SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET
Anteckningar fört vid SFDFs Norrlandskonferens för distriktsansvariga
2020-11-16 via telefonen.
Närvarande: se deltagarförteckning
1. Konferensens öppnande
Mikael Westerlund, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till kvällens telefonmöte
och förklarade konferensen för öppnad.
Utsänd dagordning godkändes.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till
mötesordförande Krister Sandin samt Krister Sandin till att föra anteckningar.
2. Föregående mötesanteckningar
Gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Information från SFDF
En information lämnades om följande ämnen:
• Central domarkonferens (hölls digitalt utan SFDF medverkan)
o SvFF-DK
▪ Hot och våld – domarens arbetsmiljö
▪ Distriktens reflektioner
▪ Hur mycket är vi inom domarsidan inblandad i – ”Ökad
samverkan i fotbollsrörelsen – SDF och SvFF
▪ Tips från Ångermanland
o Utbildning & CDO-verksamhet
o Fyscheck Steg och Klassning
o Handlingsplan hot och våld version 2
o Minska hot och våld mot spelare/domare Gästrikland
• Landsdelsspecifika frågor
o Domarbrist/domarrekrytering
o Restidsersättning Norrland
o Klimatet på plan, hot och våld i samband med match
o Förbundsmöte i februari/Coronapandemi
o DA´s roll, lokala förhandlingar
o Hur har domarklubbarna gjort med medlemsavgiften 2020?
Övrig information från SFDF
• Hemsidans, Facebook och Instagram innehåll
• Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
• Förändring av Verksamhetsplanens målplan och SFDF värdegrund

4. Domarens arbetsmiljö
SFDF tillsammans med SvFF har kommit fram till följande:
• Försöka få till att det skapas en rutin/riktlinjer för nationellt som kan gälla även på
distriktsnivå. Där ett automatiskt flaggningssystem hos SDF (FOGIS) där
matcher/lag som har haft incidenter flaggas upp när de skall tillsättas.
• Tillsättaren och domaren gemensamt innan matchen i sin riskbedömning bestämmer
vilka åtgärder som skall vidtas.
• Vi är överens om att målbilden skall vara tryggt för alla funktionärer som anlitas för
en fotbollsmatch (domare, delegater, observatörer, matchvärdar mm).
SFDF kommer att tillsammans med SvFF jurist, säkerhetsgrupps chef, Stefan
Johannesson och elitdomarna diskutera fram en lösning som tryggar och klargör
domaren men också andra funktionärer arbetsmiljö.
Frågan gäller ju både de av SvFF anställda domarna, elit- och breddomarna, Futsal och
Beach Soccer om de är självständiga uppdragstagare.
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.

Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar


Jämtland/Härjedalen
Det har flutit på bra under säsongen trots pandemin. Inga speciella rapporter eller
händelser att diskutera. Domarklubben består av aktiva domare som arbetar för
att få till en bra trivsel och trygghet bland medlemmarna. Man planerar
gemensamma träningsmöjligheter, bygga upp kamratskap, bolla idéer med äldre
domare m.m. Domarklubben och DK har sedan flera år tillbaka ett bra samarbete
vilket har gjort att man har 1 person stationerad som representant på DK möten.
Då medlemsavgiften redan hade betalats in innan pandemin planerar
domarklubben något för medlemmarna inför 2021. De få återbuden som varit i
distriktet har för det mesta varit pga sjukdom.



Medelpad
Hade inför säsongen ambitionen att skapa flera medlemsaktiviteter än tidigare år
men pandemin ställde till det. Annars har säsongen flutit på. Styrelsen har fått
utbilda sig till LDO och observerat distriktsdomare. Då medlemsavgiften redan
hade betalats in innan pandemin planerar domarklubben något för medlemmarna
inför 2021 Få anmälningar om hot och våld. Har inget fungerande samarbete
med DK.



Ångermanland
Säsong har flutit på trots pandemin som blev. Styrelsen hade en bra plan inför
säsongen med flera medlemsaktiviteter som fick ställas in. Samarbetet med DK
har blivit bättre än tidigare. Man bjuds in 2-3 ggr/år. Medlemsavgiften betalades
in redan i mars och eventuellt ska man kunna lägga en lägre avgift 2021.
Ångermanland har 1 lag som är besvärliga med flera anmälningar till DK.
Domarklubbaren följer upp ärendet. Återbud 2 veckor innan match ska man fixa
egen ersättare annars bötesbelopp. Detta har fungerat bra och domarna sköter sig.



