SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för
distriktsansvariga 2019-10-26--27 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:
• Möte med SvFF-DK
o Domarens försämrade arbetsmiljö, våld och hot
o Ungdomsdomare/föreningsdomare
o Samarbetet mellan SFDF lokalt och distriktens domarkommitté
• Central domarkonferens
o Hur jobbar ni med dubbla klassificeringar för tjejer och killar som
D/AD
o Hur hanterar ni återbud i ert distrikt
o Hur hanterar ni domare som uteblir från match
o Hur resonerar ni kring att ställa in matcher p g a domarbrist?
o Vad tycker ni är det absoluta nyckelpunkten för att behålla befintliga
domare utifrån de diskussioner ni har haft inne i rekryteringsgruppen?
o Hur tänker ni kring fortbildningar 2020 med så många regelnyheter
o Hur rekryterar distrikten DI?
o Vilka är de viktigaste förmågorna som ni tycker vi ska utveckla hos era
DI för framtiden?
o Domarfysik
▪ Vad är en bra ”domarfys”?
▪ Hur skapar vi långa och hållbara karriärer ur ett fysiologiskt
perspektiv?
▪ Vad ställer det för krav på domarnas fysiska kapaciteter?
o Vad kan FDK kan hjälpa till i sitt distrikt med
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Landsdelsspecifika frågor
o 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?
o Riskanalys innan match (se hemsida)
▪ Vad skall vara med på en sådan checklista, utöver hot och våld?
▪ Vid team-matcher är ordentlig matchgenomgång viktig
o Vem stöttar domaren vid hot, våld och rasistiska påhopp?
o Påtala för arrangerande förening dess ansvar i dessa frågor
o Domarnas trivsel i Göteborg, enkät 2019
o Medlemskort i en FDK, fysiska eller digitala
o Tvådomarsystem i ungdoms-/seniormatcher/div 6

Övrig information från SFDF
• Domardräkten 2019-20
• Ungdomsgruppens arbete och slutsatser
• Enkät kvinnliga domare
• Hemsidans och Facebook innehåll
4. Domarens arbetsmiljö
Årets säsong har innehållet arbetsmiljömässiga problem som medfört att domare i
Göteborg inte vill döma två lag i div 4 pga av dåligt beteende mot matchledarna med
hotfulla och dåligt bemötande. I Västergötland har fyra matcher avbrutits på grund av
bråk och en pga rasistiskt påhopp.
Tomas Fernfelt gjorde en presentation av som man bör tänka på och förbereda, vad
domaren, domarklubben kan göra. Riskbedömningar görs idag i arbetslivet och
domarna bör också tänka i dessa banor framför allt i högriskmatcher där detta är
synnerligen viktigt. Det gäller också att stötta sina kollegor men även domarklubben
och dess styrelse har ett ansvar. Man bör också tänka på vad som skrivs i offentliga
medier, men även i slutna grupper i exv Facebook. Presentationen bifogas.
SDF måste fokusera på de lag som ställer till problemen och göra åtgärder redan från
seriestarten. Eftersom det är en arbetsmiljöfråga kanske matcherna behöver brytas för
att ställas detta på sin spets. Notera dock att det är ju inte alla föreningar som har
problem.
Roberto Incorvai har fått frågan att sammanställa en nolltoleransguide. Han har varit i
kontakt med en jurist som anser inte man ska ge exempel på hot, förolämpning och
förtal. Gör man det så finns det risk att man begränsar folks tolkning till de specifika
exemplen.
SvFF borde skapa någon form av dokument kring detta arbetsmiljöproblem. Detta är ett
problem åt båda håll som inte får glömmas bort.
Vem har arbetsmiljöansvaret juridiskt för domaren? Detta håller på att utredas av
Arbetsmiljöverket.
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5. 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. Hur gick det med detta? De domarklubbar som
inte är medlemmar efterlyser en sådan information och att förbundet hör efter vad de
vill att Förbundet skall jobba med för att de skall bli medlemmar igen.
Löptester på äldre domare har ju upphört. Minst 10 träningar (minst 45 min) av 23 efter
egen förmåga skall de vara med på annars löptest i sin eller andras domarklubb. Steg 1
domarna har ingen löptest.
