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Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret 2018 har SFSU styrelse haft 10 styrelsemöten varav fem via Skype och              
fem fysiska i Stockholm, Malmö/Halmstad och Göteborg där styrelsen även haft möjlighet att             
träffa lokala medlemmar.  
 
Besök hos medlemmar och utebliven sommarträff 
I början av året genomförde SFSU:s styrelse och valberedning besök hos           
medlemsorganisationer och potentiella sådana norr om Stockholm. Detta då organisationen lidit           
av bristande engagemang och dialog med medlemsföreningar norr om Stockholm. Under denna            
“turné” besöktes supporterföreningar tillhörande lag i Allsvenskan och Superettan i Uppsala,           
Gävle, Sundsvall och Östersund. Utöver besök hos supportrar norr om Stockholm har styrelsen             
besökt Halmstads BK och Jönköping Södras supportrar.  
 
En stor missräkning för SFSU under året var den inställda 10-årsfesten. Ambitionen var att i               
slutet av sommaren ha en fest för att fira de 10 år SFSU existerat. Detta gjorde att vi valde vi att                     
inte arrangera någon sommarträff. Tyvärr var intresset för 10-årsfesten inte tillräckligt stort för             
att vi skulle rättfärdiga att arrangera den och evenemanget fick ställas in. Detta var givetvis ett                
stort misslyckande och vi beklagar att utfallet blev som det blev. Styrelsen kommer att utvärdera               
varför intresset denna gång inte var tillräckligt högt och vad vi kan göra för att generera större                 
intresse för våra aktiviteter i framtiden. 
 
Projekt under 2018 
 
Föreningsdemokrati.se 
13:e oktober lanserade SFSU hemsidan föreningsdemokrati.se som en hyllning till          
föreningsdemokratin. Detta eftersom ett av fokusområdena för SFSU under 2018 var att            
utveckla föreningsdemokratin.Hemsidan är tänkt att fungera som en plattform där vi kan sprida             
ordet om föreningsdemokrati. Dels med informativa texter om hur man går tillväga när man vill               
engagera sig i sin förening, men även krönikor och berättelser från olika föreningar. En              
målsättning styrelsen hade med insamlandet av texter var att få en så stor bredd som möjligt.                



Bredd i såväl typer av texter som skribenter och föreningar. I nuläget innehåller hemsidan              
bidrag från 10 olika föreningar, men målet är att fylla på hemsidan kontinuerligt. Bland de som                
bidragit till hemsidan hittar vi diverse profiler från supporterled men även journalisterna Erik             
Niva, Johanna Frändén och Noa Bachner.Förhoppningsvis fortsätter hemsidan att växa under           
2019 med fler intressanta texter. 
 
Pyroteknik 
Arbetet för legal pyroteknik har varit ett pågående projekt sedan 2012. Under 2017 inleddes              
samarbete med SEF, DFF och pyrotekniker från Danmark gällande utveckling av kall pjäs.             
Under hösten 2018 ankom den färdiga produkten till Skandinavien och SFSU åkte till Danmark              
för att träffa pyroteknikern, gå igenom produkten och ta med vår andel av pjäserna hem till                
Sverige för att under vinter 2018 fortsätta arbetet med att se hur vi kan gå fram med att testa                   
produkten i samband med en match under säsongen 2019.  
 
Stadgerevidering 
Arbetsgruppen för stadgerevidering har bestått av Maria Lemberg, Sofia Bohlin, Kalle           
Strandberg, Susanne Lundberg och Mathias Schwarz. Arbetsgruppen påbörjade arbetet med          
att revidera stadgarna efter sommaren och har haft möten samt diskussioner via skype samt              
messenger. Arbetsgruppen valde att frångå de gamla stadgarna och arbetade utifrån en helt ny              
stadga, mer anpassad för SFSUs verksamhet. Arbetet resulterade i ett förslag om ny stadga              
som skickades ut till medlemmarna en tid innan detta årsmöte. 
 
