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Sammanträden och träffar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden varav 7 var
telefonmöten.
En planeringskonferens har hållits i Helsingborg den 22 september.
Utöver dessa formella styrelsesammanträden har styrelsens ledamöter haft täta kontakter för
att lösa problem av mer akut karaktär.
Under verksamhetsåret har styrelsen sänt ut information till samtliga domarklubbar/
domarförbund i landet, till SvFFs DU, EDK samt SEDD.
Förbundsmötet ägde rum på Hotel Nordic Sea i Stockholm 4 februari. Dagen innan
arrangerades en konferens med representanter från domarklubbar och domarförbund.
SFDF arrangerade en tvådagars landsdelskonferens för domarklubbar och domarförbund
den 27-28 oktober för Götaland i Jönköping, för Norrland i Lycksele och för Svealand i
Örebro.

Ersättningsförhandlingar
Ett treårsavtal slöts för åren 2008-2010 gällande för distriktsfotbollen i Sverige under
december.
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I förhandlingsgruppen ingick från domarsidan Thore Johansson, Götaland, Magnus Loman,
Svealand och Anders Rönquist, Norrland.
I SvFFs serier kommer förhandlingar att ske under januari 2008. Förhandlingarna sköts av
ordf och sekr.

Representation
Vid Vimmerbys FDK 60-årsjubileum deltog Kjell Wegeborn, Jönköpings FDK 75årsjubileum deltog ordf, Örebro FDK 80-årsjubileum deltog Magnus Loman och vid SEDD´s
20-årsjubileum deltog sekr.
Vid en uppföljningsträff med Umbro och SvFF om domardräkten den 22 augusti har SFDF
representerats av ordf.
Vid Central domarkonferens den 15-16 september i Borås deltog från SFDFs sida ordf och
sekr.
Vid överläggningar mellan domarorganisationerna och SvFFs DU den 15 september deltog
från SFDF ordf och sekr.
Ordföranden har deltagit i Referensgruppen för Regel- och Tolkningsfrågor.
Vid SvFF-DU´s distriktsbesök har SFDF representerats av v.ordf i Jämtland och
Västerbotten.

Övrigt
Landets fotbolldomarklubbar och SFDF har under året, på ett konstruktivt och ömsesidigt sätt
samarbetat för den enskilde domarens väl i svensk fotboll.
SFDF hemsida på Internet innehåller bl.a. stadgar, regler och kontaktmän i FDK och sköts av
domaren Håkan Andersson, Vimmerby.

Slutord
När det blir allt svårare att få personer som vill ställa upp som föreningsledare, eller som i vårt
fall domare, är det av största vikt att de som börjar döma fotboll känner sig välkomna in i
fotbollfamiljen och får stöttning. Detta gäller naturligtvis även de som redan dömer. Ni i
domarklubbar och domarförbund har här den bästa lokala kunskapen att förmedla och hjälpa
till i detta arbete likväl som att skaffa nya domare.
Vi ser dock med oro på utvecklingen med hot och våld mot domaren såväl på distrikts- som
elitnivå och vi har beslutat att inte längre acceptera detta! Arbetsmiljön innan, under och efter
match måste bli acceptabel för såväl spelare och ledare men för våra domare i synnerhet. Från
och med 2008 kommer domarna med stöd av ”Spelregler för fotboll, regel 5”, att bryta de
matcher där man blir utsatt för fysiskt och psykiskt våld och där domarens säkerhet
äventyras. Om vi fortfarande efter 2008 års seriespel inte lyckas dämpa denna negativa trend
måste ytterligare åtgärder vidtas!
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Styrelsen vill härmed tacka alla domare och förtroendevalda i Sveriges domarklubbar och
distrikten för det gångna året. Utan den insats ni alla lägger ner skulle vi inte kunna utveckla
och förbättra domarverksamheten.
Vi vill också tacka våra kollegor i SEDD och EDK.
Och ett stort tack till alla berörda på Svenska Fotbollförbundet och i Distriktsförbunden som
medverkat och samarbetat med SFDF på bästa sätt.

Februari 2008.
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