MINNESANTECKNINGAR VID SFDFs UTBILDNINGSKONFERENS 2018-02-03
I STOCKHOLM.
Närvarande: se bilaga.
1. INLEDNING
Ordförande Thore Johansson inledde med att hälsa alla mötesdeltagarna välkomna. En
presentation av deltagarna gjordes.
2. ALLMÄN INFORMATION
 Har domarorganisationerna blivit inbjudna av sina distrikt efter säsongen till diskussioner
enligt avtalet?
Avtalstext §13 Utveckling: Parterna är överens om att vid lämpligt tillfälle efter varje
spelsäsong träffas för att diskutera olika utvecklingsfrågor med anknytning till förevarande
avtal. Sammankallade till dessa möten är SDF. Frågorna tas upp vid träffen den 26 mars.
o På flera distrikt som deltog på konferensen sker ingen kallelse efter säsongen
(Dalarna, Göteborg, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland)
 Utbetalning domarersättning via FOGIS
o Enligt gällande avtal skall SDF garantera betalning, detta görs inte i Norrbotten
och Medelpad
o Kvitto finns att hämta på Kvittogeneratorn (http://hemma.niclas.net/kvitto/)
 Tvådomarsystem i 11-mannafotboll
 Domarkurskostnader 2018
 Futsal träningsmatch utan domare. Vad gäller med försäkring och ev anmälan vid
förseelse?
 Ny samarbetspartner SvFF som berör domarna (Kiwa Inspecta)
 Försäkring vid idrottsskador
 Deklaration
 SFDF Målplan för 2018
3. AVTAL SvFF/SDF SERIER
Ett komplement hade skrivits i SvFF serier gällande ersättning vid avbruten och återupptagen
match. Gruppen som förhandlar om SDF serier skall träffas den 24 mars och diskutera
ovanstående samt ersättning vid tvådomarsystem i div 6 och de ökande
domarkurskostnaderna.
4.

FRÅN LANDSDELSKONFERENSERNA

Ett antal punkter har hänskjutits från de tre landsdelskonferenserna för diskussion under
utbildningskonferensen:
o Rekrytering av nya domare (en rekryteringsansvarig finns i varje distrikt)
o Våld och hot samt föreningarnas ansvar för värdskapet vid matcher. Dessa
områden går lite in i varandra.
o Hur kan vi få bättre arbetsmiljö för våra föreningsdomare som på så sätt kanske
fortsätter till distriktsdomarnivå. Föreningarna måste ta ett större och bättre ansvar.
Arbetsmiljön har ju blivit sämre även i ungdomsfotbollen utan att det är hot eller
våld.
o Våld och hot i fotbollsmatcher:
SvFF-DK ordf har mycket tydligt på Ordförandekonferensen, om det nu fanns hos
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oss, uttryckt att allt ansvar ligger hos Distrikts och Föreningskommittén avseende
hur det ser ut runt våra arenor. På något vis måste någon ta hand om de domare
som drabbas. Frågan togs ju upp av SFDF vid diskussion med SvFF jurist förra
året.

o
o

o
o

o
o

o Straffskalor för hot och våld är fortfarande för dåliga. SFDF och dess
domarklubbar äger inte frågorna men borde kunna påverka.
 SvFF-DK göra en mall för grov anmälan?
o Domarvärd/matchvärd, finns det något PM för detta? Det känns som att många
inte vet sin roll då man är ute på matcher.
 Vem kan se till att det finns ett PM för domar/matchvärden i föreningen?
(bilaga)
Många yngre talanger slutar för tidigt då man tycker att kursavgiften kostar för mycket.
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.
o Västerbotten använder SISU för att få bidrag till ersättningen
Hur gör vi med de distrikt som inte har tillräckligt med domare (se bifogad fil:
Information från SFDF 2018 sida 5)
Otillbörliga uttalanden på föreningars hemsidor eller andra sociala medier.
o SFDF tar med denna fråga till träffen med SDF i mars.
Svar: Detta var uppe när Krister Malmsten utbildade SDF:s disciplinorgan på
vårkanten 2017. (se bifogad fil: Information från SFDF 2018 sida 5)
De tre obligatoriska regelkvällarna enligt UEFA Convention skall vara
klassningsgrundande. (se bifogad fil: Information från SFDF 2018 sida 6)
Folksam har en ”Råd och Vård för idrottsskador” som är en kostnadsfri rådgivningstjänst
och ingår i medlemsförsäkringen för idrottande fotboll, basket- och innebandyspelare. (se
bifogad fil: Information från SFDF 2018 sida 6)