Skåne har haft problem med att matcher avbryts eftersom det blivit för få spelare. Något
lag har satt detta i system. Vad blir det för bötesbelopp då?
Zonindelningen fungerar fortfarande bra, lokal matchtillsättare i div 4 och neråt och
ungdomsserier. Klassificeringen enligt förslag från domarklubbarna.
Skåne FDF har hjälpt en domare som blev hotad under match överklaga Skånebolls
bestraffningsbeslut till SvFF som förlängde avstängningen avsevärt!
Småland: Smålands FDF har bytt styrelse och Jönköpings FDK är med i verksamheten
igen. Behöver 100 domare till. Östra Småland är få domare och har fått svårt att komma
till träffarna. Gott samarbete med DK. Kansliet tillsätter AD div 2-3, automatisk
tillsättning i div 4-5 men återbud hinner en man inte med.
Jönköping hinner inte utbilda och följa upp mer än fem domare även om de har tjugo
stycken intresserade. Detta har meddelats Smålands FF och bett om hjälp.
Tre uppföljningar efter steg 1 för att få dem godkända krävs. Kan förbundet ta ett större
ansvar?
Tvådomarsystemet i div 6 och damer div 3 genererar olika uppfattningar bland
domarna. Tär på tillsättare och domare fram för allt klassade div 6 eftersom det inte
finns tillräckligt med domare. När serierna avgörs saknas det domare. Ersättningen är
också ett problem. SvFF-DK har lämnat frågan till FörbundsStyrelsen för beslut utan
förslag till beslut!
Utbytesmatcher är en stimulans för alla som får möjlighet. Många domare slutar år två.
Östergötland: Verksamheten fungerar bra med förbundet. Träffar DK två gånger om
året tillsammans med domarklubbarna. Problem med att domare slutar, västra delen har
domarbrist, matchningen på hösten svår att få ihop så många dubblerar då.
Även här har man haft svårigheter med domare som känner sig hotade, lag som skall
göra upp på planen mm. Norrköping FDK har stöttat en kvinnlig domare som dömt
ungdomsfotboll som under pågående match blev fråntagen uppdraget av ledarna i båda
lagen. Hon har även fått en utbildning av klubben.
De har kvar sitt gröna kort vilket fungerar bra fortfarande.
Utbytesmatcher med andra distrikt i div 4 och 5 kostar för mycket tycker klubbarna.
Denna fråga bör tas upp med DK vid träffen med dem.
Tillsättningen ner till div 6 görs av ÖFF vilket är en negativ utveckling för
domarklubbarna. Måste markeras vid mötet med dem.
Ev skall de få domarklubbarna jourverksamhet för återbuden.

SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

Halland: Kommer att kalla till ett möte med Hallands FF ordförande i första veckan i
december (dvs efter SFDF förhandlingar den 18 november). Centralisering av all
domarverksamhet har gjorts och fungerar fortfarande inte tillfredställande. Två
återbudsansvariga i distriktet finns utanför kanslitid, en i norr och en i söder. HFF har
all matchtillsättning från P15 och uppåt. Coach finns för div 4 och 5.
Därför har HFDF ställt frågan till domarna i Halmstad hur det fungerat med tillsättning
mm som HFF sköter. Det skulle komma ut tre listor med tillsättningen om året men det
har det inte gjorts utan matcherna kommer ut väldigt sent bara någon dag innan. HFF
sköter all utbildning av domare själva även föreningsdomare. Domarklubbarna får inte
reda på vilka som gått steg 1 utbildningen.
Div 4 domarna skulle vara faddrar till steg 1 domarna, vet inte om det fungerat.
Har tvådomarsystem i div 6 och i DM-matcher. Ingen förhandling här heller om dessa
matchers ersättning. Det betyder att i DM-matcher kan lag spelande i SvFF-serier har
haft två-domarsystem.
Konferensdeltagarna hurrade för Anders Axelsson som fyllt 75 år.
Göteborg: Roberto Incorvaia gjorde en presentation av domarklubben via ett PP.
Har en mycket aktiv styrelse och Roberto sitter som ledamot i DK. De har en god
relation med GFF domaransvarig och sociala medier i Göteborg.
Domarklubbens samarbete med GFF fungerar så där.
