Svenska Fotbolldomareförbundet
Ordförandekonferens i Eskilstuna 30–31 oktober 2021

1. Konferensens öppnande
Klockan 9.30 hälsade SFDF:s ledamot Mikko Virkkunen och suppleant Ronnie Carlsson
deltagarna välkomna. Efter lite mingel med smörgås och kaffe kunde mötet börja.
2. Presentation av deltagarna
Då det fanns flera nya ansikten med på konferensen inleddes den med en kort presentation.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att de frågor i SFDF:s information som prioriterades
bort på mötet till förmån för landsdelsspecifika frågor och diskussioner mailas ut av Mikko
Virkkunen efter konferensen.
4. Val av ordförande och sekreterare för konferensen
Mötet beslutade enhälligt att välja Mikko Virkkunen till ordförande och Ronnie Carlsson till
sekreterare för konferensen.
5. Föregående konferensanteckningar
Protokollet från Svealandskonferensen i Karlstad i oktober 2020 gicks igenom och lades till
handlingarna.
6. Information från SFDF
• Den första punkten som behandlades var domarbristen. Inget av Svealands distrikt
utmärkte sig särskilt åt något håll. Det handlar om ett tapp på mellan 15–20 procent av
distriktsdomarna under pandemin.
För att stoppa tappet och rekrytera nya domare anser Svealandskonferensen att en ökad
samverkan mellan landsdelar och inom regionerna är nödvändig så att inte hjulet uppfinns
på varje ställe.
•

Därefter togs kurskostnaderna upp. 2021 var ett speciellt år under pandemin, men några
distrikt sticker ut med väldigt höga kurskostnader. Södermanland var allra dyrast.
Uppgifterna som tidigare lämnats till SFDF om 2300 kronor för division 4 och division 5
stämmer inte. Efter protester från domarna halverades kurskostnaden.
Mötet konstaterade att detta blev en repris på 2020 års konferens med en diskussion om
vad som ska ingå i kursavgiften. Södertälje Domarklubb efterlyste att fler domarklubbar
borde försöka flytta fokus från problemet till lösningen.

