MINNESANTECKNINGAR VID SFDFs INFORMATIONSMÖTE 2021-03-28
VIA MS TEAMS.
Närvarande: se bilaga.
1. INLEDNING
Ordförande Thore Johansson inledde med att hälsa alla mötesdeltagarna välkomna till detta
digitala informationsmöte innan Förbundsmötet och var nöjd över att 25 deltagare hade
hörsammat inbjudan.
2. INFORMATIONSPUNKTER
• Futsal /Beach Soccer avtal 2021–2022
Avtalet med SDF distrikten har förnyats och det innebär att ersättningen är oförändrad ett
år till.
Avtalet för SvFF serier kommer att tecknas under april månad.
• Domarkurskostnad SDF
SFDF har samlat in distriktens domarkurskostnader för 2021 nu när alla kurser hålls
digitalt. Det kan konstateras att ett flertal distrikt tar ut en avgift som gör att denna även
skall täcka mer eller mindre kostnaderna för domarverksamheten i distriktet. Så borde inte
vara fallet men SFDF som organisation kan inte påverka detta utan det måste den lokala
domarorganisationenen göra. Sammanställning kommer sändas ut till samtliga
domarklubbar.
• Domarenkät webbshop och arbetsmiljö 2020
Vid det årliga mötet mellan SFDF-SvFF Marknad-Adidas-NeH i början av oktober förra
året bestämdes det att en enkät skulle skickas ut till en större population domare med
frågor om den officiella webb-shopen. Detta för att förbättra både innehållet i den men
även logistiken i framtiden.
SFDF tog då upp diskussionen med SvFF-Marknad om inte även frågor om domarens
arbetsmiljö skulle kunna tas med i enkäten. Detta accepterades och SFDF tog fram
frågeställningarna och kontaktade Peter Ekström, SvFF-DK, om de kunde ställa sig
bakom denna också för att få till en bredd i denna undersökning, vilket så också gjordes.
Enkäten skickades ut till 3000 domare och fick en svarsfrekvens på över 20% vilket anses
som god. Sammanställningen av arbetsmiljön som gjordes presenterades vid ett Teamsmöte mellan SFDF och SvFF Peter Ekström och Stefan Johannesson. Där bestämdes att
tillsammans fortsätta med en ny undersökning efter säsong 2021, men att SvFF-DK skulle
behandla den i ett styrelsemöte innan SFDF distribuerade den till sina domarklubbar,
vilket gjordes den 5 februari.
En mängd frisvar inkom i samband med enkäten som berörda parter bör ta till sig.
SvFF-DK beslutade vid ett styrelsemöte att de utser en representant från kommittén som
tillsammans med domargruppen och SFDF tar fram en handlingsplan samt utveckling av
enkäten inför 2021.
• SvFF framtida organisationsändring ”Ökad samverkan i fotbollsrörelsen”
SvFF håller på att se över distriktens (SDF) organisationer med 24 distrikt. De gör det här
för sina föreningar – de utvärderar alternativet att sköta administration mer effektivt i
större SDF för att kunna frigöra resurser till uppsökande verksamhet. Det behövs ett mer
optimalt samarbete, arbetssätt och organisation som ger utökade möjligheter att investera
tid, resurser och medel i Svensk Fotboll och den uppsökande verksamheten – som ska
vara lika stark oavsett var i landet en förening befinner sig.
Arbetsgruppen trycker på Föreningsutveckling-Spelarutbildning-Domarrekrytering.
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Detta kan även påverka SFDF organisation och styrelsen hade därför bett om en
presentation av denna tänkta organisationsförändring. Detta skedde via ett Teams-möte
med Bert Andersson, projektgruppen, Lars Helmersson och Göran Engsoo SvFF. Deltog
gjorde Thore Johansson och Bengt Ivarsson från SFDF. Det förlag som presenterades var
exemplet med 8 regioner i stället för 24 distrikt. Noteras är dock att vid SvFF årsmöte den
20 mars fick projektgruppen i uppgift att ta fram ytterligare förslag om som inte var så
djupgående.
SFDF uppfattning blev att de inte har tänkt så mycket på framför allt domarverksamheten
i distrikten som ligger oss närmast. Hur skall om förslaget med 8 regioner verkställs de 24
Domarkommittéerna fungera? Distrikten är i dag självbestämmande men om detta blir
verklighet kommer SvFF att ha 8 regioner de styr över.
SFDF kommer att hållas informerade om beslutsprocessen via Lars Helmersson, SvFF,
och vi kommer naturligtvis informera domarklubbarna framöver.
Sune Hellströmer, Förbundsmötets ordförande, lämnade under Förbundsmötet lite mer
information om denna tänkta organisationsförändring.
3. AVSLUT PÅ INFORMATIONEN
Thore tackade för visat intresse och hälsade deltagarna välkomna till Förbundsmötet kl 11:00.

Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson

Bilagor:
Deltagarlista (nästa sida)
Endast i originalprotokoll deltagare:
Kurskostnader domare 2021
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Deltagarlista SFDF Informations och Förbundsmöte 28 mars 2021 via MS Teams
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