GIFDK har med GFF har nått ett avtal över 2020 samt att samarbetet och dialogen
fungerar bra.
Klubben försöker skapa mervärden för domarna med bl.a. har många sk seminarier
under säsongen. Har tagit fram ett paket för steg 1 domarna och de är med och
presenterar deras verksamhet vid kurstillfället om hur de kan komma in i gemenskapen i
klubben. Har även samarbetspartners som Intersport o Nordic Wellnes.
Klubben har fadderverksamhet för steg 1 domarna,
En Nolltoleransguide har sammanställts och en ny matchguide håller på att skrivas.
Problemen med hot och våld gäller endast på manliga sidan.
Vi måste vinna tillbaka respekten, jobba mer med matchledaregenskaperna på domarna
och vi måste städa först ”in house”!
Har haft två föreningar i div 4 som gett stort bekymmer vilket gjorde till sist att GIFDK
beslutade inte döma dessa lag de sista två omgångarna. En omröstning gjordes med div
4 domarna och dess coacher där beslutet blev att inte döma lagen.
Domarklubben hade påtalat detta för förbundet men ingen reaktion innan medierna
började skriva om detta. Distrikten runt om ville inte tillsätta några domare utan det fick
lösas internt i Göteborg.
Roberto visade en film om en av matcherna. GIFDK har konstaterat att domarna måste
polisanmäla sådana här incidenter men även informera Arbetsmiljöverket.
Efter en förhandling med förbundet (delegerat till kanslichefen) bestämdes att ett
matchpaket skulle tas fram till de fyra matcherna det gällde fjärde domare
matchobservatör från GFF och GIFDK, matchvärdar när lagen spelade på hemmaplan.
En positiv avslutning för året kommer att göras med Julia Magnusson som föreläsare.
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Västergötland: Överläggning med VFF två gånger/år. VFDF är nöjda med att vara
adjungerande i DK eftersom det är lättare att verka då och driva frågor mot förbundet.
VFDF skall i år få fem minuter att presentera deras verksamhet när Repskapet träffas i
Västergötland. Påtaglig domarbrist i de flesta elva domarklubbar. Har haft stor
omsättning på domare. Vara FDK kanske kommer att läggas vilande eftersom de är för
få.
VFDF skall få presentera sig på alla utbildningar och framförallt pratar arbetsmiljö,
krisplan samt avtalet.
De tre regionsansvariga fungerar mycket bra nu. Krisplan har sammanställts och
skickats ut till domarklubbarna.
Distriktet har coacher i div 4-5 och dam och de har 3 st mentorer i div 6 en i varje
region, som skall ha lite koll på denna grupp.
Kansliet jobbar allt för att få tillsätta domare till matcherna, men vi tycker det är bättre
ställa in matcher i stället för att dubblera så att föreningarna förstår problemet med för
få domare.
Tillsättningen har missat eftersom framför allt i lägre serier blivit långa resor för
domarna.
Hot och våld samt kränkning har förekommit, detta redovisas under punkten ”Domarnas
arbetsmiljö”. VFDF har varit delaktiga i samtliga fall och stöttat domarna.
En angiven matchfunktionär för arrangerande förening skulle behövas i FOGIS.
6. Ersättningsförhandlingar
Thore gick igenom förutsättningarna inför de nya förhandlingarna som kommer ske i
höst eftersom innevarande avtalet upphör 2019. Följande punkter är aktuella:
• Ett treårsavtal är ambitionen både på ersättningar i distrikts- och SvFF serier,
glöm dock de inte lokala förhandlingarna
• Efter en ny utredning i Småland skall tvådomarsystem i div 6 bedömas. Beslut
väntas från SvFF-DK
• Förhandlingspart för SvFF serier blir Lars Hilmersson
• AD för dam div 3 och herr div 6 i Medelpad har en reducerad ersättning 2019.
Därför föreslås ny text: Avsteg från ovanstående ersättningar får inte göras
lokalt utan skall ske vid en central överenskommelse.
• Milersättningen kommer den att justeras för SDF?
• Restidsersättningen-Norrland skall ev förändras.
• Vid inställd match eller w.o.-match, där beslut fattas på matchdagen, utgår
restidsarvode med 130 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på
uppdragsplatsen. Denna ersättning behöver höjas.