•

Vid frågan om domarklubbarnas aktivitet under och efter restriktionerna på grund av
pandemin redogjorde Ronnie Carlsson för Dalarnas FDK:s plan. Så fort restriktionerna
släppte tryckte domarklubben på startknappen och arrangerade tre avslutningar på tio
dagar.
Först en avslutning för alla Domaransvariga i länets föreningar. Förutom middag, mingel
och Brage–Vasalund föreläste domarteamet i matchen om hur det är att döma elitfotboll
och Per-Inge Nyberg föreläste om Sätermodellen – Säters IF har fått fram väldigt många
distriktsdomare genom mentorskap och rätt matchning från första 7 mot 7-matchen hela
vägen till distriktsfotbollen. 22 deltagare från 16 klubbar deltog. Avslutningen var
kostnadsfri för deltagarna.
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Därefter hölls en avslutning för 7 mot 7-domarna. Återigen var det middag, mingel och
den här gången Brage–Öster. Domarteamet i matchen föreläste liksom Östers tränare
Denis Velic om hur viktig han anser domarrollen vara. 72 deltagare var med och
avslutningen var kostnadsfri för deltagarna.
Till sist hölls en avslutning för 11 mot 11-domarna. Bussresa till Stockholm med lunch
och föreläsning av Gunnar Söderström, inspiratör och före detta fyscoach i SvFF i
Uppsala. Därefter Sverige–Kosovo på Friends arena. 40 deltagare sov kvar på hotell och
betalade 500 kronor i deltagaravgift. Ytterligare 30 var med på matchen och betalade 100
kronor i deltagaravgift.
Därefter redogjorde övriga deltagande domarklubbar i Svealand.
I Nyköping har man hållit styrelsemöten digitalt. Man har pratat om att sätta igång med
aktiviteter men ser 2021 som ett förlorat år. Det som varit i fokus har varit att ligga på
föreningarna om att varje klubb bör ha en Domaransvarig.
I Västmanland har man genom hela pandemin hållit domarträningar varje onsdag.
Föreläsningarna som hålls månatligen har också fortsatt under pandemin men flyttat in i
det digitala rummet istället för fysiska träffar. Dessutom håller klubben just nu på med
planeringen av Domarcupen den 11 december.
I Värmland har domarklubbarna haft fokus på att stoppa tappet på antalet
ungdomsdomare. Tappet har varit gigantiskt, beskriver Nicklas Mattsson. Vidare har
Värmlands Fotbollförbund en ny organisation och ska ta över all utbildning. En oro finns i
Värmlands Fotbolldomareförening om att den lokala anknytningen kommer tappas på
liknande sätt som skett i Södermanland. Dessutom finns en oro om att förbundet sliter ut
domarna då antalet matcher varit enormt. Från 1 juni till 31 oktober har antalet uppdrag
varit mellan 50 och 70 per frisk och engagerad domare.
I Eskilstuna har styrelsearbetet rullat på. Domarklubben tycker det är svårt att starta igång
med aktiviteter för medlemmarna nu när säsongen är över. En annan fråga som varit
diskuterad i Domarklubben under säsongen är att det har varit många domare som gått för
snabbt från steg 1 grund till att döma distriktsfotboll. Domarklubben vill ha stöd i jobbet
med att påverka Södermanlands Fotbollförbund att inte pusha domare för fort – det leder
bara till att domarna känner osäkerhet och slutar. Klubben vill också att
föreningsdomarutbildningen ska återgå till lokala utbildare i domarklubben istället för att
en instruktör kommer från Södertälje som ungdomarna sedan inte ser igen förrän nästa års
kurs.
Södertälje Domarklubb har haft ett uppehåll på gemensamma aktiviteter under pandemin.
Styrelsemötena har fortlöpt och på agendan har bland annat domartappet – många har
hittat andra hobbys eller börjat med andra aktiviteter under pandemin – samt att ett
mentorskap behövs och där behöver distriktsdomarna bli bättre att ta sig an ungdomarna.
En aktivitet har genomförts sedan restriktionerna lättade då klubben åkte på Sverige–
Grekland på Friends arena.
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Katrineholms Domarklubb har i princip stått stilla under pandemin. Under 1,5 år har
styrelsen haft några utomhusträffar och några digitala möten. Klubben ser 2021 som en
förbrukad säsong och ska starta upp 2022 med att försöka behålla de domare som finns.
Klubben upplever att det är svårt att hålla koll på vilka som är domare sedan
Södermanlands Fotbollförbund tagit över utbildningarna. Klubben får ingen information
om vilka som gått utbildningarna men får propåer från förbundet att följa upp de nya
domarna, vilket är omöjligt. Klubben efterlyser lokala instruktörer på föreningsdomarnivå
för att ha bättre koll på vilka som är domare.

•

Matchmiljö var nästa punkt. Först presenterades Västergötlands arbete om matchmiljön
och matchmöte på alla nivåer. Därefter fördes diskussioner om matchmöten kan vara
något att införa i Svealand. Det kom fram på konferensen att Södermanland och
Västmanland har haft ett par fall med avbrutna matcher på grund av hot eller våld mot
domare, samt hot och våld mot domare på allmän plats dagarna efter match de senaste
åren. Mötet var enigt om att domarklubbarna måste anmäla sådana fall till SFDF:s
arbetsmiljögrupp.
En nygammal fråga väcktes om vem som bär arbetsmiljöansvaret när en domare utsätts
för hot eller våld. Mötet var också enigt om att – när arbetsmiljögruppen fått klarlagt och
nedskrivet om arbetsmiljöansvaret – måste en skyddsorganisation tillsättas och ett
huvudskyddsombud utses inom SFDF för att på ett korrekt sätt kunna följa upp dessa
situationer och hjälpa den enskilde domaren att få det stöd och den hjälp som hen behöver.

•

Mallen för krisplan som finns på SFDF:s hemsida kände inte alla till. Ronnie och Mikko
passade på att visa både den och all annan matnyttig information som finns på hemsidan.

•

I samband med matchmiljö, hot och våld, väcktes frågan om varför inte domare anmäler
alla hot och/eller våldssituationer. Mötet beslutade att delegera till varje enskild
domarklubb i Svealand att utse någon som kan hjälpa till att skriva en riktig anmälan.

