MINNESANTECKNINGAR VID SFDFs UTBILDNINGSKONFERENS 2019-02-02
I STOCKHOLM.
Närvarande: se bilaga.
1. INLEDNING
Ordförande Thore Johansson inledde med att hälsa alla mötesdeltagarna välkomna. En
presentation av deltagarna gjordes.
2. CENTRAL DOMARKONFERENS
En information om ett antal punkter som togs upp på CDK lämnades.
 Nationell barn- och ungdomsdomarutbildning
 Utbildningsfrågor nu och i framtiden (Utbildningsstegen 2018 bild 3+6)
 Grupparbetssvar rekryteringsfrågan
 Steg 1 kurs i framtiden (se Götaland, Svealand)
 Futsal, seriepyramid dam och herr, domare i SFL 2019 ev målbild
 Nyheter från International Football Association Board
3.

FRÅN LANDSDELSKONFERENSERNA

Ett antal punkter har hänskjutits från de två landsdelskonferenserna för diskussion under
utbildningskonferensen:
 Hur fungerar FDK, skall man slå ihop små klubbar för att få dem överleva?
Avståndet mellan klubbarna ett problem för sammanslagning, utbyte/samarbete en
möjlighet, gå över distriktsgränsen, ha dem som sektioner i en större klubb, krav ställa för
att bedriva en domarklubbs verksamhet, SDF 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 domarskola 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.
Likvärdiga domarskolor finns bl.a. i Trollhättans FDK och i Östergötland.
 Domarklubbarna behöver ha något system där man meddelar Distrikten (SDF), SFDF vid
byte av styrelse medlemmar, byts även efter årsmöten så information når rätt personer.
 Vi kan inte vara medlem i RF pga. domarklubbarnas syfte inte är att bedriva fotbollsidrott
(termen i SvFF stadgar) genom tränings- och tävlingsspel och att domarklubben inte är
öppen för alla. SvFF har istället en direkt relation till bl.a. SFDF då vi är en officiell
intresseorganisation.
En domarklubb är en juridisk person enligt SKV och därmed erhålla
organisationsnummer. Se vidare bilaga ”Organisationsnummer domarklubb_ideell
förening”
 Ungdomsersättningar gås igenom vid landsdelskonferenserna i höst.
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4. ALLMÄN INFORMATION
 Kompletteringsavtal avbruten och återupptagen match i distriktsserierna
o Ansågs vara luddigt, var och när samt till vem räkningen skall skickas, ingen
räkning kan gå ut innan förbundet har beslutat vad som händer med matchen.
 En match som avbryts betalas av arrangerande förening vid matchtillfället.
Om den senare återupptas betalar SDF matchersättningen och skall därmed
ha reseräkningen.
 Ersättningsförhandlingar inför nytt avtal 2020
o Ersättning träningsmatcher (Svealand)
 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.
 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.
 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.
o Tvådomarsystem i 11-mannafotboll
 Nytt dokument om information till nya distriktsansvariga
 Förändring av stadgar enligt förra årsmötets önskemål
5. TJÄNSTESTÄLLE FÖR DOMARE - RESEERSÄTTNING
Domare som anlitas av en idrottsförening eller annan arrangör för att för dennes räkning
döma i en match eller tävling får anses ha sitt tjänsteställe på den plats där matchen eller
tävlingen äger rum. Kan inte betala ut skattefri reseersättning.
Anm: Det spelar därför ingen roll var man lägger ut matchen (FOGIS eller tidning) eftersom
det är domaren som anlitas av föreningen.
Idrottsdomare som är anlitade av idrottsförbund på riks- eller distriktsnivå för att döma i
matcher eller tävlingar får normalt anses ha sitt tjänsteställe i bostaden och inte på de platser
där idrottstävlingarna äger rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar ut en
mindre del av ersättningen till domaren, t.ex. reseersättning. Om idrottsdomaren är anlitad av
ett idrottsförbund för att döma olika matcher eller tävlingar får domaren anses ha endast en
uppdragsgivare och frågan om var han har sitt tjänsteställe ska bedömas utifrån detta uppdrag.
Utmärkande för en idrottsdomare som har ett idrottsförbund som uppdragsgivare är att
arbetet, för förbundets räkning, utförs på arbetsplatser som hela tiden växlar och att
förberedande och avslutande arbetsuppgifter slutförs i bostaden. Eftersom domaren har
tjänsteställe i bostaden är de resor som domaren gör från bostaden till de olika matcherna och
tävlingarna att jämställa med tjänsteresor.
6. UNGDOMSGRUPPENS ARBETE OCH SLUTSATSER
Bashar Hariri och Frida Lundholm presenterade en enkät som gått ut till domare i Norrland
och Göteborg. 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 och på sikt klara en generationsväxling med planerad
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verksamhet under en längre tid och att ta vara på ungdomars engagemang och de äldres rutin.
Tilde Larsson ingår även i denna grupp. Enkätsvaren bifogas som bilaga i originalprotokollet.
7. PERSONUPPGIFTSLAGEN GDPR OCH HUR DEN PÅVERKAR
Presenterades en kort version av hur den nya dataskyddslagen påverkar SFDF och
domarklubbarnas verksamhet. SFDF har informerat domarklubbarna om vad de gjort den 1
oktober samt vid landsdelskonferenserna i Svealand och Götaland.
En PP-presentation gicks igenom och kommer bifogas som bilaga i originalprotokollet.
Här följer en begränsad beskrivning av vad en FDK behöver göra, mer finns i presentationen:
• Utse en funktion i FDF/FDK som är ansvarig för arbetet med GDPR
• Kartläggning av vilka register som finns, varför och var de finns lagrade
• Upprätta rutiner för hur personuppgifterna behandlas
• Upprättat en plan för hur detta arbete skall fortgå
• Styrelsen skall veta om vilka personuppgifter som handhas och var de finns samt hur
dess får användas.
• Alla personer som kommer hantera personuppgifter inom FDF/FDK organisation ska
ha en utbildning hur era register hanteras.
• Information lämnas till medlemmarna
8. AVTAL SvFF/SDF SERIER
Thore berättade var som var på gång med förhandlingarna. Gruppen som förhandlar om SDF
serier skall träffas den 23 mars och 18 november för att diskutera avtalen samt ersättning vid
tvådomarsystem i div 6. När det gäller SvFF serier är inget fastställt ännu om förhandlingarna
och med vem.
9.

