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Minnesanteckningar

Svealandskonferens, Svenska Fotbolldomareförbundet
Deltagare:
Göran Johansson, SFDF, Svealandsordförande
Rolf Hansson, Eskilstuna FDK
Sone Roos, Södermanlands FDF
Valter Timmerman, valberedningen SFDF
Niklas Pettersson, Katrineholms FDK
Mikko Virkkonen, DA, Södermanlands FDF
Twana Ahmed Khalid, Upplands FDK
Abdulkadir Moalin, Upplands FDK
Robert Nyberg, Dalarnas FDK
Ronnie Carlsson, DA, Dalarnas FDK
Konferensen inleddes med fika på lördagsmorgonen för att de som åkt långt skulle ha
energi innan arbetet startade. Göran Johansson (GJ) hälsade sedan alla välkomna och mötet
hade inget att invända varken mot att Göran ledde mötet eller att Ronnie Carlsson ansvarade
för minnesanteckningarna, liksom 2014.
Efter en presentationsrunda matades mötesdeltagarna med massor av information.
Först och främst från CDK, där Svealandsmötet tycker det är speciellt bra att:
* En domardel ska införas på tränarutbildningen.
* Det går bra för så många av de svenska elitdomarna.
* De sju förslagen kring fotbollens image.
* Steg 3-utbildningen 2015 gav så gott resultat.
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Svealandsmötet tycker däremot att:
* Om SvFF får 900 000 kronor per år från UEFA för observation av domare, och bara
fyra distrikt har begärt pengar för detta, måste informationen på ett bättre sätt nå ut till
distrikten då domare i alla Svealands distrikt vill bli sedda mer.
* Det kan vara en del i SvFF:s kanslis nya mål att minst en gång i månaden skicka ut
information.
* Angående att kontroll av fysisk status för steg 3 och 4 införs – att de domare som går
stegutbildning och inte klarar ett löptest inte bör bli uttagna till stegutbildningen. Den coach
som ansvarar för att anmäla en domare till en stegutbildning bör klargöra för domaren vilka
krav som ställs innan domaren skickas på utbildningen.
* Arbetsgruppen arvode inte är den bästa idén SvFF fått. SFDF får aldrig släppa på
förhandlingsrätten (mer om detta längre ner).
* På tal om arvoden: Vem förhandlar/beslutar då nya serier tillkommer? Exempelvis
spelades F16-SM i Södermanland, utan deltagande lag från distriktet. Dessutom har det
spelats regionala P15- och P16-serier där arvodet skiljt sig mellan Svealands olika distrikt.
Konferensen fortsatte med att distrikten kort fick redogöra för vad som fungerat bra och
mindre bra under 2015.
Uppland: Har en relativt ny organisation. Det finns vissa kunskapsbrister, men höga
ambitioner att få till en fungerande verksamhet. Svealandsmötet tycker att SFDF ska vara mer
behjälpligt då medlemsklubbar omorganiseras – tydlig rak information: Det här är SFDF, det
här kan vi hjälpa till med, hör gärna av er.
Södermanland: Har ett otroligt bra förbund, men det är synd att inte alla frågor når
ända fram. Det finns en bred kunskap inom Södermanlands FDF, men det är dålig
information och kommunikation mellan FF och FDF. Informationen stannar någonstans
längs vägen vilket gör att det blir en dålig samsyn, något som Svealandsmötet 2014 tyckte var
viktigt. De största problemen inom FDF är att en domarklubb går sin egen väg och att det
finns en extern matchtillsättare som i princip är otillgänglig på kvällar och helger.
Södermanland har haft en tredubbling av återbud under året.
Dalarna: Verksamheten fungerar på det stora hela bra. Det är svårt att nå ut till alla
medlemmar, men det finns en kärna som kommer på klubbens aktiviteter. Dessutom har
klubben uppnått bättre kommunikation med DU än på många år och känner sig delaktig.

