SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET
Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för
distriktsansvariga 2021-10-23--24 i Jönköping.
Närvarande: se deltagarförteckning i bilaga.
1. Konferensens öppnande
Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till Elite Hotels, Jönköping
och förklarade konferensen för öppnad.
Utsänd dagordning godkändes.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till
mötesordförande Thore Johansson samt Bengt Ivarsson till att föra anteckningar.
Toni Lazarevski och Bahar Hariri var uppkopplade via Teams under söndagens möte.
Presentationsmaterialet kommer att sändas ut till mötesdeltagarna.
2. Föregående mötesanteckningar
Detta genomgicks noggrant och flera av punkterna kommer upp i årets konferens och
lades med detta konstaterande till handlingarna.
3. Information från SFDF
En information lämnades om följande ämnen:
• Central domarkonferens
o Förslag på ny utbildningsorganisation
o Förslag på ny utbildningsstege
o Förslag på ny coachorganisation
o Riktlinjer för klassificering
o Steg 3 direktiv och riktlinjer för deltagare
o Regeljusteringar från International Football Association Board
•

Landsdelsspecifika frågor
o Restidsersättning-Reseersättning FOGIS
o Kursavgifter 2021
o Domarbrist/domarrekrytering
o Domarklubbarna efter pandemin, hur mår våra FDK/FDF och vilken
verksamhet har de igång
o Vilket stöd saknar FDK/FDF i sitt arbete
o Hur har vi behållit domarna efter att Coronapandemin avtagit?
o Samarbete mellan FDK/FDF och distriktens DK
o Digitala lösningar på fler domaraktiviteter

Övrig information från SFDF
• Domarens arbetsmiljö, SFDF i samarbete med SvFF-DK
• Vad gjorde Höglandets FDK när hot och våld utbröt i samband med match
• Krisplan har alla FDK det? Säkerhetsansvarig distriktet (SDF)
• Pilotprojekt 2021 med systematiskt Fairplay-arbete
• Tema Matchmöte, har andra distrikt något liknande
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klimatet på plan, hot och våld i sambandmed match
Teams-möten under året landsdelsvis?
Hur samarbetar vid med SISU
Registerutdrag och regler kring detta
Domardräkten 2021-22
Hemsidans, Facebook och Instagram innehåll, kan de utvecklas vidare?
Delrapport SvFF omorganisation ”Ökad samverkan i fotbollsrörelsen”
Hur kan vi utveckla landsdelskonferenserna?
Kontaktpersonslista mot SFDF i Götaland
Utbildningskonferens och Förbundsmöte 5-6 februari.