INBJUDEN GÄST

Magnus Svenungsson, SvT, hade inbjudits att prata om matchfixing.
Han berättade om denna närvaro i Sverige och att förekomsten länge förnekades av bl.a.
politiker. Detta kan vara en anledning till den problematik som vi har idag. UEFA har idag 43
spelare som misstänkts deltagit i uppgjorda matcher i Allsvenskan eller Superettan.
En genomsnittlig spelomgång på Superettan är 35 miljoner kr vara 24 spelas i Asien. Svenska
Spel verkar sluppit problemen men bolagen finns i Asien istället. Spel finns som de upptäckt
på matcher ner till U21 och div 2.
Vad gör att domarna hamnar i denna situation? I vissa fall kan det vara att de är hotade eller
ett sätt att tjäna pengar. Dock visade han på två fall som förekom i basketligan och fotbollen.
Han visade en del matcher, där det troligtvis matchfixing förkommit.
10. DOMARDRÄKT
En omfattande information har sänts ut till representanter i domarklubbarna under hösten.
SvFF har tecknat ett nytt 6-årigt avtal med adidas (2019-2024)
Från och med 1 januari 2019 har inte längre Intersport ensamrätten till SvFF produkter
Idag kan ni köpa adidas domarprodukter genom alla adidas återförsäljare dock utan SvFF
emblem.
SvFF profilerade domarprodukter hittar ni from 15 februari i den nya officiella domarshopen
hos SvFF. Driften sköts av företaget NeH som även administrerar trycket av SvFF emblem.
Ni som har föreningsavtal med Intersport kan naturligtvis fortsätta med detta, men ni har
också möjlighet att teckna med annan sportkedja eller lokal butik. Dock är sortimentet utan
SvFF emblemet tills vidare. Vår ambition tillsammans med Svenska Fotbollförbundet är att
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SvFF profilerade domarprodukter ska erbjudas till hela marknaden.
Domarbroschyren i pappersformat kommer inte att finnas längre utan sortimentet går att hitta
i respektive sportkedjas hemsidor eller på den officiella domarshopen.
Sortimentet är detsamma som 2018, eftersom domarprodukterna byts vartannat år. Färgerna
på tröjorna är även 2019 alltså: svart, röd och ljusblå.
Tröjorna är Unisex modell dvs samma modell för dam o herr ner till storlek XS.
Domare som dömer i SvFF serier måste ha adidas tröjor med SvFF emblem.
11. LANDSDELSVISA TRÄFFAR
Bl.a. pga att Norrland inte haft någon landsdelskonferens träffades deltagarna och
diskuterade:
Svealand:










