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Östersunds FK

Vision och mission
Vision 

• ÖFK ska bli och vara svenska mästare i fotboll och spela europeisk tävlingsfotboll.

Uppdrag 

• ÖFK ska vidareutveckla sin verksamhet och dess fotbollsspelare för spel i svensk och europeisk 
fotboll.

Övergripande målsättningar

• Löpande genomföra sociala och samhälleliga insatser för att hjälpa och inspirera människor.
• Vara transparanta och nyfikna på att ständigt utveckla sin verksamhet.
• Vinna Allsvenskan.
• Stå upp för människor som far illa i världen.
• Verka för att ungdomar i vår verksamhet får ett livslångt positivt förhållningssätt via fotbollen.
• Verka för jämställdhet och HBTQ personers lika värde i all vår verksamhet.
• Genom årliga kulturprojekt, som en del i sin träning, utveckla spelarnas och ledarnas mod i   
syfte att vinna fler fotbollsmatcher.

    Foto: David Lidström Hultén / Östersunds FK
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värdegrund
Ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten och en beskrivning av de värderingar som vi delar 
och som styr vårt handlande och beteende. Som en grundsten för hela vår värdegrund och våra 
värderingar ligger, alla människors lika värde.

öppenhet
Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill stödja oss i vårt arbete.
Vi välkomnar mångfald, respekterar andras åsikter och verkar för dialog.
Vi vill främja en arbetsmiljö karaktäriserad av respekt och glädje.

långsiktighet
Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med våra spelare, ledare, andra föreningar och spon-
sorer.
Vi vågar fatta beslut idag som ger bedömda resultat om flera år.
Vi ger aldrig upp.

uppriktighet - ärlighet
Vi är uppriktiga genom att vara klara och tydliga i vår kommunikation inom och utom föreningen.
Vi förväntar oss också att bli bemötta på ett ärligt och uppriktigt sätt.
Vi står för rent spel och håller oss till regelverket på och utanför planen.

pålitlighet
Vi håller det vi lovar – vi lovar inte mer än vi kan hålla.
Vi ska upplevas som trygga och säkra.
Vi försöker alltid göra vårt bästa – i alla sammanhang.

professionalism
Vi fattar beslut utifrån genomtänkta strategier.
Vi har en god ekonomisk hushållning.
Vi lever som vi lär – vi följer våra värderingar.

I vårt dagliga arbete strävar alla medarbetare och chefer efter en inlärnings- och utvecklingsmiljö 
som präglas av kreativitet, initiativförmåga och mod.
Vår viktigaste framgångsfaktor i vårt dagliga arbete är fokus och förmåga till fokusering.
Vi skall ständigt arbeta med förbättringar och att vinna nästa match. Att vinna ska prägla vårt ar-
betssätt, vårt positiva synsätt och motarbeta rädslan att göra fel.
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verksamhetsbeskrivning
Föreningsstyrelsen

föreningen elitbolaget

vd / klubbchef

elitbolagsstyrelsen

vd / klubbchef

säljkommunikation / IT

chef

ledare & spelare

Akademichef

akademi

Föreningsstyrelsen
Föreningsstyrelsen är klubbens högst verkstäl-
lande organ.

Elitbolagsstyrelsen
Elitbolagsstyrelsen arbetar för klubbens aktiebo-
lag och verkställer beslut som rör allt inom AB.

VD/klubbchef
Ansvarig chef för dels föreningen, men också 
aktiebolaget. Ansvarar för att verkställa styrel-
sens beslut och vara länken mellan besluten och 
verkställandet.

Sportchef
Ansvarar för A-laget och har det yttersta ansva-
ret över elitverksamheten. 

Akademichef
Ansvarar för ungdomssektionen inom förening-
en och bidrar till att klubben följer planen för att 
kontinuerligt fostra och utveckla spelare i egna 
led.

organisation
Kommunikation och IT
Ansvarar för kommunikationen i klubben tillsam-
mans med VD, föreningsstyrelse och bolagssty-
relse. Ansvar ligger dessutom på de IT-relaterade 
tjänsterna inom företaget.

Marknad & Sälj
Ansvarar för arbetet gentemot sponsorer och 
företag där huvuduppdraget är att sälja in ÖFK 
som en attraktiv produkt för intressenter.

Kansli
Ansvarar för arbetet gällande avtal, försäkringar 
och koordinering. Detta för att underlätta för 
nytillkomna spelare och redan befintliga.

Ekonomi
Löpande bokföring och redovisning, Kund- och 
leverantörsfakturor, Skatteverket, TIllväxtver-
ket, Månadsrapporter, Årsbokslut, Betalningar, 
Bankkonton, Löneutbetalningar, kontakt med 
revisorer.

