Anteckningar vid SFDF.s Norrlandskonferens i Umeå 29 -30 okt 2016.
1. Konferensens öppnande
Mikael Westerlund, SFDF hälsade deltagarna välkomna till Scandic hotell Syd i Umeå, och förklarade
konferensen för öppnad.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till mötesordförande Mikael
Westerlund samt Krister Sandin till att föra anteckningar. Mikael tackade för förtroendet och tyckte
det var tråkigt att så få representanter från domarna i Norrlandsdistrikten var närvarande.
2. Föregående mötesanteckningar
Gicks igenom och lades till handlingarna.
3. Information från SFDF
Möte med SvFF-DK
o


Domarens försämrade arbetsmiljö, våld och hot, straffskalor

Central domarkonferens
o Rekrytering av domare är inte en domarfråga längre utan ett föreningsansvar
o Rekrytera och behålla domare
o Nya regelboken
o Nya löptest
o Hot och våld mot domare och dess straffskalor
o Utbildningsstegen (se steg 1 förändring)
o PM för handläggning av inflyttade domare
o Hur hanterar vi äldre domare?
o Landslagets fotbollsskola nu med en domardel
o Distriktsprojekt:
 Korttidsutvisning (Hälsingland)
o Bo Karlssons reflektioner CDK
 Ett uppföljningssamtal med alla distriktsdomare efter en säsong kan vara en bra
behålla-åtgärd inom rekryteringen.
Viktigt hur anmälan skrivs. Önskemål om att det finns en mall i Fogis så att de
viktigaste delarna kommer med.
 Utbildningsbidrag kommer betalas ut 2017 till de distrikt som lyckas få upp
domare till förbundsnivå. Kravet är att domaren ska ha genomfört löptest,
regelprov och vara färdig för matcher. Bidraget är på 2000 kr.



Möte med SvFF jurist angående föråldrade straffskalor
o Lokala bestraffningsorganet (SDF) äger frågan om påföljd
o Stöttning för domarna saknas från SDF domaransvarig och de driver inte dessa frågor
o Ny praxis behövs om straffskalorna skall förändras
o Vi måste driva några grova fall ända upp till RIN för att få tillstånd en förändring
o Föreningsdomarnas skall ha stöttning från domaransvarig i föreningen vid en
anmälan, men vem följer upp föreningsdomarna? Domaransvarig hos SDF borde ha
en stöttande roll för alla domare
o Föräldrar biträder sitt barn i matchen och kan därmed bestraffas
o Handlingsplan för våld och hot mot domare saknas i de flesta distrikt gällande
ungdomsmatcher.



Futsal: kommer att ha en ny träff med SDF representanter under våren 2017 för att se över
hela organisationen
Nya distriktsfotbollsavtalet för domarna med förtydliganden samt DA´s roll för avtalet.
Hur kommer domarorganisationen ute i distrikten kunna tackla det nya avtalet och
förhandlingen med sitt förbund enligt paragraf 14 i avtalet? De är nu sammankallande.







Vad vill deltagarna att SFDF skall ha för material på vår officiella hemsida?
Hemsidan och facebook visas upp för deltarna som tycker att det är bra som det är.
Landsdelsspecifika frågor ex.v att det kommer att vara 36 Futsallag på herrsidan varav ett i
Norrland och 28 lag på damsidan.
Domardräkten
o Summering 2016 leveranser och Intersport webb-portal. En del Intersport Team
affärer har inte några kläder i butiken. Varför?

4. Mötesdiskussioner
Vad fungerar bra?


Föreningsdomarutbildningar fungerar bra i dom flesta distrikten. Ångermanland utbildar enligt
”Smålandsmodellen”. Södra Västerbotten och Medelpad utbildar genom SISU. Positivt
gensvar genom att allt fler föreningar hör av sig och vill få ta del av utbildningen.



LDO har fungerat bra i de flesta distrikten. Man har höjt kvalitén från DK där man inbjuds till
utbildning och ser till att alla utbildade har fått uppdrag. I Södra Västerbotten har DK
delegerat uppdrag till domarklubben, ca 35 uppdrag från div.5 och neråt.



Stödja domare/kompisar på match med feedback. (Som åskådare)



Kontobetalning fungerar bra över lag. Olika regler på antal betalningsdagar.



Återbud är som alltid ett stort problem i distrikten och framförallt på hösten. Under säsongen
2016 har det blivit mindre återbud då det ställts högre krav på domarna med godkända
regelprov, löptest och framförallt stil och profil kring matcherna.



Damdomargrupp genom domarklubben i Södra Västerbotten med bra anslutning. Bra forum
där man kan diskutera och hjälpa varandra. Det borde finnas i varje distrikt.

Vad fungerar dåligt?


Matckallelser från föreningar kommer sent eller inte alls.



LDO borde bli bättre. Äldre o erfarna domare borde utnyttjas mer med tanke på den erfarenhet
man samlat på sig. Bättre samverkan från DK. Pengar finns från DK till distrikten för att
kunna betala ut arvode.



Domare som misskötter sig med arvode, byte av matcher, sen ankomst till matcher, attityd
osv. Här borde DK stänga av domarna direkt. Domare söker inte matcher trots att dom är
lediga.



Domare som inte lägger in ledighet i fogis skapar stora problem för matchtillsättaren.



Fogis – Det förekommer fortfarande att rapporterna inte är fullständiga. Ska vi domare behöva
sitta med det efter match? Västerbottens FF har lagt in så att extra arvode betalas ut om
domaren måste komplettera laguppställningen



Steg 1 domarna startar i för hög serie direkt samtidigt som dom erfarna sätts undan. Domare
dömer i samma serie som dom spelar. Vad händer med de äldre domarna när steg 1 domarna
tar över?



Många förändring på assisterande inför varje match i distriktsserierna. (Medelpad)



Samarbete mellan DA (Distriktsansvarig)– DK. DA borde ha en adjungerande plats i DK för
att finnas på plats för domarna. Vissa DA eller ordförande i domarklubben blir inbjudna på
speciella frågor men inte hela mötet.



Återbud sent och av olika orsaker under säsongen.



Domarklubbar erbjuder föreningar att man kommer ut och pratar om regler osv. Tyvärr är det
svalt intresse att ta del av det.

5. Ersättningsförhandlingar


Mikael berättade att ersättningarna för 2017- 2019 är fastställda genom treårsavtalen.

6 . Information från valberedningen
Anders Rönquist kunde inte delta pga. sjukdom. Mikael informerade hur valberedningen arbetar fram
till förbundsmötet i Stockholm.
7. Övriga frågor


Hur kan vi locka fler distrikt till konferensen? Varför kommer man inte? Datum läggs ut tidigt
så det ska inte vara problemet.



Vem stöttar föreningsdomarna om det skulle hända något?



Klimat Domare/föreningarna. Vad kan vi i domarklubben hjälpa till med för att få respekt och
förståelse mellan varandra?



Problem med beställning av domarkläder från Intersport överlag i norrland. Brist på kläder
från centrallagret. Vi saknar ett paket med 3 – tröjor!

Nästa års Norrlandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens hålls den 22-23 oktober 2017 och i samma form.
Förbundsmötet 2017
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att äga rum i
Stockholm den 4-5 februari 2016. Inbjuden kommer att sändas ut i början på december

Vid anteckningarna
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