4. Domarens arbetsmiljö
Arbetsgrupp SFDF – SvFF-DK
Som ovan informerades ingår SFDF tillsammans med SvFF-DK i två Teams-grupper
som behandlar dels enkäter om arbetsmiljön till domarna, men även enkät om vad SDF
gör för att säkerställa domarens arbetsmiljö. Den andra gruppen försöker lösa den
juridiska frågan vem som har ansvaret för domaren vid ett matcharrangemang.
SFDF arbetsmiljögrupp
Guppen får in ärenden från Västergötland, Göteborg och Småland med olika
arbetsmiljöhändelser från domare. De skulle vilja att fler rapporterade händelser för att
kunna göra ett underlag att lämna in till Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöansvarig i SFDF uppmanar Alla DA eller FDK att skicka in sina
anmälningar till arbetsmiljögruppen (arbetsmiljo@vfdf.se) som sedan sammanställer
dem till Arbetsmiljöverket där det blir ett ärende för beslut.
Så länge det inte blir fysisk kontakt så går det att göra polisanmälan, men det kommer
aldrig bli ett utrett ärende, utan ärendet läggs ner.
Fysiskt hot och våld med kontakt skall alltid polisanmälas.
Yousef Issa berättade om den div 5 match i Sävsjö med en Höglandets FDK domare
som fick avbrytas i slutet av matchen efter att den utvisade spelare slagit domaren i
bröstet. AD 2 och hemmalaget med ledare skyddade sedan domaren och polis kallades
till platsen. Ingen spelare eller ledare i bortalaget gör något vilket anses som
anmärkningsvärt. Höglandets FDK har redan en krisplan som användes.
En polisanmälan gjordes på plats och domaren uppsökte sjukhus. Domaren upprättade
en rapport till SmFF tillsammans med ordf i FDK med film som bevismaterial.
Anmälan har även gjorts till Folksam, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
SmFF-DK behandlade händelsen redan dagen efter. Bestraffningsorgan beslutade om
avstängning från all verksamhet t.om. 22-06-30 vilket innebär c:a 10 matchers
avstängning vilket kan tyckas lågt.
FDK ordf, coach i FDK, polis som finns i FDK samt SmFF-DK har haft tät kontakt med
domaren.
FDK ordf har dagen efter händelsen kontaktat SFDF sekr för att få hjälp med vad man
skall göra. SFDF arbetsmiljöansvarig har även haft kontakt med denne.
Laget fick inga konsekvenser av inträffade händelser trots att det varit problem med
dem förut.
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Skåne FF bedömer våld på domare med en bestraffning med 2 års avstängning.
Likriktning av bestraffningsskalorna behövs vilket måste drivas via SvFF.
Jönköping FDK har två fällande domare på liknande incidenter och skall lämna dessa
till Claes Klintenberg. I ena fallet fick domaren två års avstängning.
Pilotprojekt 2021 med systematiskt Fairplay-arbete
Pilotprojekt 2021 med systematiskt Fairplay-arbete som Skåne, Göteborg och
Stockholm bedriver diskuterades.
Under 2021 planerades det för ett pilotprojekt med Stockholm och Göteborg, som
liksom Skåne har en hårdare och många gånger mer negativ miljö på fotbollsplanerna.
Bli mycket aktivare och inte bara informera och tydliggöra och sammanställa. Man
kommer under tävlingssäsongen jobba systematiskt med lagens poängkvot. En särskild
Fair Play-trappa införs.
Den kommer att bli vägledande för hur man ska kunna hantera lagen framöver.
Förseelser kommer att poängbedömas, man inte accepterar ett stort antal gula och röda
kort för ett visst lag.
Effekterna för föreningar som sticker ut på ett negativt sätt kan bli så att man tvingas ta
fram en handlingsplan, att klubben blir ålagd att vidta nödvändiga åtgärder och även
poängavdrag. Projektet är könsneutralt och avser både damer, herrar.
Inför säsongen inför man ett Fair-play system där lagen tilldelas poäng utifrån händelser
i matcherna.
Matchkvoter
I pilotprojektet kommer det att finnas tre (3) nivåer för matchkvoterna, dvs antalet
bestraffnings-poäng delat med antalet spelade matcher vid respektive
avstämningstillfälle.
Avstämningar
Det kommer löpande att göras fyra (4) avstämningar per säsong och dessa sker med
jämna intervall efter ¼ , ½, ¾ spelade matcher samt efter seriens slut. Föreningar och
lag som hamnar i kategori 3 vid en avläsning blir kontaktade av Skånes FF
• föreningen åläggs enligt TB 1 kap 4§ att inkomma med en skriftlig förklaring
och egna lösningsförslag för att få ner den höga Fair-play kvoten.
• kallade till Skånes FF för samtal med Skåne FF:s Fair-play grupp
• matchmöte med styrelse, ledare och spelare i samband med en match
Detta projekt ligger upplagt i FOGIS.
Hela projektbeskrivningen bifogas originalanteckningarna.
Göteborg IFDK känner inte att de ser några verkliga förändringar.
Skåne/Göteborg domarna borde få en uppföljning om hur projekten går.
•