5. INKOMMEN SKRIVELSE TILL KONFERENSEN
Småland FDF hade insänt en skrivelse gällande suppleanter till styrelsen:
”Vi i Smålands FDF vill att vi inför suppleanter för varje landsdel, Götaland, Svealand och
Norrland till styrelsen.
Dels så kan ju saker hända under året och att de även kommer in i arbetet.
Det underlättar på sikt arbetsbördan för alla och vi kan nå ut på fältet vilket blir viktigare när
antal medlemmar minskar.
Dessa skulle ju kunna väljas på varje konferens, och sen bara rapporteras vid årsmötet.”
Punkten behandlas vid nedanstående grupparbete.
6. GRUPPARBETE
 Funderar kring om att SFDF skall ha en riktad verksamhet eller ev sponsring av
deltagaravgift till sina utbildningskonferenser.
Grupparbetssvar:
Ett par grupper anser att den riktade verksamheten skall vara mot DA, aktivera DA mera
genom att till exempel anordna en DA-träff per år med gästföreläsare, det kan vara en
elitdomare, någon från SvFF:s DK, förbundets jurist eller andra som kan bidra till
domarverksamheten i stort.
Styrelsen får ta fram förslag på att utbilda DA exv. vid landsdelskonferensen enligt ovan.

Utbildningskonferensen bör vara mer riktad verksamhet. Ge något värde så att
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representanterna från olika Distriktsfotbollsdomarklubbar/Distriktsfotbollsdomarförbund
lockas att komma till konferenser, locka med kvällsbesök till Vallmans salonger, Göta
källare på varieté mm.
(Anm: Att lägga så mycket pengar per deltagare för ett besök på en nöjesplats
harmoniserar inte med de riktlinjer varför vi får ett ekonomiskt stöd från SvFF)
Sponsring av deltagaravgift kan vara ett alternativ och kom fram till att en representant
från varje domarklubb skulle bjudas på kostnaden för landsdelskonferensen, men att
klubbarna självklart får skicka flera.
Thore redogjorde när vi presenterade förslaget muntligt att kostnaden blir för stor, men
någon form av sponsring kan skapa större intresse för landsdelskonferenserna.
Avgiften för utbildningskonferensen i Stockholm bör ligga kvar på ungefär samma nivå
som idag.
Varje ordförande i respektive domarklubb har till uppdrag att informera om vad det
innebär att delta på utbildningskonferenser. Kan ingen från styrelsen delta, får man välja ut
en frivillig domare som man vet har intresse för detta. Det är av stor vikt att förmedla
budskapet som lämnas här på konferensen vidare.
•

