SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för
distriktsansvariga 2017-10-28--29 i Jönköping.
Närvarande: se deltagarförteckning
1. Konferensens öppnande
Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till Elite Hotels, Jönköping
och förklarade konferensen för öppnad.
Utsänd dagordning godkändes.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till
mötesordförande Thore Johansson samt Bengt Ivarsson till att föra anteckningar.
Thore tackade för förtroendet och tyckte det var tråkigt att så få representanter från
domarna i Götalandsdistrikten var närvarande även detta år.
2. Föregående mötesanteckningar
Detta genomgicks noggrant och flera av punkterna kommer upp i årets konferens och
lades med detta konstaterande till handlingarna.
3. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
Skåne: Domarförbundsverksamheten börjar fungera igen. Skall skicka ut Göteborg
IFDK enkät i Skåne. Träffat Skåneboll och är nu adjungerande i DK vid några möten.
Malmö FDK verkar vilja vara med i FDF igen och skall träffas vid ett möte. Alla
ungdomsledare skall ta Grönt kort för att kunna vara ledare.
Skåne FF Domarmanual 2017 finns detta: Missar en match utan godtagbar
anledning=adm. Avgift på motsvarande matcharvode + övriga utgifter tex planhyra och
körersättning för föreningen.
Småland: Verksamheten fungerar och samarbetet med Smålands FF är bra, en del FDK
är för små och behöver ha hjälp. De har provat två domare i två div 6 serier under 2017.
Ersättningen har varit HD+AD/2 dvs 545:-/domare. (se även nästa punkt bilaga)
Östergötland: Verksamheten fungerar bra med förbundet. Träffar DK två gånger om
året.
Halland: Återstart av Domarförbundet och har haft möte med HFF. Omorganisation på
HFF vilket har skapat problem för domarverksamheten.
Göteborg: Domarklubben försöker stötta GFF i verksamheten. Klubben sköter
fadderverksamheten. Har intervjuer med tilltänkta steg 1 domare. Har event för
fotbollsfamiljen varje år. Har flera förmåner för sina medlemmar.
Västergötland: Överläggning med VFF två gånger/år. Påtaglig domarbrist i de flesta
elva domarklubbarna.
4. Information från SFDF
En information lämnades om följande ämnen:
 Möte med SvFF-DK
o Domarens försämrade arbetsmiljö, våld och hot, straffskalor
Anm konferens: Bättre utbildning ungdomsdomarna önskvärd
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o SDF-DK måste ta tag i frågan om hot och våld
o Utbildning av föreningar och dess ledare
o Rekryteringsfrågan (se även nästa punkt)
Central domarkonferens
o Hur gör vi med de distrikt som inte har tillräckligt med domare
(rekrytering är en föreningsfråga enligt SvFF-DK)
o Hur har distrikten gjort med att hjälpa domare med anmälan av
ledare/spelare och driva fallet vidare för att höja bestraffningspåföljden
o Hot via SMS/Facebook/Twitter
o Enkät inför CDK (fil 01)
o Regelnytt (fil 04)
o Tillhörighet div 3 herr (fil 05)
o Domarens matchmiljö (fil 06)
o Domaravtal Dalarna (fil 07)
o Tvådomarsystem div 6 (fil 08)
o Utvecklingsgrupp Örebro (fil 12)
o Nya nationella spelformer (fil 13)
o Rekrytering och behålla (fil 14)
o Varför slutar domare (fil 15)
o Samarbete SvFF distrikten (fil 16)
o Deltagare CDK
o Minnesanteckningar CDK
Futsal: Thore informerade om SvenskaFutsalLigan, div 1 inför säsong 20172018, domarna och övrig Futsalverksamhet.
Futsal träningsmatch utan domare. Vad gäller med försäkring och ev anmälan
vid förseelse? Svar: se sista sidan.
Försäkring vid idrottsskador: det är viktigt att söka för skadan på
vårdcentral/sjukhus och därmed dokumentera skadan, anmäla till sina
försäkringsbolag. Bästa alternativ är egen hemförsäkring (ev tillval
olycksfallsförsäkring) eller om man arbetar olycksfallsförsäkring via facket. Se
bilaga om försäkringar.
Domardräkten
o Summering 2018 leveranser och Intersport webb-portal. En del Intersport
Team affärer har inte några kläder i butiken eftersom Intersport vill föra
över all handel till e-handel istället för butiksköp!
Kontaktpersoner FDF/FDK gicks igenom

