30 AUGUSTI KL. 18:30
PÅ SWEDBANK STADION
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INBJUDAN
Med i matchen – ett seminarium om hur
fotbollsklubbar utvecklar samhället.

Är ni med i matchen?
Ett seminarium om hur damfotbollen kan gynna flickors
möjligheter att ta plats i samhället på lika villkor
Den 30 augusti möts LB07 och FC Rosengård i ett historiskt Malmöderby
på Swedbank Stadion. Derbyfesten arrangeras av LB07 och FC Rosengård i
samarbete med Malmö FF och Malmö stad. I samband med matchen bjuder
vi in till ett seminarium där vi tillsammans med beslutsfattare inom både
politik och näringsliv diskuterar vad vi kan göra för att utveckla damfotbollen
och ge unga flickor förebilder. Vad kan vi göra för att de ska kunna förverkliga
sina drömmar på och utanför plan? Och vad kan media, politiker, ideella
krafter och näringsliv bidra med?
Idag har vi 179 000 aktiva utövare. Fotbollen är den största av alla sporter
för flickor i Sverige och vi är näst störst på damfotboll i Europa. Vi har
framgångsrika landslag och klubblag som är goda förebilder.
Med detta seminarium som startpunkt, vill vi börja arbeta brett för att med
damfotbollen som motor skapa en rörelse för både jämlikhet och inkludering.
Att använda den för att skapa förebilder för flickors möjligheter att ta plats
på lika villkor. För att forma nätverk, laganda och kvinnliga ledare.
Det är dags för alla att vara #medimatchen.

BILJETTPRIS

Seminariebiljett med klubbstol (Inkl. mat och match)

995 kr/pers

(Uppgradering från klubbstol till loge för max 12 personer kostar 5 000 kr)

Program
14.30 Samling och kaffe
15.00 Seminarium
Medverkande i panelen
•
•
•
•
•

Annie Lööf, partiledare (C)
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), KSO, Malmö stad
David Polfeldt, Massive Entertainment
Cecilia Andrén Nyström, Futbol da Forca
Linda Wijkström, Elitfotboll Dam

Moderator
Heidi Avellan – Politisk chefredaktör och chef
för ledarredaktionen på Sydsvenskan.

17.00 Middag
18.30 Avspark

Kaffe och kaka i pausen

För biljettköp och mer information, kontakta:
LB07 Pär Kraemer | 073-545 92 82 | par@lb07.se eller kansli@lb07.se
FC Rosengård Karin Jarl Månsson | 070-528 51 90 | karin.jm@fcrosengard.se
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#medimatchen
för svensk damfotboll

Med den unika derbymatchen mellan LB07 och FC Rosengård på Swedbank
Stadion som startpunkt vill vi börja arbeta brett för att, med damfotbollen som
motor, skapa en rörelse för både jämlikhet och inkludering. Att använda den för
att skapa förebilder för flickors möjligheter att ta plats på lika villkor. För att
forma nätverk, laganda och kvinnliga ledare.