Tema Matchmöte enl Västergötland,
(Skåne Småland har anammat detta denna modell.)
Tomas Fernfelt visade Västergötland version av Matchmöte och berättade om
bakgrunden och att alla tar ett gemensamt ansvar för matchmiljön. Föreningarna har
godkänt denna utbildning. Alla föreningar skall ha gått igenom denna utbildning
enligt plan. Föreningarna ska ha domarvärd vid A-lagsmatcher, genomgå ett kort
matchmöte inför match som domaren kallar till, obligatorisk domarbesök genomförs
i föreningens seniorverksamhet under perioden februari-april.
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Spelare och ledares ansvar gentemot sin egen publik poängteras i all information om
Matchmiljö.
Tomas gick igenom vad de olika rollerna innebär. Projektet har presenterats på CDK
i höst. Bifogas i originalanteckningarna.
En sammanställning av bestraffningsärendena i Västergötland 2019-2021 visades.
Det konstaterades att problemen förmodligen kommer eskalera i kvarvarande
matcher i höst eftersom dels spelarna är sämre tränade än normalt, dels att domarna
dömer för många matcher och är också därmed sämre tränade vilket innebär stor
risk för skada.
Det vore önskvärt att en förening som deltar i en serie har en domarvärd.
•

Klimatet på plan, hot och våld i samband med match
o Är det återkommande föreningar, spelare och ledare?
Ja, det är i de flesta fall återkommande föreningar
o Vilka åldrar är mest representerade?
Alla åldersgrupper finns representerade.
o Hur skall vi hantera hot & våld tillsammans med SDF?
Viktigt att FDK har en krisplan som kan aktiveras när något inträffar (Exempel
finns på SFDF hemsida). Viktigt att informera sina domare om detta och som då
vet vem kontaktpersonen är.
SDF skall ta fram en säkerhetsansvarig som domare/FDK kontaktar. Viktigt att
även SDF har tagit fram en krisplan som är lätt att följa vid en incident.
o Vilka dokument ligger på SFDF hemsida i denna fråga?
Vänta till vi är överens med SvFF. Den riskanalys som Tomas tog fram som
förslag kan läggas ut till att börja med.

5. Domarbrist/domarrekrytering
•

Frågan om hur Götaland och Svealand kan ge Norrland hjälp eftersom domarbristen
där är mycket stor diskuterades.
Svar: Vi har fullt upp själva. Resekostnaderna blir för stora.

•

Vilka åtgärder man kan sätta in när ett distrikt upptäcker att domarbrist kan uppstå,
exempelvis att flera domare aviserar att de gör sin sista säsong samtidigt?
Svar: Mindre rekrytering blir mindre tillgänglighet. Intervju med dem som slutar.
FDK kan hjälpa till med detta eftersom de känner domaren bästa med intervjun. Ta
hjälp av rekryteringsansvarig.
Domarklubbarna är inga serviceorgan, dagens engagerade vill ha en ersättning.
Föreningarna måste inse att det saknas mycket domare, då får matcher inställas.
Om detta görs kanske vi får dessa att inse problemet.
Konstaterat att de som dömt högre upp slutar istället för att bli reservdomare.
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•

Återgången efter coronan, vad är viktigast för domarklubbarna att börja med?
Vilka nya arbetsmiljöfrågor har uppstått att jobba med och hur ska domarklubbarna
hantera dem?
Svar: Tappat fart i klubbarnas styrelser med sin verksamhet. Vad kan vi hjälpa dem
med?
Få personer i styrelserna är engagerade. Mer personer, inklusive förbundet,
måste bli mer engagerade. FDF måste också hjälpa FDK få igång verksamheten.
Många domare har tappat intresset under pandemin.
De som är med i styrelserna måste veta varför de sitter där. Utbildning behövs.

•

Rekryteringshjälp från SvFF/SDF.
En kampanj kanske i höst, rekrytering av nya domare över hela landet. Alla distrikt
behöver nya domare.
Svar: Centralt program behöver tas fram eftersom frågan också kommit upp på
CDK. SvFF DKs ordförande kontaktas.

6. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
Skåne: Skåne har 8 domarklubbar, men Kristianstad, Malmö/Lund och Ängelholm är
inte medlemmar.
Olof berättade att det finns en medlem från Malmö/Lund FDK och det är Håkan som
jobbar mycket med domartillsättning. FDK i Skåne har fungerat under pandemin via
Teams. Landskrona har haft sitt första fysiska möte i onsdags.
FDF jobbar med Skåneboll med bl.a. arbetsförhandlingar. Nu är det en fördel att Håkan
jobbar i förbundet eftersom Jörgen Berggren är medlem i Malmö/Lund FDK.
FDK igång med intervjuer kring rekrytering av nya domare som anmält sitt intresse.
De skall ta kontakt med Skåneboll och erbjuda hjälp med rekryteringen och försöka få
ersättning för detta. Har bra kontakt med domarna ute i FDK.
Anmäler sig via Skåneboll hemsidan så ringer de upp personen. De noterar sedan vilka
som kan tänkas vara aktuella till utbildningsansvarig i den zon som berörs. Intervjuer
med dessa. 16 bjöds in till utbildning i fjol och 8 kom (kostnad 900kr). Praktikmatcher
tillkommer i Utveckling för FoP15-16 har en cup med matchtid 3x30min. Skåneboll
betalar instruktörerna och domarna dömer gratis. Minst 3 matcher/domare.
Arbetsmiljöansvariga utsedda två st, Malmö/Lund och Helsingborg.
FDF bett Skåneboll om att få vara med på fortbildningen och informera om FDF
verksamhet.
FDF vara med vid fortbildningen, 530 st domare var de förra året i Skåne. 100st slutade
medan 50 klarade inte löptesten.
FDF ge utbildningsbidrag till FDK beroende på antal.
Avstånden i Skåne upplevs besvärande både för föreningar och domare. Gäller framför
allt Österlen som saknar tillräckligt med domare som då täcks upp av Malmö/Lund.
Sammanställning på antal föreningar per zon: Lund 35 föreningar/83 domare, Malmö
49/120, Österlen 38/23, Hässleholm 35/26.
Bra samarbete med domaravdelningen på Skåneboll mycket beroende på att det är
domare som arbetar där.
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Småland:
Rekryteringen blir den svåra frågan framöver eftersom de tappat många domare.
SvFF-DK borde centralt skapa en gemensam rekryteringskampanj via media.
Information till föreningarna att problemet är mycket stort. Problemet med en central
kampanj är att föreningarna tillhör distriktsförbunden.
I utbildningen av nya domare vid praktikmatcher får domaren ingen ersättning utan
arvodet går till den som är och observerar denne. För att bli godkänd som domare
behövs tre matcher med observation.
Det finns ett avtal med SmFF för varje ny domare som rekryteras och som fortsätter
döma får FDK 500 första året och 500 kr andra året.
Under pandemin har det varit svårt få till praktikmatcher för dessa steg 1 domare.
Det vore önskvärt att SmFF hjälper till att få praktikmatcher genom sammandrag av
exv. ungdomsmatcher i de inomhushallar som finns.
Jönköping FDK område anmälde sig 50 till utbildning och de gick vidare med 20 som
visade mer intresse för en utbildning, men 15 kom till utbildningen. Det betyder att
domarklubben skall titta på tre matcher/domare och med uppföljning på två stycken,
vilket är en omöjlighet för klubben. De får ingen support från SmFF.
Kan SmFF inte samla en helg så att det går att genomföra? Behöver kunna jobba
tillsammans alla FDK och SmFF.
Samarbetet mellan domarklubbarna är inte bra eftersom de inte svarar vid försök till
