SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET
Anteckningar fört vid SFDFs Norrlandskonferens för
distriktsansvariga 2021-11-06 i Umeå.
Närvarande: se deltagarförteckning i bilaga.
•

Konferensens öppnande

Magnus Furberg, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till Umeå och förklarade
konferensen för öppnad. Utsänd dagordning godkändes.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till
mötesordförande Magnus Furberg samt Krister Sandin till att föra anteckningar.
•

Föregående mötesanteckningar

Protokollet från Norrlandskonferensen 2020 gicks igenom och lades till handlingarna.
•

Information från SFDF

En information lämnades om följande ämnen:
• Central domarkonferens
• Förslag på ny utbildningsorganisation
• Förslag på ny utbildningsstege
• Förslag på ny coachorganisation
• Riktlinjer för klassificering
• Steg 3 direktiv och riktlinjer för deltagare
• Regeljusteringar från International Football Association Board
•

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Teams-möten under året landsdelsvis?
Domardräkten 2022
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 Norrland
Utbildningskonferens och Förbundsmöte 5–6 februari.

Domarens arbetsmiljö

Arbetsgrupp SFDF – SvFF-DK
SFDF ingår 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. Inga ärenden från
Norrland har kommit in?
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.
Pilotprojekt 2021 med systematiskt Fairplay-arbete
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. Man kommer under tävlingssäsongen jobba systematiskt med
lagens poängkvot. En särskild Fair Play-trappa införs. Förseelser kommer att
poängbedömas. Effekterna för föreningar som sticker ut på ett negativt sätt kan
bli så att man tvingas ta fram en handlingsplan och att klubben blir ålagd att
vidta nödvändiga åtgärder och även poängavdrag. Projektet är könsneutralt och
avser både damer, herrar.
Tema Matchmöte enl. Västergötland
Magnus visade Västergötland version av matchmöte och berättade om bakgrunden och att
alla tar ett gemensamt ansvar för matchmiljön. Därefter fördes diskussioner om
matchmöten kan vara något att införa i Norrland.
Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
Programmet hade sänts ut till de distrikt som inte närvarar på konferensen med möjlighet
att skicka anteckningar men inget övrigt distrikt har skickat något.
Allmänt för de domarklubbar som närvarar är att det har varit alldeles för många matcher
för de domare som dömer. Vissa har 3–4 matcher/vecka och en del dubblar matcher på

helgerna. Frågan är hur kvalitén blir på matcherna när domaren inte hinner återhämta sig
mellan uppdragen. Här måste domarna ta sitt ansvar mot föreningarna.
Vidareutbildning och de höga kostnaderna domarna för diskuterades, frågan
kommer lyftas vid förhandlingen med SvFF i november. Vad är det man betalar för?
Medelpads FF har svarat följande till domarklubben: kursmaterial, eventuella
måltider inklusive fika och frukt, lokaler, planhyror, kursinstruktörer, administrativa
kostnader – däribland kanslikostnader med hyror och löner och IT-kostnader. Vi vet
att det upp till varje DK att bestämma kurskostnaden men det skulle vara intressant
att få fler distrikt att svara på frågan.
Medlemsavgifter blir allt mer svårare att få domarna att betala, man ifrågasätter
varför för man ska betala och vad man får för medlemsavgiften. Här diskuterar vi
om man skulle kunna lägga avgiften på distriktsdomarkursen eller att man får färre
träningsmatcher.
Både Ångermanland och Västerbotten har inkomst till domarklubben genom uppdrag från
domarkommittén. I Ångermanland tillsätter man domare i DM och arvodena går till
domarklubben. Pengarna går sen tillbaka till domarna med rabatterade priser på utrustning,
aktiviteter och resor. Västerbotten utbildar föreningsdomare och ser till att det finns lokala
domarobservatörer och faddrar. Man anordnar också en årlig domarcup.
Fasta speldagar har fungerat bra då man vet vilka dagar som serierna ska spelas på vilket
har underlättat för de som tillsätter matcherna. Man har haft torsdagar som en reservdag
vid matchändringar.
Förhandlingar med DK. Det är bara Ångermanland som bjuds in till DK för att förhandla
ungdomsersättningar. Här borde det vara obligatoriskt att alla distrikt ska bjuda in
distriktsansvariga för att gemensamt gå igenom ersättningarna. Hur ska man få till det då
det inte fungerar i dag?
Sociala Medier är en återkommande fråga som borde tas upp vid varje
fortbildningstillfälle. Vad innebär det att vara domare? Vad får man skriva på sociala
medier. Se till att vara noga med din egen integritet, och var försiktig med vad du
publicerar på till exempel sociala medier. Att tala om andra domare eller spelare på ett
respektlöst sätt är inte okej, särskilt inte när du själv är domare – då måste du föregå med
gott exempel.
Fogis frågan om denna ersättning kontra digitalt domarkvitto kommer att tas upp vid
mötet med SvFF i november. Att hämta upp domare på vägen och därmed få längre
resväg fungerar inte. Detta måste tas upp vid kommande förhandlingar. Tas också
kontakt med ansvarig för FOGIS-kvittot på SvFF så man kan ange en egen ressträcka.
Förlorad arbetsersättning i distriktsserier, varför finns inte det? I Norrland har man långa
avstånd även i lokala serier
Rekrytering
Här födes en ide om att man ska skulle gå ut till föreningarna som i sin tur snabbutbildar
typ a-lagsspekare för herr o damer för att kunna döma 11-mannaserier i sin förening.