Hur skall vi göra med de domarklubbar som inte betalar? Skall de få information från
SFDF?
Grupparbetssvar:
En del tycker att det solklart att de ska få informationen som är avgörande för domarens
roll att sprida i sina distrikt. En del tycker inte att information skall gå ut till de
klubbar/förbund som inte betalar.
Fakturera alla domarklubbar. Också här fick vi ytterligare information vid den muntliga
redovisningen, men ser ändå att det finns en möjlighet att utreda frågan vidare hur en
sådan fakturering skulle gå till. År 2018 får det fungera som vanligt men till 2019 kanske
SFDF har arbetat fram ett förslag.
Flera grupper tycker att SFDF ska utreda vilka mervärden SFDF kan skapa för klubbarna,
likt klubbarna för några år sedan jobbade hårt med mervärden för sina medlemmar. Likt
det finns centrala avtal på domarkläder kanske andra avtal, exempelvis hotellkedjor eller
annat, kan förhandlas fram. Svårt att skaka fram exempel på så kort tid, men visst finns
det möjlighet att ta frågan vidare.
Följ upp de domarklubbar som inte har betalat och se över varför de inte gör det.
DK i respektive förbund får ha kontakt med varje domarklubb och informera om att man
ska betala SFDF samt innebörden av det. Information ska ut och kunskap skall ges. Vet
man inte vad man betalar för, så betalar man inte. Det är precis vilken fackförening som
helst.
Utskick information vad Svenska FDF arbetar med: Avtal arvoden, vad domarna får för
medlemsavgiften (20:- ). Tala om varför det är viktigt att alla domare tillhör Svenska FDF.
Ta fram informationsblad varför domare skall vara med en domarklubb/förbund.
Infobladet skall lämnas till alla distriktsförbund som delar ut infoblad till alla domare som
går domarkursen.
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•

Ska det som inte betalar finnas med på vår kontaktpersonlista
Grupparbetssvar:
En grupp vill ha två olika kontaktlistor. En med information som SFDF (indirekt) har
skyldighet att förmedla till domarna och en kontaktlista för de FDF/FDK som är
medlemmar där mervärdena kommuniceras.
Sätta ihop en presentation om SFDF som skickas ut till samtliga licensierade domare.
Kanske fråga för arbetsgruppen?

•

Hur får valberedningen fram namn till adjungerande plats i Förbundsstyrelsen?
(Årsmötesbeslut 2016: ”uppdra åt valberedningen att för framtiden ta fram lämpliga
personer att adjungera i styrelsen för att få kunskap om dess arbete”)
Grupparbetssvar:
Konferensen uppdrar åt styrelsen att lägga ett förslag på stadgeändring till
landsdelskonferenserna i höst där två suppleanter förs in. En motion läggs senast 15
december 2018 som sedan presenteras vid Förbundsmötet 2019.
Vem detta ska vara tycker vi ska vara en stående punkt på landsdelskonferenserna.
Styrelsens representant på landsdelskonferensen får sedan i uppgift att meddela
valberedningen förslaget.
En aktiv valberedning som kontaktar landsdelansvarig i regionen för att höra hur
verksamheten fungerar. Valberedningen kan även ha synpunkter, strategier för hur
förbundet ska drivas i framtiden. Valberedningen kan lägga förslag till styrelsen, delta och
ifrågasätta verksamhet.
Valberedningen kan ha tätare kontakt med DA så kan nya namn komma fram.

•

Ersättning för huvuddomarna vid tvådomarsystem i div 6
Grupparbetssvar:
Alla grupperna svarade att huvuddomarersättning i div 6 skall gälla enligt centrala avtalet.
Arbetsmiljön är dock mycket viktig.