möten. Verksamheten verkar vara på gång inom klubbarna.
FDK tillsätter fortfarande div 6 och neråt genom en tillsättare som är kontrakterad via
SmFF.
Rekryteringsbidrag och medlemsvårdspengar från SmFF där de ställer villkor bl.a. att
komma på gemensamma smålandskonferensen mellan FDF och FDK som i år är den 27
november.
Är man inte medlem i SmFDF får man inga medlemsvårdspengar enligt avtalet med
Smålands FDF. Bidraget är 100:-/lag och serier.
Göteborg:
Roni Mezo berättade om GIFDK styrelse varit aktiv under hela pandemin men varit svår
att ha aktiviteter för medlemmarna. Föreläsningarna och regelträffar har hållits digitalt.
Tre från styrelsen har varit på steg 1 kursen och presenterade domarklubben. Första
årets medlemskap är gratis i domarklubben. 36 nya medlemmar 170 totalt vilket är en
minskning från förra årets 230. Största utmaningen är att engagera medlemmarna och ge
dem mervärde.
Medlemsavgiften höjdes från 150 till 300 kr vilket gjorde att de tappade domare.
GFF sköter rekryteringen av nya medlemmar och de har uttagningar för de 120 som
söker till steg 1 kursen och c:a 30 personer brukar bli godkända gå kursen.
GFF har coacher i C4-C7 plus tre ungdomsgrupper och en dam. Coacher liksom LDO
arvoderas av GFF. Coachen får en budget för LDO uppdrag och fördelar dem efter den.
Champion League projekt skulle under tio matcher följa 10 kvinnliga domare där till
slut 2 blev kvar.
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Trenden vänt med fler avbrutna matcher i år jämfört med förra året.
Domarna vågar inte bryta matcher trots att de blir hotade. GFF borde gå ut med fler
matchobservatörer för att hjälpa domarna och se på hur klimatet på planen är. Dolda
observatörer måste finnas eftersom lagen sköter sig när en synlig finns på plats. GFF ser
hur många matcher som är avbrutna och eftersom de är få är det ett litet problem för
dem.
Domarna måste få utbildning hur man gör för att bryta en match, vem kontaktar man,
hur gör man efter man brutit en match i Fogis osv.
Vem har egentligen ansvaret för matchmiljön frågar man sig även här?
GIFDK har haft två fysiska styrelsemöten på matcher där de i förväg visste det skulle
uppstå problem för att stötta domarteamet och visa att klubben bryr sig om sina
medlemmar.
GIFDK har en bra god relation med GFF domaransvarig och sociala medier i Göteborg.
Fairplay-ligan Göteborg har följts upp mycket mer strikt än tidigare och stäms av vid
varje DK möte.
Västergötland:
Distriktets domarantal har gått från 238 till 188 med 35nya domare som är steg 1
utbildade. Några av de nya har gjort provmatcher.
VFDF skall hålla en klubbkonferens den 13 nov med information om bl.a. vilket ansvar
styrelserna har. De har provat olika innehåll på de 7 spelfria tisdagmötena. Dessa
digitala möten har efter hand fungerat bra när det gäller disciplin för denna form av
möten. Det har konstaterats att flera domare kopplar upp sig men deltar sedan inte i
mötet. Spelare, ledare och tränare har varit med på mötena och givit sin syn på domarna.
Ordförandeträffar har hållits där dock inte alla deltagit.
Samarbetet med VFF är godkänt men inte mer. Förhandling kommer ske i december
och frågeställningarna inför mötet sänds 14 dagar innan för att de skall kunna förbereda
