
 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms Friidrottsförbund söker engagerad och idrottskunnig 

Verksamhetschef 

 

Verksamhetschefens uppdrag är att leda distriktsförbundets dagliga verksamhet  

och skapa förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete för friidrotten. 

 

Om tjänsten 

Tjänsten som verksamhetsansvarig innebär att leda distriktsförbundets dagliga verksamhet.  

Verksamhetschefen arbetar på uppdrag av distriktsförbundets styrelse. Den på årsmötet antagna 

genomförandeplan är centralt styrdokument för förbundets arbete. 

 

Du erbjuds 

- Möjlighet att bidra till utveckling av friidrotten genom distriktets föreningar vars 

verksamhet omfattar alla nivåer från barn till veteran samt från motion till elit 

- Möjlighet att vara drivande i att forma och sätta rutiner för den nya distriktsorganisation 

som från och med årsskiftet inkluderar Gotland 

- Möjlighet att vara med och driva arbetet med friidrottens nya strategi 2025  

 

Arbetsuppgifter 

I rollen som verksamhetschef ingår: 

- Arbetsledning av kansli och övriga medarbetare 

- Skapa förutsättningar för föreningsutveckling och -samarbeten   

- Företräda distriktet i dialog med diverse aktörer inom friidrotten och övrig idrott samt 

externa aktörer och samarbetspartners 

- Förbereda föreningsmöten och årsmöte 

- Deltagande i kommittéarbete 

- Adjungerad sekreterare i styrelsen 

- Förberedelser styrelsemöten, framtagande och samordning av handlingar 

- Personal- och ekonomiansvar 

- Drift och utveckling av Sätrahall i samarbete med Hallansvarig 

- Uppföljning av status för övriga anläggningar i distriktet  

- Information, hemsida, sociala medier 

  



Vi söker dig som  

- Är en erfaren ledare som har förmågan att engagera och motivera inblandade att jobba 

mot samma mål och vision.  

- Har tidigare erfarenhet som verksamhetschef eller motsvarande i en idéburen organisation 

- Har relevant utbildning, ex inom sports management på högskola eller universitet 

- Är en god kommunikatör 

- Har erfarenhet av strategi-, mål- och visionsarbete 

- Har erfarenhet av ekonomistyrning/budgetansvar 

- Har erfarenhet inom idrottsverksamhet 

 

Det är meriterande om du 

- Har en bakgrund inom idrottsrörelsen samt har förståelse och intresse för idrotten i 

samhället. Erfarenheterna kan komma från professionellt arbete/åtagande och/eller via 

ideellt engagemang. 

- Har en bakgrund inom friidrotten 

- Har erfarenhet av media, opinions- och påverkansarbete 

 

Som person är du  

- Drivande 

- Prestigelös 

- Strukturerad 

- Har stor integritet 

 

Övrig information 

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och start så snart som 

möjligt. Kvälls- och helgarbete förekommer periodvis. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna 

så snart som möjligt. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta nuvarande verksamhetschef Lena Björk, 

08-615 68 35, eller styrelseordförande Marianne Mæhle Schmidt, 070 650 06 49. 

Ansökan omfattande personligt brev och CV skickas till info@08fri.se senast den 1 november. 

Ansökningar kommer att behandlas löpande under ansökningsperioden.  

 

Om Stockholms Friidrottsförbund 

Stockholms Friidrottsförbund är ett distriktsförbund under Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och 

samverkar med 100-talet föreningar. Från årsskiftet fusionerar Stockholms Friidrottsförbund och 

Gotlands Friidrottsförbund till Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund. Svensk Idrotts Strategi 

2025 är vägledande för verksamheten.  

Distriktsförbundets uppdrag är att verka för friidrottens utveckling i distriktet samt i övrigt 

samordna och tillvarata friidrottens intressen. Basuppgifterna omfattar att utbilda tränare och 

ledare, organisera möten och nätverk, koordinera tävlingskalender samt initiera utvecklingsinsatser 

och genomföra centrala beslut. Införlivandet av parafriidrott i förbundets och föreningarnas 

verksamhet är också ett prioriterat område. Utöver detta arbetas intensivt med anläggningsfrågor 

för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för distriktets föreningar såväl inne som ute.  

Vidare har distriktet ett hallvärdskap för Sätra Friidrottshall, som ägs av Stockholms stad. 

Hallvärdskapet innebär att ansvara för den dagliga driften. Under inomhussäsongen är hallen ett 

nav för fler av distriktets föreningar som utnyttjar hallen för träning. Hallen är även tävlingsarena 

och därmed värd för tävlingar från barnnivå till tv-sända elittävlingar. Hallverksamheten hör under 

kansliverksamheten. Utveckling av hallaktiviteter sker i samverkan med Hallansvarig.  