5. Distriktsansvariges roll i SFDF verksamhet
Eftersom det råder oklarheter på flera håll både från distriktsansvariga (DA) som
domarklubbarna vad DA´s roll innebär gicks detta igenom på konferensen.
I avtalet som tecknades med SDF representanter 2016 framgår det av paragraf 14
Distriktskontakter:
Parterna är överens om att varje SDF skall kalla respektive distriktsdomarorganisation
till årliga förhandlingar beträffande övriga arvoden och ersättningar som inte regleras i
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detta avtal.
SFDF har tagit fram punkter förutom ungdomsersättningarna på saker som DA kan ta
upp till diskussion med sitt distrikt. (bilaga)
6. Ersättningsförhandlingar
Thore gick igenom ersättningarna 2018, den nya texten i SvFF seriers avtal för inställd
match, WO, avbruten och återupptagen match samt utbetalning av ersättning. (bilaga).
Inställd eller w.o.-match där domaren infunnit sig får ersättning 130:- och anses för låg.
7. Frågor till SvFF-DK
Bo Karlsson skulle deltagit i konferensen men fick förhinder varför nedanstående frågor
har skickats till honom och svaret kommer att utskickas senare till mötesdeltagarna.
 Hur gör vi med de distrikt som inte har tillräckligt med domare (rekrytering är en
föreningsfråga enligt SvFF-DK). Vet alla distrikt om denna syn eller informerar
distrikten fotbollsföreningarna om detta?
Svar: Har vi sagt att det är en föreningsfråga, det är klart det delvis är men har vi
uttryckt det så tydligt undrar DK. Vi hade ju rekryteringsseminarie 11-12 nov där 15
distrikt deltog under Peter Ekström och Marie Anderssons ledning.
 Otillbörliga uttalanden på föreningars hemsidor eller andra sociala medier. Anmäls
alla sådana ute i distrikten? Har information om denna ståndpunkt skickats ut från
SvFF?
Svar: Vi har detta under arbete och rekryterat Matts Sjöström som samordnare på
svenskans nivå. Blir ett arbete under vintern hur informera distrikten!
 De tre obligatoriska regelkvällarna enligt UEFA Convention skall vara
klassningsgrundande. Hur gör vi med förbundsdomarna? De deltar sällan på dessa
möten. Vet alla distrikt om att dessa regelkvällar skall genomföras förutom den
vanliga ordinarie fortbildningen?
Svar: Nej men de har ju också sina egna möte före, under och efter säsong med bl.a
sommarlöptest. Det måste vara distrikten som uppvaktar sina förbundsdomare att
delta lokalt tillsammans med oss givetvis!
 Folksam har en ”Råd och Vård för idrottsskador” som är en kostnadsfri
rådgivningstjänst och ingår i medlemsförsäkringen för idrottande fotboll, basketoch innebandyspelare. Kan SvFF undersöka vad som krävs för det skall gälla även
för domare?
Svar: Detta är genom spelarlicensen har vi fått svar på!
8. Information från valberedningen
Eftersom ingen i valberedningen var närvarande lämnade Kjell information om
valberedningens arbete inför Förbundsmötet och höstens verksamhet.
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9. Övriga frågor
Bilagor
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna omgående.
Domarnas deklaration
Diskussion skedde kring de olika bedömningarna vid handläggningarna av avdrag för
domarna som utför av Skatteverket. SFDF framtagna blanketter som finns på vår
hemsida bifogas. Skatteverkets allmänna råd och meddelande finns på vår hemsida.
Nästa års Götalandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens hålls den 27-28 oktober 2018 och i samma form.
Förbundsmötet 2018
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att
äga rum den 3-4 februari 2018.

Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson
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Deltagarförteckning SFDF Götalandskonferens i Jönköping 2017-1028—29

Träningsmatch som spelas utan domare:
1. Av 4 kap. 27 § första stycket TB framgår att nationell match ska ledas av domare
som godkänts av SvFF eller SDF. Utifrån den skrivningen utgör en träningsmatch
som spelas utan domare per definition inte någon match, utan definieras i stället som
träning.
2. Den som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fotbollförbundet omfattas av
Folksams idrottsförsäkring, vilken täcker bl.a. skada i samband med träning. Ur det
perspektivet synes det alltså oproblematiskt att spela en träningsmatch utan domare.
3. Beträffande förseelse som kan föranleda bestraffning, vilken inträffar under en
träningsmatch utan domare, så följer av 14 kap. RF:s stadgar att
bestraffningsbestämmelserna (bl.a. p. 7 och 8) även omfattar förseelser som sker i
samband med träning. Det finns heller inget hinder mot att polisanmäla brottsligt
agerande under en sådan tillställning. Möjligen kan det föranleda vissa
utredningssvårigheter om det inte finns en oberoende funktionär (domare) på plats,
men det blir snarast en bevisvärderingsfråga.