sig. VFF ordf, ordf DK, kanslichefen kommer delta.
Rekrytering nya domare via VFF hemsida där sedan domaransvarig på kansliet handhar
dessa. Rekrytering i FDK via personliga samtal sker också.
VFDF fick ingen inbjudan att delta vid Steg 1 utbildningen som föregående år.
VFDF är med på alla fortbildningar och berättar kring domarens arbetsmiljö. Detta har
upplevts som positivt av de flesta deltagare.
Förslagsklassning sker ute i domarklubbarna, men ett nytt klassningsförfarande kommer
att ske eftersom klubbarna måste lägga ner lite mer arbete innan förslagen lämnas in.
Halland
Hallands FF har tagit all domarverksamhet till sig med ett inte allt för gott resultat.
De har två återbudsansvarigt under fredag-söndag.
HFDF skall skicka ut en enkät till samtliga domarna med frågor om hur de ser på
verksamheten och om de vill ha kvar sina domarklubbar.
HFDF har liksom de olika FDK ingen verksamhet.
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7. Ersättningsförhandlingar
Thore gick igenom förutsättningarna inför de nya förhandlingarna som kommer ske i
höst. Följande punkter är aktuella:
• Avtal 2022 Futsal/Beach Soccer
• Problem med texten i avtalen om sent inställd match pga exv. skyfall
• Restidsersättning och reskostnadsersättning via domarkvitto i FOGIS
• Reseersättning 30:-/mil
• De allt för stora kurskostanderna i några distrikt är ett problem.
• Vem har ansvaret för domarnas arbetsmiljö
8. Information från valberedningen
Bashar Hariri ingående i valberedningen från styrelsen informerade om valberedningens
arbete inför Förbundsmötet 2022-02-06 och höstens verksamhet.
9. Övriga frågor
Restidsersättningen
Frågan om denna ersättning kontra digitalt domarkvitto kommer att tas upp vid mötet
med SvFF i november.
Domarkurskostnader
De höga kostnaderna domarna för vidareutbildning diskuterades där särskilt
Södermanland sticker ut. Avgiften där skall bekosta talangutveckling, DO och en
Mitträff för div 4-5 domarna. Frågan kommer lyftas vid förhandlingen med SvFF i
november.
Övriga möten landsdelar
Teams träffar inför landsdels- och utbildningskonferensen. Även kanske
arbetsmiljöansvariga träffar respektive DA.
Teams-möten under året landsdelsvis
Tomas lyfte frågan om det är intressant med två-tre träffar landsdelsvis med DA.
Vad är hot och våld mm frågor innan landsdelskonferenser och utbildningskonferensen.
Denna fråga bör specificeras vid nästa enkät till domarna. Hur bryter man en match.
Mötet var överens om att ett sådan Teams-möte. Detta kommer lägga in i nästa års
verksamhetsplan enligt Tomas.
Hur samarbetar vid med SISU
Det kommer nya riktlinjer från SISU och Tomas kommer att redovisa detta på
Utbildningskonferensen i februari 2022.
Hur kan vi utveckla landsdelskonferenserna?
• Digitala eller hybrid i framtiden?
Samköra information, gemensam info av ordf till övriga landsdelar via Teams.
Digitala extra träffar i landsdelarna om särskilda frågor dyker upp.
Teams träffar även inför landsdels- och utbildningskonferensen.
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Även kanske arbetsmiljöansvariga träffar respektive DA.
Fysiska i Götaland men även erbjuda digitalt deltagande.
Tydlig dagordning med tidpunkter för de olika frågorna så det är lättare för digitala
deltagare att vara med på de avsnitt som de är intresserade av.
•