7. DOMARDRÄKT
En omfattande information har sänts ut till representanter i domarklubbarna under höst och nu
i januari.
Som ni redan vet har SvFF ett flerårigt sponsoravtal med Adidas och Intersport. Intersport har
ensamrätt att marknadsföra och sälja SvFF domarkläder.
Detta innebär att det är endast via Intersport man kan köpa Adidas domarprodukter med SvFF
emblem på sina Adidasprodukter.
Detta betyder att domar som dömer i SvFF serier måste ha Adidas tröjor med SvFF emblem,
ni kan således inte köpa dem från Refeereworld eller annan kedja än Intersport.
I distriktsserierna finns inte dessa bestämmelser utan domarteamet kan döma i valfri
domarkonfektion, så länge de har en enhetlig klädsel.
Svårigheten blir dock om de dömer i team med högre klassade domare som har SvFF tröjor.
Var man köper sina domarkläder handlar ju också om lojalitet mot SvFF som tillsammans
med distrikten bedriver domarverksamheten i Sverige.
De färger på tröjorna som Intersport kommer att marknadsföra 2018-2019 är: svart, röd och
ljusblå.
Intersport har skickat ut domarbroschyren till alla licensierade 11-mannadomare i pdf-format
via e-post. Veckan efteråt kommer en trycktfolder med större delen av sortimentet att
utskickas till samma domare.
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Skorna är borttagna ur tryckfoldern och finns bara på webb-portalen liksom alla tre färgerna
som går att köpa i ett paketpris enligt tidigare önskemål från er. Priset på detta paket är 1399:-.
Tröjorna är Unisex modell dvs samma modell för dam o herr ner till storlek XS i färgerna
svart, röd och ljusblå. Landslagen har samma modellbestyckning!
Precis som för två år sedan är det viktigt att man i tid beställer de nya dräkterna dvs senast i
tredje veckan i februari 2018 (vecka 7) då webb-portalen kommer att öppnas.
Intersport har ett ”Intersport team” som jobbar mot föreningar. Dessa teambutiker kommer att
tillhandahålla ett sortiment av domarkläder och skall även hjälpa domarklubbarna.
Den lokala Intersportbutiken kan teckna ett samarbetsavtal med domarklubben vilket innebär
bl.a. en kick-back bonus vid årets slut till klubben.
Någon förhandling om priserna på produkterna i katalogen innebär det inte men andra
erbjudande kan tas med i avtalet.
8. SFDF HEMSIDA – FACEBOOK
Krister informerade om hur hemsidan och Facebook är upplagda och kommenterade de
punkter som kom från landsdelskonferenserna.
9. KONTAKTPERSONER TILL SFDF
Det är av synnerlig stor vikt att rätt kontaktperson i domarklubben redovisas för att kunna få
ut all information som SFDF sänder ut.
Det är DA eller i vissa fall domarklubbens ansvar att rätt personer anmäls.
10. FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRBUNDSMÖTET
En förberedelse gjordes inför förbundsmötet.
Dagordning, röstlängd, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och kassarapport gicks
igenom. Verksamhetsberättelsen justerades enligt mötes förslag.
11. AVSLUT PÅ KONFERENSEN
Thore tackade för visat intresse och hälsade deltagarna välkomna till kvällens middag.

Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson

Bilagor:
Deltagarlista (nästa sida)
Information från SFDF
Deklaration inkomstår 2017
Träningsmatch utan domare
Domarkurskostnader 2018
Match/Domarvärd Småland
Presentation ersättningar 2018
Punkter som domarorganisationen kan förhandla om med sitt distrikt
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Deltagarlista SFDF Konferens och Förbundsmöte 3-4 februari 2018 i Stockholm

Yttrandefrihet om bl.a. matchfunktionärer
Enskild domare/funktionär – ev. med stöd av domareklubb/förbund
– bör anmäla alla hot och andra otillbörliga uttalanden som sker på sociala medier och t.ex.
föreningars hemsidor.
- Som anmälare skall man utgå från att uttalandet inte är grundlagsskyddat.
Det blir sedan upp till behörigt bestraffningsorgan att pröva om uttalandet är straffbart.
- Om däremot t.ex. en tränare uttalat sig för tidning, radio eller tv kan detta inte anmälas,
eftersom det skyddas av tryckfriheten.
- be föreningen plocka bort uttalanden av detta slag på deras hemsidor (för bevisningens
skull i bestraffningsärendet bör man först ha tagit en s.k. screenshot eller liknande).
- SvFF kommer under våren att erbjuda en heldagsutbildning riktad till bl.a. distriktens
bestraffningsorgan, där ovan frågor i så fall har en given plats.
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