfsborg, Hammarby och AIK var inbjudna för att berätta om sina initiativ. SFSU 

presenterade även den sammanställning av initiativ en arbetsgrupp gjort under året. 

 

Hela söndagen gick till att diskutera vår föreningsdemokrati. En fråga om aktualiserats med 

AFC:s intåg i allsvenskan. 

 

Enable 

Under året har SFSUs samarbete med Enable varit bra. Förutom de vanliga samtalen, så fick 

vi under våren vara med Enable på observationer i samband med matcher. Efter dessa 

matcher deltog vi i workshops med polis, vakter och internationella gäster. 

Detta året avslutas med en stor konferens i Stockholm som Enable har bjudit in till. SFSU 

kommer självklart vara på plats där. 

 

Positiva supporterinitiativ 

På fjolårets årsmöte tillsattes en arbetsgrupp för att jobba med de positiva supporterinitiativ 

som finns i Sverige. Gruppen lade fokus på att samla in och sammanställa de olika initiativen 

på en lista. Detta arbete låg sedan till grund för årets sommarträff i Malmö där supportrar 

kunde inspireras av varandras arbete. 

 

Arbetsgruppen för positiva supporterinitiativ var: Marko Zdravkovic (Malmö FF), Sara 

Karlén (IF Elfsborg), Cecilia Karlén (IF Elfsborg), Marcus Carlsson (IFK Norrköping), 

Glenn Holvik Gustavsson (IF Elfsborg) och Maria Lemberg (Hammarby IF). 

 

Spelschema 

SFSU tillsatte återigen en arbetsgrupp för att få in supportrarnas åsikter kring spelschemat till 

SEF. I år lade vi fokus på följande punkter: 

- Ett spikat spelschema så tidigt som möjligt 

- Fler helgmatcher än 2016 

- Jämnare fördelning mellan helgmatcher 

- Inga vardagsmatcher innan 19.00 

- Inga sena matchflyttar 

 

Arbetsgruppen: Ludvig Frishammar (Djurgårdens IF), Glenn Holvik Gustavsson (IF 

Elfsborg), John Pernsved (GAIS) och Marcus Falkenstrand (IFK Göteborg). 

 

 

 



Pyroteknik 

Under året har mycket arbete kring pyroteknik legat kring tester och uppföljning kring den 

legala pjäsen som har producerats av danska Bröndby IF. I mars var SFSU på möte ihop med 

representanter från Svensk Elitfotboll. 

 

Ihop med SEF har SFSU köpt in pjäser till 2018 för att testa i början av nästa år. 

 

Erasmus+ 

Strax efter årsmötet i Borås var det en utbildningsträff i Malmö i det pågående projektet 

“Clubs and Supporters for Better Governance in Football” där temat var “Financial 

Sustainability”.  

 

En del i projektet är så kallade utbytesträffar. Under sommarträffen var därför Supporters In 

Campo från Italien på besök, där de tog del i SFSUs arbete och organisation. De berättade hur 

deras vardag ser ut och hur det är att inte vara en medlemsägd klubb.  

 

I juni arrangerades den tredje utbildningsträffen för Erasmus+projektet i Gelsenkirchen där 

temat var “Membership and Volunteers”. SFSU fick där i uppdrag att berätta om arbetet med 

arbetsgrupper fungerar, vilka fördelar och svårigheter det medför. 

 

I juli var det SFSUs tur att åka på en utbytesträff i Madrid. SFSU berättade om SLO 

funktionen och 51%-regeln. 

 

I november var det dags för den sista träffen i projektet “Clubs and Supporters for Better 

Governance in Football” i Dublin.  

 

 

Facebook-gruppen 

För att förbättra kommunikationen mellan medlemsgrupperingarna och styrelsen startades det 

i år upp en facebookgrupp där varje gruppering har kunnat lägga till två stycken 

representanter. 

 

Övriga internationella samarbeten 

 

SD Europe 

Kontakten med SD Europe har under året främst gått i samband med Erasmus+ projektet. 

Utöver det har SFSU funnits som en tillgång för organisation med det nordiska 

fotbollsperspektivet, främst genom Sofia Bohlins roll som ledamot i SD Europes styrelse.  

 

FSE 

SFSU fanns representerade i Gent under FSEs kongress i Juli. SFSU var inbjudna att sitta 

med i en paneldebatt om pyroteknik. FSE var inbjudna att vara med på ett förmöte inför 

Europa Leaguefinalen i maj i Stockholm och önskade att SFSU skulle bidra med en lokal 

representant som kunde delta.  



Representationer 

 

Som tidigare år fick SFSU en inbjudan att närvara på Svensk Elitfotbolls årsmöte och 

efterföljande middag. 

 

SFSU deltog på SvFFs förbundsstämma. 

 

SFSU var i år igen inbjudna att vara med på upptaktsträffarna för Allsvenskan och 

Superettan. På båda träffarna fick SFSU tillsammans med Svensk Elitfotboll berätta om 

förväntningarna inför den kommande säsongen. 

 

Under SLO-utbildningen på Bosön i Stockholm, inför säsongen, fick SFSU presentera sig 

och arbetet som har gjorts och gör och vad SFSU förväntar sig av SLO:erna. 

 

SFSU blev inbjudna och fick äran att presentera Årets bortasektion, ett pris till den klubb som 

haft den bästa sektionen för gästande supportrar, på Allsvenskans Stora Pris. 

 

SFSU blev även inbjudna till Fotbollsgalan. 