Ansvarig, vem är ansvarig för oss domare på arenan?
Arbetsmiljö, vi pratar om försämrad arbetsmiljö och attityd från spelare, ledare och publik
under årets säsong. Vi hör att det händer saker men har inte hört något angående
anmälningar, dåliga bestraffningar m.m.
•

Ersättningsförhandlingar

Magnus 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
•

Information från valberedningen

Anders Höber informerade om valberedningens arbete inför Förbundsmötet i Stockholm
2022 som blir speciellt då det samtidigt ska väljas in ny ordförande och sekreterare.
Konferensen valde Jonny Nordlund, Umeå som suppleant för Norrland
•

Övriga frågor

Teams-möten under året landsdelsvis
Krister lyfte frågan om det är intressant med två-tre träffar landsdelsvis med DA innan
landsdelskonferenser och utbildningskonferensen. Mötet var positiva till detta. Detta
kommer att läggas in i nästa års verksamhetsplan.
Hur samarbetar vi med SISU
Det kommer nya riktlinjer från SISU och Tomas Fernfeldt kommer att redovisa
detta på Utbildningskonferensen i februari 2022.
Hur kan vi utveckla landsdelskonferenserna?
Då det verkar vara svårt att locka deltagare till landsdelskonferensen så skulle man kunna
erbjuda både fysiskt men även digitalt deltagande. En kvällsaktivitet skulle kunna locka
deltagare ex fotbollsmatch eller hockeymatch
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. Utdraget får absolut INTE arkiveras
på något sätt.

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.
• Distrikten har inget tvingande att ha samma sponsor/kläder som SvFF.
Mötet reagerade på att det inte finns några färdiga paket att utgå ifrån och att det
fortfarande finns önskemål om paket med alla 3 domartröjorna. Önskemål att utrustningen
finns att bevittna på förbundsmötet i februari.
Delrapport Ökad samverkan i fotbollsrörelsen april 2021
SFDF har fått en nulägesbeskrivning den 21 oktober av Lars Helmersson, SvFF. En
sammanställning av detta delgavs mötesdeltagarna. SFDF får vara observant på hur
utredningen fortskrider och se vad som skall presenteras på ordförandekonferens 2023.
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
Regler justeringar 2021
Det kommer inte komma några nya regler inför spelåret 2022, ett förtydligande av vissa
regler har sänts ut.
•
•
•
•
•
•

Hands, skapar oavsiktligt målchans för en medspelare
Visa återstående tid
Kringgå regel om avsiktlig bakåtpassning/målvakt
Olämpligt uppträdande förtydligande/utvidgad
Regelbrott av spelare mot utomstående
Offside, armen börjar vid armhålans botten.

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.
Förbundsstyrelsen beviljade bidrag utbetalas i samband med nästkommande
Förbundsmöte.
Maximalt bidrag som kan sökas är 7500 kr. Sista ansökningsdag är senast 15 december
som sänds till fotboll.domare@sfdf.se

Nästa års Norrlandskonferens
Deltagarna var mycket nöjda med årets upplägg och vill att konferensen ska fortsätta att
vara i Umeå och i samma form. Förhoppningsvis blir det fler distrikt som närvarar då det
är utmärkt tillfälle med erfarenhetsutbyten m.m.

Förbundsmötet 2022
En information lämnades om Förbundsmötet som kommer att äga rum den 5–6
februari 2022.

Vid anteckningarna
Krister Sandin, Sundsvall

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

Deltagarförteckning SFDF Norrlandskonferensen i Umeå
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