Samma helg för att samköra en del information?
Det är tveksamt om det går att ha samma helg i alla tre landsdelar? Enklare om
ordf informerar via Teams de allmänna frågorna när de andra konferenserna hålls.

•

Skapa förändring på konferensupplägg?
Detta upplägg tycks vara bra enligt mötesdeltagarna. Ev SvFF gästföreläsare eller
någon annan. Denna gången hade vi så mycket information att lämna så besök inte
bedömes möjligt.

•

Utbildningskonferens med två föreläsare? Spelare, ledare, journalist, experter. Hur
ser dom på oss domare?
Förslag: SISU, rekryterings- eller domaransvariga i något SDF.

•

Gästföreläsare digitalt
Någon som kan ge oss information om bl.a. säkerhet. Säkerhetschefen SvFF, AML,
Försäkringskassan, Försäkringsbolaget Folksam eller Patrik Ekvall som har
skyddat domare i media.

•

Vad vill eller vad kan deltagarna bidra med? Det här skulle vi vilja ta upp?
Vi måste börja tänka om för att få in yngre domare och kvinnliga domare.
Tryggare arbetsmiljö för framför allt nya domare.

Enkät till 3000 domare
Den enkät SFDF tillsammans med SvFF-DK sände ut till 3000 där frågeställningarna
berör deras arbetsmiljö men också om domarkläderna. Någon form av redovisning skall
sändas ut till samtliga under hösten 2021.
Utdrag personregister
Diskuterades vilka regler som RF och SvFF ställt upp exv. domare där det begärs
registerutdrag för alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt
har direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år. Även om registerutdraget inte
är tomt redovisades. Bilaga bifogas i originalprotokollet.
Domarkläder 2022
• Nytt sortiment på lager fr.o.m 1 febr 2022 för leverans 15 februari
• Ny domartröja 2022 i färgerna svart, röd och gul
• SFDF noterat den förhöjda prisbilden som är påtalat missnöjet för adidas
• Har ni fått någon Feedback från NeH om att få teckna ett föreningsavtal?
Svaret blev nej. Endast en kontakt och då 10% avdrag.
Delrapport Ökad samverkan i fotbollsrörelsen april 2021
SFDF har fått en nulägesbeskrivning den 21 oktober av Lars Helmersson, SvFF.
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En sammanställning av detta delgavs mötesdeltagarna. Bifogas i
originalanteckningarna.
SFDF får vara observant på hur utredningen fortskrider och se vad som skall presenteras
på ordförandekonferens 2023. Det är en möjlighet att vi via denna utredning kan få till
ett bättre samarbete mellan distrikt och domarklubbar i hela landet om man bevakar
utfallet.
Ny regionindelning för coachverksamheten:
Norr: Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Hälsingland,
Medelpad, Dalarna, Gästrikland
Väster: Göteborg, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Örebro, Värmland
Öster: Uppsala, Stockholm, Södermanland, Gotland, Östergötland
Söder: Småland, Halland, Blekinge, Skåne
SFDF utvecklingsfond
Svenska Fotbolldomareförbundet beslutade vid styrelsemötet 2021-03-11 att avsätta
pengar i en utvecklingsfond där lokala fotbolldomarklubbar kan söka medel till
särskilda projekt för höjande av domare standard.
En förutsättning är att den sökande klubben har betalat sin årsavgift till Förbundet.
Av Förbundsstyrelsen beviljade bidrag utbetalas i samband med nästkommande
Förbundsmöte.
Exempel på verksamhet kan vara: rekrytering nya domare, damdomarprojekt, särskild
LDO satsning dvs extraordinär verksamhet i sin lokala klubb, ungdomsverksamhet
genom att arbeta med faddrar, ungdomsansvarig/grupp och väl fungerande styrelse som
har drivit verksamheten framåt under året, skapat rutiner för sin verksamhet att ha
utvecklat goda ledare/utbildare för domarverksamheten, en FDK som har skapat en god
kamratskap i sin klubb.
Maximalt bidrag som kan sökas är 7500 kr.
SFDF kommer att sända ut denna information till samtliga FDF/FDK i november. Sista
ansökningsdag är senast 15 december.
Deltagande vid Spelfria dagar
I Skåne får de som inte betalar medlemsavgiften till domarklubben inga träningsmatcher
i fotboll eller Futsal vilket är sanktionerat från Skåneboll.
De spelfria dagarna sköts tillsammans av domarförbund och SDF. Domare som inte
betalat medlemsavgiften får då erlägga en avgift (400kr) vid varje tillfälle. Spelfria
dagar är obligatoriska och man skall delta vid tre av fyra tillfällen. Uppfyller de inte
detta krav kommer personen heller inte bli klassade.
Nästa års Götalandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens skall ligga kvar dvs den 22-23 oktober 2022 och
i samma form.
Förbundsmötet 2022
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att
äga rum den 5-6 februari 2022.
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Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson

Bilagor
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna omgående.

11

SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET
Bilaga

Deltagarförteckning SFDF Götalandskonferens i Jönköping 2021-1023—24
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