MINNESANTECKNINGAR

"2

Däremot har också Dalarna ett stort problem med ökat antal återbud, framför allt bland de
yngre domarna.
Därefter redogjordes för olika projekt som påbörjats runt om i landet. Bland annat
Mentor- och fadderskapsprojekt, samt Skåne FF:s tjejdomarprojekt.
Nästa punkt på listan av information var Bo Karlssons ord efter CDK. Svealandsmötet
gillar särskilt att domarfrågor kommer upp som en stående punkt på landsdelskonferenserna,
samt rekryteringsarbetet kommer fortsätta. Mötet hamnade också i en diskussion kring
klassificering. Alla deltagande distrikts FDF och/eller FDK känner att de har en röst. I vissa
av distrikten har FDF/FDK en rådgivande roll till DU/DK medan andra sitter med på
klassificeringsmöten.
Södermanland vill återgå till klassificering inom FDF från division 7 och nedåt för att
bättre lyckas sätta rätt domare på rätt matcher när nya unga domare kommer upp. Detta
efter att två domare valt att sluta efter att de fått börja med allt för tuffa matcher.
Därefter redogjordes för domarkläderna 2016/2017. Svart, röd och gul blir tröjfärgerna
som gäller och strumporna kommer följa tröjfärg. Intersport har ensamrätt att sälja
domartröjorna med SvFF:s logotyp och Fair Play-märke. Dessa kläder måste användas i
SvFF:s serier, varför SFDF avråder från att köpa från annat ställe än Intersport.
Svealandsmötet stöder SFDF fullt ut i denna fråga.
Efter detta fick Svealandsmötet en och en halv timme över till ett grupparbete om bättre
domarklubbar inom SvFF. Det fanns en dagordning med några olika frågeställningar, men
diskussionerna gled ifrån den för att istället förankra bättre i verkligheten.
Svealandsmötet tycker att:
* SFDF aldrig får vika på förhandlingsrätten. Indexhöjning diskuteras, men
Svealandsmötet vill hellre förhandla. Pengarna är bara en liten del av allt som förhandlas.
Det handlar också om domarnas arbetsmiljö, vilka arbetsuppgifter som tillkommer eller
försvinner (ex. införandet av FOGIS på 00-talet, vad som kommer i framtiden vet vi inte)
samt kläd- och sponsoravtal.
* Att skapa gemenskap är en av domarklubbarnas viktigaste uppgifter. Då färre dyker
upp på medlemsträffar kan det vara en väckarklocka för klubbens styrelse att vara mer
lyhörd för vad medlemmarnas intressen vid skapandet av medlemsträffar. Exempelvis i
Uppland spelar domarna fotboll tillsammans.
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* Att på olika sätt skapa högre status på domarjobbet, det är faktiskt ett jobb.
* Hjälpa respektive DK/DU med rekryteringsarbetet, med att minska antalet återbud,
samt öka antalet observationer.
* SFDF kan utveckla hemsidan, göra den mer aktiv med nyheter och videointervjuer,
eventuellt skicka ut nyhetsbrev för att öka intresset för domarklubbarna.
* Domarklubbarna måste vara bättre på att redovisa fördelarna med att vara med i en
FDK. SFDF skulle kunna ta fram material på punkter som gör det värt att vara med. För
medlemskapet i SFDF räcker det egentligen med ett ord: Försäkringen.
Som avrundning på lördagen redovisades antalet domare och antalet medlemmar.
Svealandsmötet tycker SFDF måste jobba med att bli bättre på att skicka ut information
till klubbarna om att det är dags att betala medlemsavgiften. Att medlemsantalet sjunkit från
en bra bit över 2000 år 2013 (omkring hälften) till 1403 år 2015 (drygt en tredjedel) är ett
tydligt tecken att SFDF måste göra något nu för att inte helt försvinna inom de närmsta åren.
Ett sätt att göra det skulle kunna vara att föryngra styrelsen och få fler att känna sig delaktiga i
SFDF:s jobb. Svealandsmötet tycker på intet sätt att styrelsen misskött sig, och vill ha en mjuk
övergång för att ta vara på den enorma kunskap och erfarenhet styrelsen idag sitter på. För att
yngre förmågor ska kunna läras upp i hur styrelsen fungerar kommer Svealandsmötet skriva
en motion till årsmötet om att ändra i stadgarna så att suppleanter till styrelsen väljs, samt att
dessa skall inbjudas till styrelsens möten – utan rösträtt – för att få möjlighet att vara med att
se hur arbetet fungerar och lära sig till den dag de är mogna att väljas in som ledamöter.
Därefter avslutades lördagens arbete och följdes av en god och trevlig middag.
På söndagen presenterades ett förslag till avtalsrevidering av Göran Johansson.
Därefter information om vad som är aktuellt inom SFDF. Svealandsmötet tycker det är
fantastiskt att Västmanlands FDK väckt nytt liv i domarcupen, men tycker samtidigt att de
domarklubbor som inte betalat medlemsavgift till SFDF 2015 skall diskvalificeras att få spela
cupen. Det är ett mervärde man får som medlem i SFDF.
30 januari 2016 är det arbetskonferens och dagen efter årsmöte i Stockholm.
SFDF fyller 70 år 2016.
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Till sist hölls en utvärdering i form av en diskussion bland mötets deltagare. Deltagarna
tycker att det är tråkigt att inte fler domarklubbor engagerade sig i mötet. Det kommer fram
många idéer och vi lär av varandra under de stunder det finns utrymme till diskussioner och
grupparbeten.
Ett förslag för framtiden är att SFDF var tredje eller var fjärde år håller en
landskonferens istället för en landsdelskonferens där klubbarna får mer utrymme till
grupparbeten och diskussioner, ett förslag är att prova ett göra en sådan redan 2016, som ett
led i 70-årsfirandet. Sedan kan man avsätta en halv dag av denna landskonferens till att
landsdelarna får lyfta de frågor som enbart rör dem. De flesta frågor som lyfts berör ändå
hela domar-Sverige.

Ronnie Carlsson
Borlänge, den 28 oktober 2015
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