MINNESANTECKNINGAR VID SFDFs UTBILDNINGSKONFERENS 2020-02-01
I STOCKHOLM.
Närvarande: se bilaga.
1. INLEDNING
Ordförande Thore Johansson inledde med att hälsa alla mötesdeltagarna välkomna. En
presentation av deltagarna gjordes.
2. ERSÄTTNINGFÖRHANDLINGARNA
• Ersättningsförhandlingar nytt avtal 2020-2023
Treåriga avtal har tecknats med SDF och SvFF. Kvarstår avtalen för Futsal och Beach
Soccer som skall vara klara innan sista mars i år.
o Redovisades SvFF ersättningar där större vikt lagts på damer div 1 denna gången
liksom SM F17.
o I avtalet med SDF har det klarlagts hur tvådomarsystemet får användas samt
vilken ersättning båda domarna skall ha.
o Några avsteg från det centrala avtalet får heller inte göras lokalt utan skall
förhandlas centralt.
o Restidsersättningen vid 80 km enkel väg är höjd till 150kr liksom en ny grupp
införts på 300km
o Vid inställd eller wo-match där beslut fattas på matchdagen, utgår restidsersättning
med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen.
o Ett policydokument med minimikrav benämnt ”Policydokument SDF-SFDF 2019”
har tagits fram och används lämpligen som ett lokalt avtal mellan parterna.
o Ersättning träningsmatcher
▪ Att ersättningen vid träningsmatcher är reducerad beror ju naturligtvis på
att domaren liksom spelarna behöver träna. Att få betalt för träning är det
få grupper inom förvärvslivet som får. Skulle krav på högre ersättning
ställas skulle nedanstående punkter bli aktuella för föreningarna och lagen.
▪ 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 Matchkvitto genom FOGIS kommer att provas i några distrikt. När kvittot är klart
med alla uppgifter får betalande förening uppgift att betala domaren.
3. DOMARDRÄKT
En omfattande information har sänts ut till representanter i domarklubbarna under hösten.
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SvFF har tecknat ett 6-årigt avtal med adidas (2019-2024) vilket blir svårigheter eftersom
FIFA och UEFA har avtal med Macron. Därför rubbas byte av modell på tröjorna.
Under eller i samband med match i förbundstävlingarna ska inte förekomma reklam för
spelbolag på domarnas kläder och utrustning. Vilket innebär att Svenska Spel Fair Play
försvinner.
Eftersom det riktats ett stort missnöje mot NeH som leverantör av SvFF produkter kan vi ju
hoppas att de har sett över sina rutiner både när det gäller inköp som hantering via kundtjänst.
Noterbart är också att det kommer finnas damstorlekar i matchtröja och shorts. Övriga kläder
är Unisex-modell.
Färgerna på tröjorna är 2020 alltså: svart, gul och ljusblå. Dvs den röda ersätts av gul.
Domare som dömer i SvFF serier måste ha adidas tröjor med SvFF emblem.
Problem för denna våren är ju att tillverkning och leveranser kommer att försenas pga
coronaviruset i Kina.
4. UNGDOMSGRUPPENS ARBETE OCH SLUTSATSER
Bashar Hariri presenterade en enkät som han och Frida Lundholm sänt ut till domare i
Göteborg och Norrland med c:a 100 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.
Erbjuda föreningsdomare kurser regelbundet, hitta intresset hos dessa personer tidigt.
Visa sig, stötta de som har valt att börja döma och satsa tid och resurser på coacher och
observatörer för gruppen av nya domare. Vi måste förbättra arbetsmiljön för domarna och ha
en tightare kontakt mellan domarcoacher och domaren.
Tilde Larsson ingår även i denna grupp. Bilaga till originalprotokollet
5. DOMARNAS TRIVSEL I GÖTEBORG
Bashar Hariri presenterade en enkät GIFDK gjort under 2019 och som gått ut till deras
domare med 68 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.
Av de domare som slutar är de 73% som angett de gör det pga av dålig arbetsmiljö.
