Anteckningar vid SDFs Norrlandskonferens i Umeå 9 nov 2019
1. Konferensens öppnande
Mikael Westerlund, SFDF hälsade deltagarna välkomna till Scandic hotell Syd i Umeå, och förklarade
konferensen för öppnad. Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes
till mötesordförande Mikael Westerlund samt Krister Sandin till att föra anteckningar.
2. Godkännande av dagordning.
3. Föregående mötesanteckningar, det fanns inga anteckningar att gå igenom då konferensen 2018
blev inställd.
4. Val av ordförande och sekreterare för konferensen.
5. Presentation av SFDF.
o
o

Vad är SFDF/DA?
Fördelen att tillhöra en domarklubb

6. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar.
Återbuden är ett stående problem i alla distrikt och framförallt då framförhållningen inte
fungerar med att lägga in ledighet i fogis vilket ställer till för både kollegor och tillsättare.
Många yngre domare har sena och märkliga återbud samtidigt som fler klubbar har börjat
använda Facebook som en återbudsida vilket har ökat återbuden då det är för lätt att bli av med
sina matcher. I Medelpad följer man upp de domare som lämnar många återbud, om det
fortsätter tar man bort uppdrag från fogis.
Mentorskap/faddrar används i Västerbotten till steg 1 domarna och fungerar mycket bra. 2 nya
domare/fadder som är med matcher och stöttar domarna.
Domarbrist skapas framförallt då man kommer fram till sena hösten och matcherna ska spelas
på helgerna. Ett förslag skulle kunna vara att ändra matchstart till kl. 11/15 för att strukturera
tävlingsverksamheten på lördagar och söndagar och domare kan dubblera sina uppdrag om det
skulle behövas.
Matchvärdar på matcher i ungdomsfotbollen har fungerat sådär, vad har man för ansvar? Fler
incidenter sker på de matcher som det har saknats matchvärdar.
Matchvärden har som uppgift att medverka till att matchen genomförs i god anda, vilket bl.a.
innebär att lagens spelare, funktionärer och åskådare uppträder på ett balanserat sätt gentemot
motståndare och domare. Vi måste vara rädda om våra ungdomsdomare och tillåta dem att göra
några misstag.
Samarbete med DK. Här är det viktigt att se till så att det är domarklubbar eller domarförbund
som utför arbetet lokalt för domarna i samarbete med sitt eget distriktsförbund och se till så att
dessa arbetar efter Sverigeavtalet när det gäller bl.a. ersättningar, arbetsmiljö mm.

Ungdomsserierna och cuper förhandlas lokalt i distriktet. En DA (Distriktsansvarig) skall
representera domarklubbarna i sitt distrikt och vara den sammanhållande länken mellan sina
domarklubbar och Förbundsstyrelsen i (SFDF)
Konferensen diskuterade angående hot o våld i samband med matcher. I Norrland är man rätt så
förskonad med våld mot domare. Däremot förekommer både hot och kränkning. När känner
man sig hotad? När man uppfattas att ha gjort ett felbeslut och spelare, ledare och publik
reagerar hotfullt. Accepterar vi en del saker för att undvika arbete med att skriva rapport eller
framtida hot? Hot, våld och kränkning mot funktionär ska ses som mycket allvarligt och kan leda
till avbruten match. När är domaren kränkt? Mycket individuellt hur man uppfattar en
kränkning.
En krisplan bör finnas i varje domarklubb/ distriktsförbund där det ska finnas namn och
kontaktuppgifter på personer som man nå då man har varit med om en händelse.
En bra idé är att ha med en kvinna som kontaktperson som man kan nå då det kan vara lättare
att kunna prata/diskutera med vid ev. påhopp. Damer/tjejer kan tycka att det är lättare att
diskutera med en kvinna i vissa lägen och få större förståelse
SDF bör ha ett formulär på fogis för att rapportera in händelser i samband med matcher.

7. Information från SFDF.
•

Möte med SvFF-DK.
- Domarens försämrade arbetsmiljö, våld och hot.
- Ungdomsdomare/föreningsdomare.
- Samarbetet mellan SFDF lokalt och distriktens domarkommitté.