•

Nästa punkt av informationen berörde domarkläder. SFDF:s pdf visades och den spontana
reaktionen var att det inte fanns något paket. Helst ser mötet att ett paket på alla tre
tröjfärger kan förhandlas fram.

•

Efter lunchpaus gick alla deltagare tillsammans till Tunavallen där Valter Timmerman
hade ordnat biljetter till division 2-matchen mellan Eskilstuna City–Motala, ett
välkommet avbrott för att låta frågor och diskussioner sjunka in.

•

Därefter gick vi vidare till punkten vad distrikten och de lokala domarklubbarna kan göra
när de ser att domarbrist kan vara på väg att uppstå. Nordvärmlands FDK har alltid haft
ont om domare. Ett år gick de ut i lokalpressen och talade om krisen och att de gärna såg
att den som var intresserad kontaktade dem. På så vis fick de några napp och kunde
utbilda för att undvika det akuta domarbristen.
Att följa upp ungdomar och fylla på underifrån när distriktsdomare slutar är ett annat sätt.
Mötet är enigt om att ungdomar som dömer behöver vägledare och att domarklubbarna
behöver tillsätta fler sådana resurser.

•

Om det blir domarbrist 2022 vet ingen av domarklubbarna idag. 2022 ser ut att bli det
första normalåret sedan 2019 i Svensk fotboll och det är först då man på allvar kan
jämföra utfallet.
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Frågan släpptes sedan fritt om det fanns något särskilt som domarklubbarna ville ha
SFDF:s hjälp med då många är relativt nya i sina styrelser. Ett önskemål kom då om att ta
fram ett dokument om vilka frågor Domarklubbarna ska hantera och vilka frågor som är
distriktsförbundets ansvar. Ansvarsområdena behöver förtydligas ytterligare.

•

En kort diskussion om att antalet observationer minskat följde.

•

Därefter lyftes frågan om landsdelskonferensernas framtid. Deltagarna på mötet
uppskattar dessa konferenser och föreslår i framtiden att de lokala klubbarna/förbundens
distriktsansvariga tillsammans med landsdelens ledamot och suppleant anordnar två eller
tre teamsmöten mellan arbetskonferensen i Stockholm och landsdelskonferensen på
hösten. Därigenom kan mycket av den mängdinformation som matas ut delges i ett
tidigare skede och öppna upp landsdelskonferenserna för fler och djupare diskussioner i
de frågor som SFDF och teamsmötena väljer att lägga extra fokus på. Svealand ska också
försöka få med alla distrikt under 2022. Uppland, Örebro och Gotland närvarade inte på
konferensen.

•

Förslaget till den nya regionindelningen presenterades. Mötet var helt enigt om att det är
synd att Svealands talanggrupp försvinner då Dalarna enligt förslaget kommer tillhöra
Norrland. Det är ett fungerande koncept som kommer ruckas på. Det som mötet tycker är
positivt är att utbildningarna blir mera kvalitetssäkrade och likvärdiga så att alla domare
får ”rätt” utbildning. Däremot är farhågorna stora och Svealandskonferensen efterlyser
enhälligt en risk- och konsekvensanalys.

•

Nya regler togs därefter upp. Det kommer inte komma några nya regler inför spelåret
2022, men det kommer att komma förtydligande av vissa regler. Vilka tillkännages inte
förrän spelåret 2021 är över.

•

Nio av konferensens deltagare åt sedan gemensam middag och umgicks under kvällen.

•

På söndagsmorgonen återupptogs konferensen under två timmar. Den första punkten var
en sammanfattning av lördagen, om det hade dykt upp nya perspektiv under natten.

•

Bland annat utveckling av landsdelskonferenser – om de fortsätter och hålls samma helg
för alla landsdelar kan SFDF exempelvis ta in en gemensam föreläsare som föreläser
digitalt om något ämne som landsdelskonferenserna ska diskutera.

•

Katrineholm upplever att domarklubben inte kan påverka sin egen verksamhet på styrande
nivå. SöFF:s domarkommitté har hand om alla utbildningar och all rekrytering. När
klubben inte får veta vilka som gått kursen är det hopplöst att bedriva något
utvecklingsarbete.