Gå ut med inbjudan innan sommaren till Svelandskonferens
Var 3:e år ha gemensam konferens Götaland/Svealand/Norrland där viss tid under konferensen går
till dom olika landsdelarna! Ett förslag!!!!
DA träff Svealand, träffas via nätet eller fysisk och prata ihop sig om vad som skall göras och
tipsa varandra hur dom arbetar som DA. (titta gemensamt på ungdomsarvoden)
Sponsra lokalt ungdomsdomaretröjor till föreningsdomare
Bli bättre på att söka SISU ersättningar, tipsa varandra hur vi gör
Fadderverksamhet i lokala klubbar, jobba vidare med det
Besöka varandras verksamheter i distrikten/utbyte
Uppsökande verksamhet SFDF
Stötta varandra för en bra arbetsmiljö för domare.

Götaland:


Inställd träningsmatcher om du ej som domare kommer till uppdraget straff 500kr (Skåne,
Göteborg)
 Förslag inställd till 50% av arvodet gäller inställd match samma dag är idag 130kr +ev resa
 Alternativa löptest för äldre reserv & Div 6, distriktet genom drivit(Skåne) VFF tagit bort korta för
50+ bra med alternativ
 Innehåll i kurs, mat, instruktörer, hotell, löptest, m.m. kurskostnad 800-2800kr (1dag/2dag)
diskuterades och hur det kan bli mer likt i Sverige
 Spelarkontroller på alla spelare inför 2019 (2018 enbart stickprov) Göteborg & Skåne vill inte
agera ordningsmakt
 Fogis Spelar kontroll där igenom/är det möjligt att genomföra/är det vårt ansvar? Vi vill att detta
ska vara fotbollsföreningens ansvar ej domare. Hur gör vi detta?
 Att det borde vara lika i hela landet!
 LDO: hur kan vi utveckla arvoden och intresset för uppdraget samt genomföra uppdrag –
genomföra utbildning krav på att utföra ett visst antal LDO.
 Att vi utvecklar vårt samarbete med distrikten om överläggningar håller en given dagordning
 Landsdelskonferenserna är viktigare än Förbundsmötet.
Norrland:
 Få medlemmar i mindre orter och därmed svårt få ekonomi att gå ihop bl.a. att kunna delta på
landsdelskonferenserna
 Norra Västerbotten har dock inte svårt med få medlemmar och att de har det bra med tanke på att
de är en mindre stad och trotts det har de en bra sammanhållning och har över 60 arrangerade i
deras klubb. Alltså lite olika på var man tittar.
 Informationen går inte ut. Sänd ut till FDK vad som händer under året men också telefonkontakt
förutom e-post
 DA borde kontakta sina FDK någon gång under året
 FDK i de olika distrikten skall ha kontakt med varandra någon eller några gånger under året
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Förtydliga valberedningens punkt på dagordningen vid landsdelskonferenserna om bl.a. de olika
valen till Förbundsmötet.

12. SFDF HEMSIDA – FACEBOOK
Krister informerade om hur hemsidan och Facebook är upplagda och kommenterade de
punkter som kom från landsdelskonferenserna. Numera måste också hänsyn tas till GDPR.
13. 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. Numera måste också hänsyn tas till GDPR även här.
De kontaktuppgifter som inhämtas av dessa klubbar är kopplade till medlemskapet i SFDF på
den lagliga grunden att det behövs för att fullgöra det avtal som medlemskapet och
deltagandet i förbundets verksamhet innebär.
Det behövs alltså inget särskilt samtycke eller avtal för sådan personuppgiftsbehandling
däremot måste SFDF informera FDF och FDK om att behandling av deras inlämnade
personuppgifter kommer att ske.
Det är DA eller i vissa fall domarklubbens ansvar att rätt personer anmäls.
14. FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRBUNDSMÖTET
En förberedelse gjordes inför förbundsmötet.
Dagordning, röstlängd, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och kassarapport gicks
igenom liksom den proposition om förändring av stadgarna som Förbundsstyrelsen lämnat.
15. 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
Bilagor från CDK
Presentation ersättningar 2019
Domardräkt 2019
GDPR FDK
Information till distriktsansvariga om deras roll
Organisationsnummer domarklubb_ideell förening
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Deltagarlista SFDF Konferens och Förbundsmöte 2-3 februari 2019 i Stockholm
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