SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET

Svenska Fotbolldomareförbundet
Svealandsträff/Frågor från Distrikten
24-25 oktober 2020 Karlstad
Inbjudan Svealandsträff, behöver komma ut tidigare. Många är aktiva idag i
hockey, innebandy, futsal, samt övriga aktiviteter.
 Föreningar behöver ha något system där man meddelar Distrikten,
SFDF vid byte av styrelsemedlemmar, byts även efter årsmöten så
information når rätt personer, hjälpa till att uppdatera hemsidor,
kontaktpersoner, Nya DA.
 Kläder Adidas, har varit vissa problem med att loggan lossnat.
 Medlemsavgifter i klubbar, från 250: --600: - varierar, I Svealand har
Dalarna/Nyköpings DK högst! Dalarna kör fritt 2020
 Återbuden hade gått tillbaka, dock var detta ett corona år och mindre
matcher
 Arvoden träningsmatcher, vissa distrikt har svårt att få med AD till
matcher man måste resa till
 Arvoden i ungdomsfotboll spretar i Svealand, diskuterades om
likvärdighet/närma sig varandra i avtalen.
Värmland/Södermanland har förhandlat att ungdomsfotbollen
killar/tjejer skall ha jämställdig ersättning.
Södermanland har avtal med ersättning: nya domare, domare steg 1,
återbudshantering.
DA:s roll diskuterades, stärktes, tips gavs till nya DA, Valter
Timmerman berättade hur han gått tillväga i förhandlingar genom
åren.
Kurskostnader spretar mycket i distrikten, lite olika vad förbundet gör
men domarverksamheterna därav olika kostnader. (Vad ingår i
paketet)
Restidsersättnigen diskuterades
Södermanland har leg.kontroll på samtliga spelare/ledare innan
seniormatcher, Västmanland har stickkontroller
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Mario Trokas (Mariotina)redovisade Södermanlands satsning på nya
tjej/domare

Enkät kläder redovisades, domare enligt enkät tycker det är dyrt.
Sajad Al-Hakim Västmanland gick igenom
regeländringar/förtydliganden.
Valberedningen/Svealand redovisades valberedningens arbete samt
hur det ser i dagsläget
Hot/Våld: Nicklas Mattson redovisa fall ifrån Värmland då det
förekommit hot, personangrepp, där domare känt sig rädda.
Diskussioner kring det med kontaktpersoner, samt hur vi som domare
Följer dom framtagna planerna hur vi förebygger innan match samt
vilka vägar man kan gå dom man inte är nöjd med bestraffningar.
Förbundets mall gicks igenom och alla skall titta på dom lokalt.

Deltagarna vill ha material utskickat innan konferensen så man kan
ha en diskutera på sina domare klubbar förbereda sig med
frågeställningar.
Konferansdeltagarna tyckte att det var bra med lördag-söndag för
Svealand.
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