Västerbotten
Hyfsat lugnt, det som diskuteras är restidsersättning som delas ut med automatik
vilket ger ett stort missnöje bland domarna. Beräkning av restidsersättning
stämmer inte om domare måste hämta upp andra kollegor och på så sätt kommer
man upp i restidsersättnings nivå. Detta vill vi ändra så att det är den faktiska
resvägen som skall ligga till grund för beräkningen. Lokala observationer har
fungerat så gott det går. 3 domarklubbar i V-botten, inga medlemsavgifter denna
säsong då man inte har kunnat anordna någon medlemsaktivitet. Inga speciella
rapporter eller händelser att diskutera. Återbuden har fungerat bra, bötesbelopp
på sena återbud.



Norrbotten
Det blev en lugn säsong med tanke på pandemin. Domarklubben planerar att
starta upp ett projekt för att locka fler damdomare till säsongen 2021. Återbud
finns men inte i någon större bemärkelse.

6. Ersättningsförhandlingar
Följande punkter är aktuella inför kommande förhandlingar.
• Restidsersättning och reskostnadsersättning via domarkvitto i FOGIS
• Vem har ansvaret för domarnas arbetsmiljö
• SDF hemsidor-centralt avtal
• Avtal 2021 Futsal/Beach Soccer
• Förtydligande ersättning vid sommaruppehåll SDF kontra SvFF avtal
• Domarna har haft flera utlägg under våren med bl.a. höga kurskostnader och
ännu inte kommit igång att döma fotboll som SDF måste beakta nästa år
7. Information från valberedningen
Krister Sandin ingående i valberedningen från styrelsen informerade om
valberedningens arbete inför Förbundsmötet 2021-02-06.
8. Övriga frågor
Enkät till 3000 domare
SFDF tillsammans med SvFF har sänt ut en enkät till 3000 där frågeställningarna berör
deras arbetsmiljö men också om domarkläderna. Svar har erhållits från 21% vilket får
anses som tillfredställande.
Sammanställningen av domarkläder/webbshop presenterades.
Där framgår bl.a. av svaren så var 60% mellan 18-40 år, 70% dömt mellan 3-20 år, 75%
män o 25% kvinnor, 60% dömer i distriktsserierna o 30% i SvFF-serier dock ej elit,
50% hade inte handlat i domarshopen, 45% var nöjda med sortimentet, 50% var
missnöjda eller mycket missnöjda med prisnivån, 50% var missnöjda eller mycket
missnöjda med leveranstid.
Sammanställningen om domarens arbetsmiljö kommer att presenteras vid
utbildningskonferensen 5 februari 2021.

Domarkläder 2021
• Ny väska och ny ryggsäck
• ”Off-pitch” kläder nytt höst 2020
• I övrigt oförändrat, dvs samma tröja (svart, gul, blå) och träningsprodukter
• Ny domartröja 2022
• Fair Play loggan: Svenska Fotbollsförbundets Förbundsstyrelse beslutade att någon
spelbolags reklam inte får finnas på domaren tröja längre bl.a. på grund av
matchfixing, så därför försvann Fair Play logga 2020.
Utredning SvFF om uppförandekod eller värdegrund
SvFF har skapat en arbetsgrupp som skall ta fram en uppförandekod eller som den skall
heta ”värdegrund för svensk fotboll” och skall därmed gälla alla som har ett uppdrag.
Arbetet skall vara klar till domarutbildningarna och kommer med all säkerhet att få
konsekvenser nere på SDF nivå.
Delrapport Ökad samverkan i fotbollsrörelsen april 2020
En sammanställning på denna rapport hade sänts ut till deltagarna. Beslut förväntas tas
på SvFF Förbundsmöte 2022 där det kan införas 8 regioner i stället för 24 distrikt. Hur
påverkar detta domarklubbarna och domarnas verksamhet.
Viktigt att domarverksamheten agrar så att vi kan organisera oss för att vara beredda på
om detta genomförs. SvFF-DK behöver ta tag i frågan och lämna information hur de ser
på frågan och hur de tänkt domarverksamheten i Sverige skall fungera efter eventuellt
taget beslut.
SFDF 2021
Som mötesdeltagarna har kunnat konstatera har i inbjudan till året konferens en
värdegrund kommit till. Genom att anmäla och delta på konferenser som arrangeras av
SFDF så förbinder du dig att följa SFDF värdegrund.
Förbundsstyrelsen kommer föreslå en komplettering i målplanen vid nästa års
Förbundsmöte. Text: Förbundet tar kraftigt avstånd från alla former av sexuella
anspelningar och trakasserier. Inom SFDF:s verksamhet ska alla känna sig trygga och
alla former av kränkningar är därför givetvis helt oacceptabla.
Nästa års Norrlandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens förhoppningsvis ska vara med ett fysiskt möte i
slutet av oktober månad.
Förbundsmötet 2021
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att
äga rum den 5-6 februari 2021.

Vid anteckningarna
Krister Sandin, Sundsvall
Bilagor: De presentationer som har hållits har sänts ut till deltagarna innan konferensen.
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