•

Södertälje svarade att klubben tror att Södermanlands fotbollsdomareklubbar är eniga i de
flesta frågor och bjöd in till ett samverkansarbete.

•

Resten av mötet ställde sig bakom detta initiativ till enighet för att Södermanlands FDF
ska kunna markera mot SöFF:s domarkommitté om de problem som finns i distriktet.
Distriktets fotbollsdomareklubbar har varit splittrade under flera år och att de nu börjar
prata ser hela mötet väldigt positivt på.
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Niklas Pettersson från Valberedningen redogjorde för förslagen till ny ordförande och ny
sekreterare i SFDF. Han berättade att Valberedningen hade fått ett gott intryck från båda.

•

Filmerna från CDK om ny coachorganisation och Steg 3 direktiv och riktlinjer för
deltagare visades.

•

Diskussion fördes om fyskraven som blir allt hårdare. Vissa domare på lägre nivå kanske
inte har fysiken längre men en otrolig rutin och möjlighet att vara pedagogiska på ett sätt
som unga och fysiskt starka domare inte har. En diskussion bör lyftas om olika vägar till
att döma division 6 och lägre så att de äldre domarna kan hänga kvar längre. Viktigt att
betona att en viss fysisk standard måste givetvis uppfyllas, för ingen vill ha
”mittcirkelsdomare”.

•

En diskusson fördes också kring att utbilda spelare i nya regler, såsom domarklubbarna,
något mötet ställer sig positivt till. Det finns också möjligheter att söka ekonomiskt stöd
för detta genom SISU.

7. Avslutning
Alla kvarvarande deltagare fick sammanfatta vad de tar med sig från konferensen:

•

Att det finns pengar att söka från Sisu för utbildningsarbete.

•

Att Södermanlands domarklubbar ska börja samarbeta.

•

Informationen om Steg 3.

•

Hur DA:s roll fungerar och annan information från hemsidan.

•

Att domarklubbar ska utse någon som kan hjälpa domare att skriva rapport på grova
utvisningar, hot och våld.

•

Hur man kan arbeta med att utveckla nya domare.

•

Förslaget med matchmöten, hur man kan förebygga och även om arbetsmiljön bara blir
några procent bättre så är det en vinst.

•

Ungdomsdomarträffar för att skapa gemenskap och öka förståelsen för domarrollen redan
i unga år var bra.

•

Samverkan i Södermanland för att lyfta problem mot DK, det krävs att vi har en konkret
plan.

•

Inget nytt under solen, det handlar fortfarande om att rekrytera och behålla domare.

•

Lite stelt att det bara finns en kravbild på hur domare ska se ut.

•

Vad förbjuder oss att införa matchmöten? Ingenting, jag tycker det låter som en intressant
idé.

•

Vi vill samma sak i många frågor, det är bra att vi samlas.

•

På tiden att arbetsmiljöfrågan har tagits upp ordentligt. Det måste bestämmas vem som är
ansvarig för domarnas arbetsmiljö och utses skyddsombud och en skyddsorganisation
inom SFDF som är ”domarnas fackförbund”.
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De små mötena, att träffa individer där alla har samma intresse och mål: Vi vill domarens
bästa. Intressant att lyssna till detta.

•

Bra dynamik på deltagarna som gav olika perspektiv på liknande problem. Därigenom kan
vi hitta de bästa lösningarna generellt och ta fram riktlinjer som är hållbara i flera distrikt.

•

Synd att inte en enda deltagare var kvinnlig.

Vid protokollet:

Ronnie Carlsson

Deltagare
Mikko Virkkunen, SFDF, Katrineholm
Ronnie Carlsson, SFDF, Gagnef
Stefan Karlsson, Nyköpings DK
Sajad Al-Hakim, Västmanlands FDF
Nicklas Mattsson, Värmlands FDF
Marios Troka, Södermanlands FDF, Eskilstuna (enbart lördag)
Rayan Ibrahim, Eskilstuna FDK
Laith Butty, Södertälje DK
Lars-Håkan Skoog, Katrineholms DK
Niklas Pettersson, SFDF Valberedning, Katrineholm
Valter Timmerman, hedersgäst, inbjuden av SFDF, Eskilstuna (enbart lördag)
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