PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE 28 MARS 2021, KL 11:00 VIA MS TEAMS.
Välkomsthälsning
Förbundsordföranden Thore Johansson hälsade hedersledamot Bengt Ivarsson,
förbundsmötesombud, Sune Hellströmer, SvFF och övriga gäster välkomna till SFDF´s
digitala förbundsmöte.
Thore Johansson förklarade därefter förbundsmötet öppnat.
§ 1.
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
En fullmaktsgranskning görs och därefter beslutade förbundsmötet
att
att

godkänna de i bilaga 1 uppräknade ombuden samt
fastställa röstlängden.
§ 2.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Sekreteraren Bengt Ivarsson redogjorde för när kallelse utgått.
Förbundsmötet beslutade
att

förklara mötet i behörig ordning utlyst.
§ 3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Förbundsmötet beslutade
att

utse Sune Hellströmer, Stockholm, till ordförande samt Bengt Ivarsson, Varberg,
till sekreterare för mötet, varefter ordförandeklubban överlämnas till Sune
Hellströmer som tackade mötet för förtroendet att få leda detta. Det är för 19
gången Sune Hellströmer leder Förbundsmötet.
§ 4.

Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
Förbundsmötet beslutade
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att

utse Tomas Fernfelt, Rångedala och Claes Klintenberg, Alingsås, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll. De två är tillika rösträknare.
§ 5.

Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Företas till behandling förbundsstyrelsens berättelser.
Mötesordföranden hänvisar till i förväg utdelat material och gick sedan igenom delar av
verksamhetsberättelsen. (Bilaga 2, dock inte till mötesdeltagarna)
Mötesordföranden hänvisade till i förväg utdelat material i den ekonomiska förvaltningen
och kassören Lars Andersson kommenterade denna. (Bilaga 3 till originalprotokollet).
Förbundsmötet beslutade
att

godkänna förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser.
§ 6.

Revisorernas berättelse
Företas till behandling revisorernas berättelse.
Revisorn Bo Nilsson läser upp revisorsberättelsen och föreslog förbundsmötet, att ge
styrelsen ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.

Förbundsmötet beslutade
att

godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna. (Bilaga 4)
§ 7.

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
På förslag av revisorerna beslutade förbundsmötet
att

enhälligt ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret.
§ 8.

Beslut i anledning av förbundets förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förbundsmötet beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
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att
att

fastställa balansräkningen per den 31 december 2020, sådan den intagits i
styrelsens förvaltningsberättelse samt
årets förlust på 10 645:00 kr läggs till balansen i ny räkning.
§ 9.

Val av förbundsordförande för en tid av ett år
Företas till behandling ärendet angående val av förbundsordförande för tiden till och
med förbundsmötet 2022.
Valberedningens ledamot Krister Sandin föreslog omval av Thore Johansson, Skövde.
Förbundsmötet beslutade enhälligt
att

enhälligt omvälja Thore Johansson till förbundsordförande, för tiden till och med
förbundsmötet 2022.
§ 10.

Val av två (2) styrelseledamöter på två (2) år
Företas till behandling ärendet angående val av två styrelseledamöter för tiden till och
med ordinarie förbundsmöte 2023.
Valberedningens ledamot Krister Sandin föreslog omval för en tid av två (2) år på Mikko
Virkkunen, Katrineholm och nyval för en tid av två (2) år på Magnus Furberg, Umeå.
Förbundsmötet beslutade
att

omvälja Mikko Virkkunen, Katrineholm och nyvälja Magnus Furberg, Umeå, för en
tid av två (2) år, t o m ordinarie förbundsmötet 2023.
§ 11.

Val av tre (3) styrelsesuppleanter på ett (1) år, en från vardera landsdelen
som då är personliga till de styrelseledamöterna som representerar
landsdelarna
Företas till behandling ärendet angående val av tre (3) styrelsesuppleanter på ett (1) år,
en från vardera landsdelen som då är personliga till de styrelseledamöterna som
representerar landsdelarna.
Valberedningens ledamot Krister Sandin föreslog nyval för en tid av ett (1) år på
Krister Sandin, Sundsvall (Norrland), omval på Ronnie Carlsson, Borlänge (Svealand)
och Tomas Fernfelt, Rångedala (Götaland).
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Förbundsmötet beslutade
att

välja Krister Sandin, Sundsvall (Norrland), Ronnie Carlsson, Borlänge (Svealand)
och Tomas Fernfelt, Rångedala (Götaland), för en tid av ett (1) år, som personliga
till de styrelseledamöterna som representerar landsdelarna, t o m ordinarie
förbundsmötet 2022.
§ 12.

Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter för en tid av ett (1) år
Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag
att

omvälja Bo Nilsson, Bjärnum, och Bengt Igelström, Ramlösa, som ordinarie
revisorer till och med förbundsmötet 2022 samt

att

omvälja Tomas Moberg, Hässleholm och Dragisa Lupeskovic,
Helsingborg, som revisorssuppleanter till och med förbundsmötet 2022.
§ 13.

Val av tre (3) ledamöter i valberedningen varav en från varje landsdel för en tid av
ett (1) år
Företas till behandling ärendet angående val av tre ledamöter i valberedningen varav en
från varje landsdel för tiden till och med förbundsmöte 2022.
Förbundsmötet beslutade
att

omvälja Bashar Hariri, Göteborg och nyvälja Niklas Pettersson, Vingåker och
Anders Höber, Umeå, som valberedning för tiden till och med förbundsmötet 2022.

Styrelsen utser enligt stadgarna valberedningens fjärde ledamot som tillika är
sammankallande och styrelsen meddelade att Mikko Virkkunen är styrelsens
representant.
§ 14.
Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsår
Företas till behandling förbundsstyrelsens i sammanträdeshandlingar redovisade förslag
till arbetsplan för verksamhetsåret 2021 där målplanen förtydligats. (Bilaga 5)
Förbundsmötet beslutade
att

fastställa förslaget till arbets- och målplan för förbundet under verksamhetsåret
2021.
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§ 15.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår
Företas till behandling förbundsstyrelsens i sammanträdeshandlingarna redovisade
förslag till inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår. Kassören Lars
Andersson informerade om att en utvecklingsfond för lokala domarklubbar införts i årets
utgiftsstat där Förbundsstyrelsen kommer med riktlinjer för denna under våren 2021.
(Bilaga 6)
Förbundsmötet beslutade
att

fastställa det framlagda förslaget till budget att tjäna till huvudsaklig efterrättelse
under räkenskapsåret den 1 januari - 31 december 2021.
§ 16.

Fastställande av årsavgift för 2022
Förbundsmötet beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till årsavgift för
2022
att

årsavgift till Svenska Fotbolldomareförbundet 2022 ska vara oförändrad (20
kronor aktiv medlem). Dock är förstaårsdomarna avgiftsbefriade.
§ 17.

Behandling av motioner eller av styrelsen väckta förslag
Punkten lämnades eftersom inga motioner eller av styrelsen väckta förslag fanns.
§ 18.
Förbundsmötets avslutning
Mötesordföranden Sune Hellströmer tackade för det fina samarbete som råder mellan
SFDF och SvFF. Han skickade en hälsning från Förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson
som är i Kosovo för herrlandskamp.
Sune rapporterade från SvFF årsmöte där fyra av sju ledamöter är nya och av dem fyra
kvinnor. Principerna för förbundsstyrelsens sammansättning blev ett uppdrag för
valberedningen. SvFF:s nya distriktsorganisation renderade 12 motioner och dess
arbetsgrupp fick i uppgift ta fram flera förslag.
Sune presenterade även årets landskamper för dam- och herrlandslaget. Han berättar
om UEFA EURO 2020 som är ett annorlunda EM med som det ser ut i dagsläget 12
värdstäder i 12 länder. Pandemiläget kan förändra detta, beslut förväntas komma i
mitten av april. Det är 60 år sedan första Europamästerskapet, därför detta annorlunda
upplägg. Hur ansökningarna till årets mästerskap gick till och besluten om detta
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redogjordes också för.
Women’s Olympic Football kommer att genomföras i Tokyo den 21 juli-6augusti med
Sverige som deltagare.
Sune berättade också lite om statusen på Friends Arena med Arenabolaget som har en
fast hyra från driftbolaget AEG. Dock har endast ett evenemang med publik kunnat
genomföras under året. Resultatet efter räntekostnader är bättre än bolagets budget,
liksom SvFF resultatandel är den enlighet med SvFF:s budget för 2020. SvFF:s ägande
och konsekvenserna därav är stabilt och oförändrat.
Förbundsordföranden Thore Johansson framförde ett tack till sammanträdets
ordförande Sune Hellströmer för skicklig ledning av detta digitala möte på sitt nittonde
förbundsmöte och mötesdeltagarna för att fått förtroende att leda Förbundet.
Förbundsordförande Thore Johansson tackade samtliga deltagare vid dagens
information och Förbundsmötet och önskar samtliga en bra domarsäsong 2021 i dessa
pandemitider.
Förbundsordförande Thore Johansson tackade valberedningen för utfört arbete och
avslutar sedan förbundsmötet.

Vid protokollet

Mötets ordförande

............................................
Bengt Ivarsson

............................................
Sune Hellströmer

Justeras:

............................................
Tomas Fernfelt

............................................
Claes Klintenberg
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