
Vill du engagera dig 
i SFIF:s styrelse? 
Nu söker valberedningen 
nya styrelsemedlemmar för 2023.

Det börjar närma sig årsmöte och några ledamö-
ter kommer att lämna styrelsen. Vi söker därför 
nya kandidater som kan ta över stafettpinnen och  
vidareutveckla vår härliga förening.

Skanör Falsterbo IF har funnits sedan 1928 och har 
alltid haft det största hjärtat för att få ungdomar 
att vilja röra sig mer och ingå i ett sammanhang, 
en förening. Förutom fotbollsträning engagerar 
föreningen sig också lokalt i Skanör Falsterbo med 
att arrangera aktiviteter som populära Gåsaloppet, 
försäljning av julgranar m m. 

SFIF gör många satsningar för att ungdomar ska 
få ett sammanhang och känna en gemenskap.  
Vår förening leds av eldsjälar som våra fantastiska 
ledare och med en styrelse som har ett stort enga-
gemang. I vår styrelse behövs många olika kvalite-
ter och man behöver inte vara fotbollsexpert. Det 
viktigaste är att du är engagerad och intresserad. 

Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår 
fina förening vidare genom styrelsearbete. Det 
är verkligen ett roligt, intressant och utvecklan-
de uppdrag. Styrelsens ansvar är att ge riktlinjer 
för ledarna och underlätta för dem i deras ideella  
arbete med ungdomarna. 

Ett styrelsearbete innebär ett ansvar för förening-
ens verksamhet och det är viktigt att man känner 
ett engagemang och är beredd att lägga lite tid 
och energi på föreningen. 

Att ingå i styrelsen innebär att ge sin tid för ungdo-
marna samtidigt som man får värdefulla erfaren-
heter, bra kunskaper om ledning samt nya bekant-
skaper. Belöningen är också, förutom en härlig 
gemenskap, all den uppskattning man får ta del 
av samt den vetskap att man är med om att skapa  
något för våra medlemmar. 

Vi söker en ny ordförande samt ledamöter till sty-
relsen 2023 som vill engagera sig för ortens barn 
och ungdomar. 

Vill du bli en av oss eller vet någon 
annan som vill? 
Hör gärna av dig till valberedningen,  
senast den 10 januari, så berättar vi mer. 

Kontaktuppgifter: valberedning@sfif.se

Valberedningen

En utvecklande och glädjefylld gemenskap 
med hjärtat som grund.

♥  UTVECKLANDE
      Vi utmanar och utbildar, på och utanför planen.

♥  EN GEMENSKAP
      Laget före jaget. Klubben före laget.

♥  GLÄDJEFYLLT
      Vi ger allt, för att bli bättre och ha kul.