Varför gör inte Gothia Cup en sådan här enkät på de domare som dömer cupen?
Bashar visade även klubbens hemsida.
Presentationen bifogas till originalprotokollet (Domarenkät Göteborg IFDK).
GIFDK delar gärna med sig enkäten för att användas i en annan domarklubb och länken till
den är:
https://docs.google.com/forms/d/1ogPemOQMi9xmRO0Lsc58KL82zlpNYYB5X1AZ3aPD9
A4/edit?usp=sharing
Noterat i samband med diskussioner kring enkäten och svaren är att:
Västergötlands FDF har fått en timma på alla domarkurser att presentera sin verksamhet.
Dalarnas FDK håller i sina domarkurser och har då samma möjlighet.
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6. Hotet mot domare
Frida Lundholm presenterade sin enkät som hon gjort på uppdrag från SvFF-DK om hot mot
domare.
Hon fick in 212 svar med blandad respons från svartagarna. Av de som svarat var 41% mellan
20-30 år och 62% dömde herrar div 4 och nedåt. 14% av de som svarat hade någon gång blås
av en match, det största hotet mot domarna är det verbala hoten tyckte 91%, varit rädd att
lämna arenan hade 72% varit, kränkt på sociala medier 78% osv.
Några slutsatser var:
Mer utbildning för domare i ledarskap
Värdegrundsfrågorna måste implementeras på gräsrotsnivå.
Det måste bli bättre utbildningen för ledare och föräldrar.
Enkäten bifogas till originalprotokollet ”Hot mot domarna SvFF” där ni mer noggrant kan
studera enkäten och dess kommentarer.
7. DOMARNAS 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. Det har funnit matcher i andra delar av Sverige där problem uppstått.
Roberto Incorva redogjorde för hur hot och våld har hanterats i GIFDK och GFF men även
hur domarklubben jobbar med sina medlemmar.
70 % av göteborgsdomarna har blivit utsatta för hot och våld. Det är brist på MO, rädsla för
domare att avbryta, matchvärdar saknas, nystartade föreningar mm.
Göteborgs Posten har intervjuat flera domare som har blivit utsatta för hot o våld.
Ett av fallen i Göteborg är polisanmält och till Arbetsmiljöverket.
GIFDK hade tidigt en plan hur de som klubb skulle agera och hjälpa domaren både före och
efter om något händer. GFF anser att ”Alla matcher måste spelas”. Det är beteendet på spelare
och ledare som ställer till arbetsmiljömässiga problem.
Björn Eriksson har varit ner på GFF och pratat om hårdare straff för dessa problem.
SvFF disciplinnämnd påstår att det inte går att stänga av på sådana grunder som GFF har
angett.
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 som Göteborg IFDK gjorde. 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 finns risk att man begränsar folks tolkning till de specifika exemplen.
GIFDK har dock gjort en matchguide för att förbättra arbetsklimatet för domarna som bifogas
i originaldokumentet, liksom ”En enkät kring arbetsmiljön för fotbollsdomare i Gbg”.
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? SDF eller arrangerande förening? Detta
håller på att utredas av Arbetsmiljöverket.
Föreningarna måste jobba efter de värdegrunder som SDF ställer när det gäller hot, våld och
trakasserier.
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8. SFDF:s FRAMTIDA ROLL
En diskussion skedde vad som händer med förhandlingar mm. om det blir färre och färre
domarklubbar som är medlemmar i SFDF.
De centrala förhandlingarna som sker görs för samtliga domare oavsett om de är medlemmar i
domarklubbarna eller SFDF.
9. LOKALA AVTAL UNGDOMSERSÄTTNINGAR
Det vore önskvärt om man hade ungefär lika ersättning för ungdomsmatcher i distrikten.
Den senaste sammanställningen gjordes 2012 men var svår att jämföra de olika nivåerna för
en del hade divisionsspel och andra inte.
