Anteckningar fört vid SFDFs Norrlandskonferens för
distriktsansvariga 2017-11-11--12 i Umeå.

Närvarande: se deltagarförteckning

1. Konferensens öppnande
Mikael Westerlund, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till Clarion Collection Hotell Uman, Umeå och
förklarade konferensen för öppnad. Utsänd dagordning godkändes.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till mötesordförande Mikael
Westerlund samt Krister Sandin till att föra anteckningar.
2. Föregående konferensanteckningar
Gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
▪ Föreningsdomarutbildningar fungerar bra i dom flesta distrikten. Ångermanland utbildar enligt
”Smålandsmodellen”. Södra Västerbotten och Medelpad utbildar genom SISU.
▪ Medlemarna minskar I distrikten + svårt att få in medlemsavgift till domarklubben. Vad ska man
kunna erbjuda för att domarna vill komma på medlemsaktiviteter? Dot är mycket planering men
många träffar ställs in pga. för få deltagare.

▪ Många yngre talanger slutar för tidigt då man tycker att kursavgiften kostar för mycket.
▪ Domarbrist i distrikten blir allt mer en föreningsfråga som måste hjälpa till att få fram ungdomar som
vill prova på att döma fotboll.
▪ Domarvärd/matchvärd, finns det något pm för detta? Dot känns som att många inte vet sin roll då man
är ute på matcher.
▪ DA – Vad står det för? Vad är rollen? Delta på DK – möten? Se punkt 6.
▪ Rekrytering – viktigt att det finns en rekryteringsansvarig i varje distrikt.
▪ Hot och våld. Finns tyvärr i de flesta distrikten. Sker ofta på ungdomsmatcher från ledare eller publik.
Det är viktigt att domaren lämnar in en skriftlig anmälan på detta så att
▪ Betalning – Hur fungerar det? Antal dagar, swisch, konto, kontanter.
▪ Aktiva domare – många ungdomsdomare spelar själv i olika lag och kommer med sena återbud vilket
innebär problem för tillsättaren.
▪ Mentorskap för steg 1 domare fungerar bra. Man får en kontaktperson som man kan vända sig till vid
behov. 2 träffar/år för att göra en sammanfattning hur det går och hur man kan komma vidare.
▪ LDO verksamheten. Det har blivit svårare att kunna hitta personer som vill vara observatör, många
dömer själv eller har svårt att hitta tiden. Många tycker att det är för dålig ersättning. I Södra V-botten
har det fungerat bra, många matcher, tydlig ansvarig, utbildning, ca 55 observationer under 2017.
▪ Flera distrikt annordnar domarcupen vilket innebär en bra inkomst till domarklubben och bra möjlighet
att kunna ordna en steg utbildning samtidigt.
4.

Information från SFDF

En information lämnades om följande ämnen:
Möte med SvFF-DK
o Domarens försämrade arbetsmiljö, våld och hot, straffskalor



o SDF-DK måste ta tag i frågan om hot och våld
o Utbildning av föreningar och dess ledare
o Rekryteringsfrågan
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
o Regelnytt
o Tillhörighet div 3 herr
o Domarens matchmiljö
o Domaravtal Dalarna
o Tvådomarsystem div 6
o Utvecklingsgrupp Örebro
o Nya nationella spelformer
o Rekrytering och behålla
o Varför slutar domare
o Samarbete SvFF distrikten
o Minnesanteckningar CDK

5. Presentation av SFDF
En kort presentation gjordes av vad SFDF.

6. 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 detta avtal. SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET
7. Ersättningsförhandlingar
Mikael gick igenom ersättningarna 2018, den nya texten i SvFF seriers avtal för installed match, WO, avbruten
Och återupptagen match samt utbetalning av ersättning. Inställd eller w.o.-match där domaren infunnit
sig får ersättning 130:- och anses för låg.
8. Information från valberedningen
Anders Rönquist som är valberedningens reprensetant för norrland berättade hur valberedningen arbetar fram
till förbundsmötet i Stockholm 2018.

9. Övriga frågor
Bilagor:
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna omgående.
Nästa års Norrlandskonferens
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 i Stockholm den
3-4 februari 2018. Inbjuden kommer att sändas ut i början på December
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