Evenemang
Arbetspersonal som främst är verksamma 
på våra matcharrangermang. Denna personal 
inkluderar allt från publikvärdar till evenemangs-
ansvarig. 
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uppdrag och vision
Vi ser positivt på framtiden, att det match in och match ut kommer personer som vill stötta ett lag 
visar också vad ÖFK betyder för Östersund och Jämtland. ÖFKs resa till idag har varit guldkantad, 
men också bara börjat. Östersund har etablerat sig i svensk fotboll och är ett lag att räkna med i 
landets högsta serier. Vi kommer aldrig tappa vårt fokus. Vi ska bli svenska mästare i fotboll.

a-laget
2023 Stabilisera oss i Superettan
2024 Topp 6 i Superettan
2025 Topp 1-3 i Superettan
2026 Allsvenskan

Akademin
Barn och ungdomsverksamhet i korthet
• Årlig fotbollsskola under sommar/höst ”ÖFK:s-Knatteskola” 4-7 år.
• Verksamhet med fokus på fotboll för killar och tjejer i åldern 8-19 år.
• Breddverksamhet (grundutbildning) upp tom 14 år.
• Elitförberedande verksamhet mellan 15-19 år.
• Träning och matchverksamhet bedrivs i huvudsak på Jämtkraft Arena B-plan, Hofvallen och Lugn-
vik.
• Samarbetar med lokala föreningar, bl.a. genom ledarutbildning och utbyte av spelare.
• Samarbete med Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Jämtland/Härjedalens fotbollförbund 
(JHFF) när det kommer till spelar- och ledarutbildning.
• Samarbetar med grund- och gymnasieskolor i närområdet. Exempelvis Wargentinskolan (Natio-
nellt fotbollsgymnasium)

    Foto: David Lidström Hultén / Östersunds FK
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Vision
Norrlands bästa fotbollsakademi för tjejer och killar!

Övergripande mål
• Att 100% av våra ungdomar ska vara spelare eller supportrar till vårt A-lag när de lämnar akademin.
•Verka för att ungdomar skapar ett livslångt förhållande till fotbollen och bedriva en verksamhet där 
spelare ges chans att nå sin dröm. 
•Vid 15-års ålder ska ÖFK:s spelare vara grundutbildade utifrån ett helhetsperspektiv. Spelaren löser 
situationer i fotboll genom att integrerat använda delfärdigheterna psykologi, fysiologi, teknik och 
spelförståelse.

Elitförberedande verksamhetens huvudmål
Att utveckla ungdomsspelare till elitspelare via ÖFK A-lag i första hand och, i andra hand, klubbar på 
motsvarande nivå.

Specifika målsättningar
• Spela i högsta nationella serier för samtliga lag inom den elitförberedande verksamheten.
• Minst 70% av spelarna i lagen 16-19 kommer från egna led före 2027.
• Minst 75% av spelarna i 14-årslagen har påbörjat sitt fotbollsspelande i Östersunds FK.
• Med utgångspunkt 2023 är ÖFK:s ambition att om 3–5 år ska A-truppen bestå av 2–5 spelare som 
har utbildats i Akademin. 
• Spelare som går via Akademi ska generera en försäljning vartannat år, med start 2026
• Minst 4 akademispelare ska ha varit i rotationsträning I A-laget med start 2023.

Strategi
ÖFK skall aktivt och kontinuerligt jobba med högkvalitativ spelar- och ledarutbildning.
ÖFK skall bedriva en kvalitativ breddverksamhet (grundutbildning) i åldrarna 8-14 år och en elitförbe-
redande verksamhet från året spelaren fyller 15 år.
ÖFK skall genom ett gott samarbete med närliggande föreningar vara det naturliga valet för spelare 
från 15 år som har ambition att bli elitspelare.
ÖFK skall på sikt stötta klubbar i regionen med spelarutbildning 12-15 år.
ÖFK skall på sikt attrahera spelare från hela Norrland som har ambitionen att bli elitspelare.

    Foto: David Lidström Hultén / Östersunds FK
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Hållbarhet sport och affär

3 Hälsa och välbefinnande
• Fotboll och gemenskap
• Ungdomsverksamhet 
• Sociala och samhälleliga insatser

4 God utbildning för alla
• Ungdomar
• Ledare
• Sponsorer

5 Jämställdhet
• Människors lika värde
• HBTQ-arbete
• Dam/flick- och herr/pojkverksamhet

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk till-
växt
• Avtal och löner enligt gällande marknadsvillkor
• Bidrar till att ge våra sponsorer och finansiärer 
synlighet i samband med matcher och aktiviteter
• Egen ekonomisk tillväxt genom att skapa intres-
se för vår verksamhet

11 Hållbara städer och samhällen
• Skapar arbetstillfällen
• Skapar ett intresse kring bygden som idrotts- 
och turistmål

16 Fredliga och inkluderande samhällen
• Kulturarbetet ska skapa gemenskap och mod

• Skapar kunskap och förståelse för människors 
lika rättigheter
• Bidrar till ett öppet samhälle som skapar vinnare 
både på och utanför planen

Sport
Ska skapa intresse för fotbollen för utövare och 
publik genom att
• Spela en fotboll som är underhållande och ska-
par vinstchanser
• Utbilda egna spelare med målsättning att kunna 
ta plats i elit-laget samt kunna gå vidare till andra 
klubbar inom Sverige/Europa/Världen
• Löpande informera om klubbens målsättningar 
och vägen dit
• Genomföra aktiviteter som lockar fler till fotbol-
len

Affär
ÖFK ska ge sina samarbetspartners, sponsorer, 
investerare och privatpersoner ett värde för sina 
bidrag och engagemang genom att

• Vara en förebild när det gäller det sportsliga och 
det medmänskliga
• Inkludera alla som vill vara delaktiga
• Skapa erbjudanden och events utifrån uttalade 
önskemål från intressenter
• Komma med egna idéer och intressanta erbju-
danden

aktivitetsplan
Inför varje säsong läggs aktivitetsplanen ut på vår hemsida. Syftet är att alla ska kunna se vad som 
händer i ÖFK i så god tid som möjligt. Aktivitetsplanen fylls på med aktivteter så fort ett datum har 
satts, exempel matcher, medlemsmöten, evenemang etc. 
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