Deltagarna skickar sina distrikts avtal när det gäller ungdomsfotboll till SFDF som
sammanställer 2020 års ersättningar.
Borde göras en ny sammanställning när serierna startar och alla distrikt har lagt upp
ersättningarna på nätet.
10. LANDSDELSVISA TRÄFFAR
Hur är man förberedd på Matchfixing
Norrland: Man tar upp ämnet och diskuterar på fortbildningen, vad är matchfixning? Vad gör
man om man misstänker att det sker matchfixning? Skriva handlingsplan? Nås information
om matchfixning ut till föreningarna?
Svealand: Vi tror att utbildning inom matchfixning bör uppdateras ofta så att även domare har
den nyaste informationen kring det.
Götaland:
Olika sätt beroende på nivå på dömningen
Vi tror inte att domarna är förberedda?
Svårt att på denna nivå veta om det sker eller vad det är.
Att informera och att rapportera de som vi uppfattar som matchfixing
Att försöka ha med det på utbildningskvällar/möten.
Viktigt att man hanterar frågan med rutiner
Att även SDF kan vara inblandade?
Hot och våld
Hur löser man detta problem? Hur kan man minska risken för detta?
Hur löser man problemen?
Norrland: Samma regler i hela landet, nolltolerans, samhällsproblem, ordentligt skrivna
rapporter för att få rätt straff.
Götaland: Förebygga tillsammans med SDF om en förbättring
Rätt person på rätt plats för att driva frågan och alltid för upp frågan vi de tillfällen som finns
Att våga ifrågasätta vid överläggningar vad SDF har för kris-/ handlingsplan för hot och våld
Svealand: Vi tror dock att mörkertalet är stort, både inom våld och hotbilden och samma inom
matchfixning.
Hur kan man minska risken för detta?
Norrland: Förebygga tidigt, samarbete med föreningarna, DK går ut i föreningarna och
diskuterar. Handlingsplan
Götaland: Att vi i framtiden kan ha personliga kroppskameror på oss för att ha som bevis till
rapporter. Förebyggande syfte, att lära oss hantera situationer. Att vid rekrytering ha en
tydligare kravprofil på domarna. Att vi som domare påverkar matcher genom vårt sätt att
vara, utbilda oss i hur vi är i olika situationer. Att genom besök i föreningar hur vi samverkar
även i utsattas områden. Hur hanterar man spelar med narkotika påverkan eller doping?
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Svealand: Vi tog upp sexism en del men vi tyckte väldigt olika i diskussionen. Det lyftes dock
fram att det är skönt för unga tjejer att prata med en annan tjej istället för en äldre herre.
Utdrag ur belastningsregistret, hur behandlas det i distrikten
Norrland: Personer utses som ska ta emot o titta på papperet. Kuvertet behöver inte vara
oöppnat som en del distrikt skriver.
Götaland: En del visar upp det och dokumentet och lämnar ifrån sig. Kan skickas tillbaka per
post. En del förvaras på kansliet i respektive förbund. De flesta visas upp vid kurser oftast till
anställd personal. Register handhas på lite olika sätt, men oftast med GDPR perspektiv
Valberedningen i SFDF
Norrland: Frågan togs upp att diskutera namn för framtiden som är lämplig för att jobba för
SFDF.
Götaland: Vikten av att tillsammans föreslå personer till valberedningen under året.
Att ställa frågan: Vad kan du tillföra om du tar ett uppdrag?”
Att motivera den person som föreslås, kunskap, uppdrag m.m. Och att sedan valberedningen
får ta ställning till de nomineringar som inkommer.
11. 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.
Krister Sandin som fyllt 50 år den 4 januari avtackades med en blomstercheck.
12. 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
Presentation ersättningar 2020
Domardräkt 2020
SFDF ungdomsprojekt 2019
Enkät kring domarnas arbetsmiljö i Göteborg
Hot mot domare SvFF
Matchguide för Hot och våld mot domare
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Deltagarlista SFDF Konferens och Förbundsmöte 1-2 februari 2020 i Stockholm
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