•

CDK = Central domarkonferens.
- Deltagare CDK.
- Hur hanterar ni återbud i ert distrikt.
- Hur hanterar ni domare som uteblir från match.
- Hur resonerar ni kring att ställa in matcher p.g.a. domarbrist?
- Hur tänker ni kring era fortbildningar.
- Hur tänker ni kring fortbildningar 2020 med så många regelnyheter?
- Nya Barn/ungdomsfotboll.
- Hur har utbildningarna för klubbinstruktörer fungerat? – Förbättringsförslag?
- Hur rekryterar distrikten nya DI? (Distriktsinstruktörer).
- Vilka är de viktigaste förmågorna som ni tycker vi ska utveckla hos era DI för
framtiden?

-

Domarfysik.
- Vad är en bra ”domarfys”?
- Vad ställer det för krav på domarnas fysiska kapaciteter?
- Hur stöttar vi domarna i övergången från distrikt till regionalt?

•

Landsdelsspecifika frågor.
-

Hot & Våld, rasistiska påhopp i samband med matcher. (Spelare, ledare, domare
samt åskådare)
Vågar alla visa det röda kortet med ev. konsekvenser under- efter match o familj? Ev.
polisanmälan med dess följder.

När är man kränkt? Går det hitta riktlinjer för detta?
- Riskanalys innan match, Krisplan
▪ Vad skall vara med på en sådan checklista, utöver hot och våld?
▪ Vid team-matcher är ordentlig matchgenomgång viktig.
- Vem stöttar domaren vid hot, våld och rasistiska påhopp?
- Påtala för arrangerande förening dess ansvar i dessa frågor.
- Vårt största bekymmer är domarbrist/domarrekrytering, många lag i Norrland
slutar.
- Sänkta arvoden för AD i div 6 herr och div 3 dam i Medelpad. Nytt textavtal: Avsteg
från ovanstående ersättningar får inte göras lokalt utan skall ske vid en central
överenskommelse.
- Tvådomarsystem i ungdoms-/seniormatcher/div 6.

Övrig information från SFDF.
•
•
•
•
•
•

Domardräkten 2019-20
Ungdomsgruppens arbete och slutsatser
Enkät kvinnliga domare
Hemsidans och Facebook innehåll
Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
Förändring av stadgar enligt årsmötets önskemål. Vem ska vara suppleant för Norrland i
Förbundsstyrelsen 2020? Det ska vara en stående punkt på landsdelskonferenserna.

Nästa års Norrlandskonferens
Deltagarna vill att nästa årskonferens 2020 hålls i samma form.
Information från valberedningen
Krister Sandin informerade om hur arbetet fortgår inför Förbundsmötet i Stockholm 2020
Konferensen ställde sig bakom det förslag till förändring av stadgarna som Förbundsstyrelsen
sammanställt gällande suppleanter.
Förbundsmötet 2020
En information lämnades om nästa årskonferens och Förbundsmöte som kommer att äga rum den 12 februari 2020.
8. Övriga frågor
Frida Lundholm som ingår i ungdomsgruppen för SFDF redovisade deras arbete och slutsatser. Frida
presenterade en enkät som gått ut till 100 domare med 23 svar. Syftet med denna enkät är att få en
tydligare bild av hur man ska få fler ungdomar att börja döma, men även behålla befintliga domare.
Syftet med enkäten är även att få en bredare bild av hur man ska få fler att engagera sig i sin lokala

domarklubb. Frågeställningarna var: hur länge har du dömt fotboll? Varför har du valt tillhöra en
domarklubb? Hur ska domarklubbarna få domarna engagera sig med styrelsearbete i en lokal
domarklubb? Vad behöver fotbollsklubbar tänka på för att få yngre att börja döma? Vad behöver
domarförbundet tänka på för att få yngre personer att börja döma? Vad behöver man göra för att
behålla de som redan dömer idag? Enkäten har sänts ut till domarna i Göteborg och Norrland och
kommer att sammanställas av gruppen och skickas ut till deltagarna. Bashar Hariri och Tilde Larsson
ingår även i denna grupp.
Frida redovisade också en enkät som hon har gjort med hela Sverige angående ”Hotet mot
domarna”. 212 svar med blandad respons. Frågeställningen var, Ålder? Nivå man dömer på? Har du
någon gång blåst av en match? Vad upplevs som störst hot mot domare? Verbalt – Sparkar - slag o
våld – Sociala medier. Någon gång varit rädd för att lämna arenan? Varit rädd under match? Kränkt
på sociala medier?
Bilagor
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna.
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