Spelschemagruppen 
Spelschemagruppen har under verksamhetsåret bestått av Jesper Bernhed Uhlén, Fredrik          
Larsson, Anna Berg, Marcus Falkenstrand och Henrik Larsson. Gruppen har via Messenger            
skött sitt arbete där tankar och idéer har utbyts. Dessa tankar har under hösten konkretiserats               
ner till frågeställningar som Jesper Bernhed Uhlén och Fredrik Larsson tog med sig in i mötet                
med Ola Rydén från Svensk Elitfotboll. Dessa tankar och frågeställningar blev sedan en             
workshop under årsmötet i Örebro. Grundtanken med gruppens arbete är att sammanställa            
fotbollssupportrars tankar runt spelschemat och ta med dessa in i diskussion med SEF för att få                
ett så bra diskussionsunderlag som möjligt inför det nya TV-avtalet mellan Svensk Fotboll och              
Discovery. 
 
Repression 
I maj och juni anordnade SFSU och Enable möten i Stockholm, Göteborg och Malmö till vilka                
föreningens medlemsorganisationer i de aktuella städerna bjöds in för att fördjupa sina            
kunskaper kring polis och åklagares arbete samt ge sin bild dessa instansers arbete kring              
fotbollsmatcher under säsongens första halva. Bland annat diskuterades Särskild Polistaktik          
(SPT), användande av tillträdesförbud och evenemangspolis. Mötena var mycket uppskattade          
och lärorika för såväl SFSU:s styrelse som Enables representant. De av           
medlemsorganisationerna framförda synpunkterna har lagts till grund för SFSU:s fortsatta och           
ståndpunkter i dialog rörande åtgärder för upprättande av ordning.  
 



Bredda bilden av supportern 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att under 2018 arbeta för att bredda bilden av supportern.               
Under året har SFSU aktivt arbetat med sin kommunikation, hur vi talar om supporterskapet, i               
media men även i sammanhang med andra organisationer och aktörer kring fotbollen. Styrelsen             
har inlett ett arbete med att bygga en bildbank med en bred representation av lag, supportrar                
och fotbollssammanhang som så småningom kommer göra tillgänglig för media att fritt använda             
dessa bilder till sina artiklar. Utvecklingen av bildbank och att bredda bilden av supportern              
kommer fortlöpa under 2019.  
 
Internationella projekt 
SFSU har under året gått in i ett nytt internationell erasmus+ projekt, koordinerat av SD Europe                
med fokus på utveckling av SLO-funktionen. SFSUs roll i projektet är att tillsammans med              
franska supportrar bistå med ett supporterperspektiv som motpart till de ligor och förbund som              
deltar i projektet. SFSUs målsättning med projektet är att erhålla ny kunskap och driva för               
utveckling av SLO koordinator i Sverige. Under året har SFSU deltagit vid två projektmöten i               
Prag och Stockholm. Projektet och SFSu deltagande är helt finansierat genom bidrag från EU              
och är därför inte en ekonomisk belastning.  
 
SFSU deltog i början av april vid ECAs konferans: “Socio Membership Structure” i Split. SFSU               
deltog som inbjuden presentatör med fokus på svensk fotbolls utveckling med           
föreningsdemokrati som ägarstruktur.  
 
I oktober deltog SFSU vid ett två-dagars studiebesök i Stockholm med Bundesliga och tyska              
SLOer. SFSU bidrog med att belysa vikten med nationell organisering, utveckling av dialog och              
styrkan med att vara en stark röst för att på så sätt kunna driva igenom frågor utifrån ett                  
supporterperspektiv som långsiktigt gynnar och lyfter svensk fotbolls utveckling.  
 
Representationer 
Likt tidigare år fick SFSU inbjudan och deltog vid Svensk Elitfotbolls årsmöte med efterföljande              
middag.  
 
SFSU deltog vid SvFFs förbundsstämma.  
 
SFSU har under året haft kontinuerlig kontakt och möten med SEF. 
 
SFSU var i år igen inbjudna att vara med på upptakts träffarna för Allsvenskan och Superettan.                
På båda träffarna fick SFSU tillsammans med Svensk Elitfotboll berätta om förväntningarna            
inför den kommande säsongen. 
 
Under SLO utbildningen i Göteborg, 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. 
 
SFSU har vid två tillfällen varit gästföreläsare på Polishögskolan vid utbildning för poliser som              
arbetar i samband med fotboll. 
 
SFSU fick inbjudan att träffa Brottsförebygganderådet (BRÅ) för att kommentera och bistå med             
supporterperspektiv i deras arbete med att ta fram en rapport om hot och hat inom idrott.  
 
 