För enkelt ställa in seriematcher särskilt på reserv och lägre damserier.
• Matcher avbryts eftersom det blivit för få spelare efter utvisningar. Lag har satt
detta i system. Hur handhar man detta och vad blir det för bötesbelopp då? Blir
de avstängda?
7. Information från valberedningen
Tomas Fernfelt ingående i valberedningen information om valberedningens arbete inför
Förbundsmötet 2020-02-01 och höstens verksamhet.
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Mötet ställde sig bakom det förslag till förändring av stadgarna som
Förbundsstyrelsen sammanställt gällande tre suppleanter.
Vem ska vara suppleant i Förbundsstyrelsen ska vara en stående punkt på
landsdelskonferenserna.

8. Övriga frågor
Enkät kvinnliga domare
Det har uppmärksammats att SFDF representerar kvinnliga domare under elitnivå. När
frågan om domarkläder anpassade till damdomare togs upp i media blev vi därför
kontaktade. Innan mediadiskussionen kom till stånd bestämde därför adidas ihop med
SvFF att damstorlekar kommer finnas i domartröjan och shortsen 2020. Efter detta
initierade SFDF tillsammans med SvFF en enkät om detta som sändes ut till 1735
kvinnliga domare ner till föreningsdomare. Vi fick in 193 svar där 86% av
förbundsdomarna och 30% av distriktsdomarna svarade.
Drönare under match, GDPR
Så länge inget är föreskrivet om föremål över spelplanen (i eliten måste det vara fritt 21
m över planen) så är det teoretiskt ok. Enligt 4 kap 8 § TB måste man dock ha
arrangerande förenings medgivande. Ska matchens sedan sändas via TV/internet krävs
även SvFF:s/SDF:s godkännande.
Medlemskort i en FDK, fysiska eller digitala
Göteborg IFDK använder digitala kort via Myclub.se vilket är dyrt. De flesta har
antingen fysiska eller inga alls utan vanlig legitimation med kickback till domarklubben
i stället. Via laget.se har man sina medlemsregister.
Domarkläder 2019 och 2020
2019:
• Ett stort missnöje har riktats mot den nya leverantören NeH 2019
• NeH har anställt en person som handhar kundtjänst och produkter på lager
• Trycken av SvFF emblem liksom Fair Playloggan har varit ett problem men åtgärdat
under säsongen. Viktigt med både temp/tryck och tid för trycket.
• Intersport köpt och sålt domarprodukter förädlade (SvFF tryck) av NeH.
• 17 domarklubbar har haft föreningsavtal med Intersport och kommer erbjudas något
likvärdigt av NeH/adidas
• Information till domarna kommer i december: Typ ”from 17/1 finns nya
kollektionen i domarshopen”.
• En tätare kommunikation med domarna kommer att ske med erbjudande 2020.
Sortiment 2020:
• Tröjor: Svart, gul, blå (dam+herr), lång och kort ärm.
• Shorts (dam+herr)
• Ny overall (unisex)
• Ny träningströja (unisex)
• Ny jacka (unisex)
• Ny piket (unisex)
• Hoody, oförändrad
• Padded jacket, oförändrad
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Mötesdeltagarna anser att priset på utrustningen har höjts alldeles för mycket sedan
NeH tagit över försäljningen.
Ungdomsgruppens arbete och slutsatser
Bashar Hariri 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.
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.
Domarnas trivsel i Göteborg
Bashar Hariri presenterade en enkät GIFDK gjort under 2019 och som gått ut till deras
domare med 115 svar i Göteborg.
Syftet med enkäten är att få en tydligare bild av hur våra medlemmar upplevt
domarrollen under säsongen 2019. För att skapa en så klar bild så kommer enkäten även
beröra samarbetsparter som är viktiga för domaren, så som Göteborgs fotbollsförbund
(GFF), Domarcoach och GIFDK.
Bashar visade även klubbens hemsida.
Nästa års Götalandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens skall ligga kvar dvs den 24-25 oktober 2020 och
i samma form.
Förbundsmötet 2020
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att
äga rum den 1-2 februari 2020.

Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson

Bilagor
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna omgående.
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