SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för
distriktsansvariga 2018-10-27--28 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. Information från SFDF
En information lämnades om följande ämnen:
 Central domarkonferens
o Nationell barn- och ungdomsdomarutbildning
o Utbildningsfrågor nu och i framtiden (Utbildningsstegen 2018 bild 3+6)
Diskussion kring bild 6
En diskussion skedde om steg 1 utbildningen i framtiden.
o Grupparbetssvar på ovanstående fråga
o Målbild Futsal
o Domare i SFL 2018-19
o Futsal seriepyramid dam och herr
o Grupparbetssvar Futsal
o Mentorverksamhet i Norrbotten/Coachprojekt för fortsatt utveckling av
domare Norrbotten
o Fadderverksamhet i Värmland/uppföljning UEFA Convention projekt
o Framtidens kvinnliga domare i Dalarna 2018
o Unga talanger 2018 i Stockholm
o Grupparbetssvar rekryteringsfrågan
o Kontaktpersoner i regelfrågor i distrikten
o Nyheter från International Football Association Board
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Landsdelsspecifika frågor
o Hur fungerar FDK, skall man slå ihop små klubbar för att få dem
överleva? Se Övriga frågor.
o Tvådomarsystem för ungdomsmatcher/div 6, många incidenter för
ungdomsdomarna
Futsal
Thore informerade om SvenskaFutsalLigan, div 1 inför säsong 2018-2018,
domarna och övrig Futsalverksamhet.
Domardräkten 2019
Huvudsponsorn Kiwa kommer att ha sin logga på ena ärmen av domartröjan och
Svenska Spel Fair Play på den andra ärmen. Detta gäller bara för domare i
elitserierna på herr och dam.
Ungdomsgruppens arbete och slutsatser (se Övriga frågor)
Hemsidans och Facebook innehåll
Nytt dokument om information till nya distriktsansvariga
Aktuell kontaktlista FDK med hänsyn tagen till GDPR och hur påverkas
Facebook
Kompletteringsavtal avbruten och återupptagen match i distriktsserierna

4. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
Skåne: Domarförbundsverksamheten jobbas med och håller på att ta fram ett material
för att belysa var förbundet arbetar med. Har skickat ut Göteborg IFDK enkät i Skåne
har och sammanställningen visades. Är nu adjungerande i DK vid några möten.
Löptester på äldre domare skulle upphöra. 10 träningar av 23 efter egen förmåga skall
de vara med på annars löptest. Steg 1 domarna har ingen löptest. Regelprov på de
hemuppgifter som utsänds. för div 6 och lägre. Lokal matchtillsättare i div 4 och neråt
och ungdomsserier. Har de brist på div 6 domare så kan de döma med två testas detta
året. Klassificeringen enligt förslag från domarklubbarna. Bestraffning av spelare,
ledare och klubbar förseelse mot domarna vill Skåneboll att bestraffningen skall
skärpas. En skrivelse har sänts till SvFF. Vid FOGIS utbildningen för steg 1 domare
borde de även få reda på ersättningar mm.
Småland: Smålands FDF har haft möte med Jönköpings FDK som numera är med i
förbundet. Större krav kommer att ställas på domarklubbarna.
Östergötland: Verksamheten fungerar bra med förbundet. Träffar DK två gånger om
året tillsammans med domarklubbarna.
Halland: Kommer att ha ett möte med Hallands FF nya ordförande i första veckan i
september. Centralisering av all domarverksamhet har gjorts. Två återbudsansvariga i
distriktet finns. HFF har all matchtillsättning.
Göteborg: Samarbetet med FF fungerar inte så bra. Domarklubben försöker stötta GFF i
verksamheten. Klubben sköter fadderverksamheten. Lister på nya domar har varit svåra
att få ut. Har event för fotbollsfamiljen varje år. Har flera förmåner för sina medlemmar.
Mitträff önskvärd en gång i kvartal. Blir inte inbjudna till nybörjar och fortbildningen
för att saluföra sin verksamhet. Borde bjuda in GFF ordförande till ett möte med
domarklubben.

SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

Västergötland: Överläggning med VFF två gånger/år. Påtaglig domarbrist i de flesta
elva domarklubbarna. 9-11-mannadomarutbildning 3 tim en kväll sköts av 6 st RDI och
organiseras av VFF.
De tre regionsansvariga fungerar mycket bra nu. Krisplan har sammanställts och
skickats ut till domarklubbarna.
5. Ersättningsförhandlingar
Thore gick igenom ersättningarna 2019 och kompletteringsavtal avbruten och
återupptagen match i distriktsserierna.
Mötet uppmanade SFDF förhandlare att ta med frågan om milersättningen till
förhandlingarna.
6. Personuppgiftslagen (GDPR) hur påverkar det SFDF och FDF/FDK
verksamhet?
Bengt Ivarsson gick igenom vad den nya dataskyddsförordningen innebär för SFDF och
domarklubbarna. Information har skickats ut till alla domarförbund och domarklubbar
den 1 september i år. Presentationen bifogas i originalprotokollet. Se även bilaga.
7. Information från valberedningen
Kjell Wegerborn ingående i valberedningen information om valberedningens arbete
inför Förbundsmötet 2019-02-01 och höstens verksamhet.
 Mötet ställde sig bakom det förslag till förändring av stadgarna som
Förbundsstyrelsen sammanställt gällande bl.a. suppleanter.
 Vem ska vara suppleant i Förbundsstyrelsen ska vara en stående punkt på
landsdelskonferenserna.
8. Övriga frågor
Bilagor
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna omgående.
Försäkringar för domare
Förra årets presentation läggs in i informationsdokumentet som utsänds till deltagarna.
Denna presentation av försäkringen finns redan på vår hemsida som en pdf-fil.
http://www.sfdf.se/information/deklaration-f%C3%B6rs%C3%A4kringar-2347789
Ungdomsgruppens arbete och slutsatser
Bashar Hariri presenterade en enkät som gått ut till 50 domare med 23 svar. Syftet med
enkäten är att få en tydlig bild av hur man ska få ungdomar att börja döma men även
behålla befintliga domare. Även att få en bredare bild av hur man ska få fler att
engagera sig i sin lokala domarklubb. Bashar har skickat till domare i Göteborg och
Frida Lundholm, Skellefteå, till domare i Norrland. Enkäten kommer att sammanställas
av gruppen och skickas ut till deltagarna. Tilde Larsson ingår även i denna grupp.
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Bashar Hariri enkät:
https://docs.google.com/forms/d/1UCH0hbwyimiw86JOdIRQpukcBct5PXvktM0V3u7r
Qd4/viewform?ts=5bd42989&edit_requested=true
Hur fungerar FDK, skall man slå ihop små klubbar för att få dem överleva?
Avståndet mellan klubbarna ett problem för sammanslagning, utbyte/sammarbete en
möjlighet, gå över distriktsgränsen, ha dem som sektioner i en större klubb, kravställa
för att bedriva en domarklubbs verksamhet, FF köper i en del distrikt tjänster av
domarklubbarna, reviren måste bort för att få klubbverksamheten att fungera.
Domarskola
SFDF kanske skulle ta fram en plan för hur en domarsola skulle fungera.
I januari 2018 startade en ny domarskola i fotboll för ungdomar i Mariestad. De
kommer från fotbollsföreningar i Västra Götaland som insett domarbristen och det har
blivit en succé.
Upplägget under året består av praktisk och teoretisk domarträning, matcher, cuper,
uppföljning och roliga överraskningar. De har lagt stor vikt vid fadderskap där de följer
med sina domare på deras matcher och finns till hands med stöttning och råd.
Utbildningen har varit c:a 20 ånger och de som deltagit måste ha med en förälder eller
annan vuxen som stöttar upp barnet under året, utbildningen är kostnadsfri för
medlemmar i klubben.
Nystartade projektet drivs av Erden Berani och Tess Önnefors, Mariestad.
Domarnas deklaration
Diskussion skedde kring de olika bedömningarna vid handläggningarna av avdrag för
domarna som utför av Skatteverket. Skatteverkets allmänna råd och meddelande finns
på vår hemsida.
Frågeställning från CDK
Steg 1 kurs i framtiden:
Hur ska formen för utbildningen se ut? Vad är framgångsfaktorerna? Vad ska
genomsyra framtidens steg 1?
Svar: Huvudmålet måste vara att de är godkända som huvuddomare. Mer praktisk
domarutbildning. Vad med på matchgenomgång högre upp i seriesystemet. En
domarskola finns innan steg 1 i Mariestad. När webb-utbildning kommer att ske i större
grad måste domarnas krav och förutsättningar informeras om.
Vilka är de förmågor som nya domare måste besitta efter en genomförd steg 1 t ex år
2022?
Svar: Flera distrikt har redan en ursållning av anmälda till steg 1 innan kursen.
Hur får vi en likvärdighet i steg 1 utbildningarna? Hur ser ni på ett gemensamt material
i steg 1?
Svar: Likvärdig utbildning i hela Sverige är en självklarhet.
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Arbetsordning när en domare gör en anmälan
Dokument bifogas i presentationen som sista sida ”Information från SFDF 2018”.
Nästa års Götalandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens skall ligga kvar dvs den 26-27 oktober 2019 och
i samma form.
Förbundsmötet 2019
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att
äga rum den 2-3 februari 2019.

Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson
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Deltagarförteckning SFDF Götalandskonferens i Jönköping 2018-1027—28
FDF / FDK

NAMN

Alingsås FDK
Klintenberg
Alingsås FDK
Johansson
Göteborg IFDK
Hariri
Östergötlands FDF Wentzell
Hallands FDF
Axelsson
Mark FDK
Costici
Skåne FDF
Nilsson
Skåne FDF
Nilryd
Helsingborgs FDK Lupeskovic
Smålands FDF
Fritjofsson
Jönköpings FDK
Lagrell
Västergötlands FDF Fernfelt
SFDF valberedning Wegeborn
SFDF
Johansson
SFDF
Ivarsson

Förnamn Adress

Postadress

TELEFON

Claes
Christer
Bashar
Jan
Anders
Zvezdan
Bo
Magnus
Dragisa
Bengt
Sebastian
Tomas
Kjell
Thore
Bengt

Prästavägen 18

441 91 ALINGSÅS

0708-720506

Kvartsekelgatan 15A
Höjdgatan 13
Lilla Drottninggatan 4b
Storegårdsgatan 14
Lilla Dalsjövägen 13

415 09 GÖTEBORG
591 36 MOTALA
432 35 VARBERG
511 56 KINNA
280 20 BJÄRNUM

076-2504231
0141-589 97
070-6718244
0737-236582
072-7060635

Fjärdingsmansvändan 1 256 56 HELSINGBORG
Parkvägen 15C
330 12 FORSHEDA

073-6698944
0734-404742

Algutstorp, Anneberg
Slåtterstigen 6
Aspvägen 2C
Karl Nordströms väg 27

0705-865511
070-6271810
0500-430366
0705-370177

516 93 RÅNGEDALA
576 31 SÄVSJÖ
541 48 SKÖVDE
432 53 VARBERG

Rumsindeln E-mailadress
dubbelrum 1 claes.klintenberg@gmail.com
dubbelrum 1 fogdegarden01@gmail.com
ej övernattning bashar.hariri@gifdk.se
enkelrum 1
vedemo162@hotmail.se
enkelrum 2
anders.axelsson@ciaoip.se
enkelrum 3
zveki7@hotmail.com
enkelrum 4
bol.nilsson@telia.com
enkelrum 5
magnus.nilryd@bahnhof.se
enkelrum 6
dragisa._lupeskovic@hotmail.se
enkelrum 7
fritjofsson@forsheda.net
ej övernattning
lördag
tomas.fernfelt@telia.com
enkelrum 8
kjellw ege@telia.com
dubbelrum 2 thore.johansson@comhem.se
dubbelrum 2 bengt.ifvarson@telia.com

Lista på domare utbildade steg 1 och GDPR





Distriktet (SDF) kan inte skicka uppgifter på de nyutbildade domarna till
domarklubben utan samtycke från enskild domare enligt GDPR. De kan dock på
kursen tala om att det finns en domarklubb som företräder domarna och stöttar dem
i sitt domarskap samt lämna kontaktuppgifter till klubben. Domarna får då själva ta
kontakt med domarklubben.
Om distriktet så vill hindrar de inte dem att domarklubben är med vid kursen och
presentera sin verksamhet.
Distriktsinstruktörer DI skall genomföra steg 1 utbildningen och i många fall är
dessa knutna till en domarklubb. De måste då skilja på sin roll så att inte man bryter
mot GDPR och samtycket att finnas med i domarklubbens register.

