SVENSKA FOTBOLLDOMAREFÖRBUNDET
Anteckningar fört vid SFDFs Götalandskonferens för
distriktsansvariga 2016-10-22--23 i Jönköping.

Närvarande: se deltagarförteckning
1. Konferensens öppnande
Thore Johansson, SFDF, hälsade de närvarande välkomna till Elite Hotels, Jönköping
och förklarade konferensen för öppnad.
Utsänd dagordning godkändes.
Deltagarna gjorde en snabb presentation av sig själva och därefter valdes till
mötesordförande Thore Johansson samt Bengt Ivarsson till att föra anteckningar.
Thore tackade för förtroendet och tyckte det var tråkigt att så få representanter från
domarna i Götalandsdistrikten var närvarande även detta år.
2. Föregående mötesanteckningar
Detta genomgicks noggrant och flera av punkterna kommer upp i årets konferens och
lades med detta konstaterande till handlingarna.
3. Avstämning med distriktsrepresentanterna om hur verksamheten fungerar
Skåne: Domarförbundsverksamheten fungerar inte bra. Ingen verksamhet.
Småland: Verksamheten fungerar men det har blivit skifte i Småland FF så samarbetet
fungerar så där.
Östergötland: Verksamheten fungerar bra med förbundet.
Halland: Nyuppstart av Domarförbundet vilket lovar gott inför samarbetet med HFF.
Göteborg: Domarklubben håller på att byta bemanning.
Västergötland: Påtaglig domarbrist i de flesta elva domarklubbarna. Håller också på att
byta bemanning.
4. Information från SFDF
En information lämnades om följande ämnen:
 Möte med SvFF-DK
o Domarens försämrade arbetsmiljö, våld och hot, straffskalor
o rekryteringsverksamheten, föreningsfråga numera
o marknadsföring av domarskapet
 Central domarkonferens
o Rekrytering av domare är inte en domarfråga längre utan ett
föreningsansvar
o nya regelboken
o hot och våld mot domare och dess straffskalor
o utbildningsstegen 2017
o rekryteringsverksamheten (Vem är rekryteringsansvarig i ditt distrikt?)
o hur hanterar vi äldre domar
o PM för handläggning av inflyttade domare
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o rekrytera och behålla domare
o landslagets fotbollsskola nu med en domardel
o Distriktsprojekt:
 Damdomarprojektet (Skåne FF)
 Korttidsutvisning (Hälsingland) missfirmelse
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 att 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: organisationen visades, SFDF kommer att ha en ny träff med SDF
representanter under våren 2017 för att se över hela organisationen
SFDF officiella hemsida ansågs innehålla den information som behövs. Dock
efterfrågades om de tre Facebookgrupperna kunde vara låsta endast för
medlemmar. Krister Sandin sköter idag vem som får bli medlem där.
Domardräkten
o Summering 2016 leveranser och Intersport webb-portal. En del Intersport
Team affärer har inte några kläder i butiken eftersom Intersport vill föra
över all handel till e-handel istället för butiksköp!
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5. GIFDK enkät bland sina domare
Daniel redovisade klubbens enkät samt den rapport som är framtagen utifrån de data
som inkommit ifrån medlemmarna.
Vi initierade till en arbetsgrupp kring miljön på våra matcher som fick namnet "Samspel
och attityd". I denna arbetsgrupp så var tanken att representanter ifrån hela
fotbollsfamiljen skulle medverka (föreningarna, förbundet, DK och domarklubb), tyvärr
så närvarade till en början väldigt få och det blev stadigt färre och färre.
Arbetet ledde till en idébank som vore lämpligt att den fanns på förbundet. GIFDK fick
där i uppdrag att genomföra enkäten samt skriva rapport.
GIFDK har tagit fram en Digital enkät för om någon domarklubb vill använda den.
Efter många större händelser där domare råkat illa ut så gjorde SVT en nationell
undersökning av hur det ser ut ned våld, hot och kränkningar gentemot domare. SVT:s
resultat visade i stort sett på samma siffror som GIFDK enkätundersökning. SR
lokalradion bjöd då in GIFDK till att berättat om sin enkät i samband med att de har
tittat på domartillgången i hela Sverige.
Daniel berättade också om en match som GIFDK anordnat i Jönköping där lagen bestod
av domare och elitspelare var domare.
6. Ersättningsförhandlingar
Thore gick igenom det nya distriktsfotbollsavtalet för domarna med förtydliganden samt
DA´s roll för avtalet.
Frågan ställdes hur kommer domarorganisationen ute i distrikten kunna tackla det nya
avtalet och förhandlingen med sitt förbund enligt paragraf 14 i avtalet? Distrikten är nu
sammankallande.
Thore berättade också om att ersättningarna i SvFF serie är klara från div 1 herr och div
2 dam, men ännu inte underskrivna.
7. Information från valberedningen
Eftersom ingen i valberedningen var närvarande lämnade Thore information om
valberedningens arbete inför Förbundsmötet och höstens verksamhet.
8. Övriga frågor
Regelgeneratorn
Är avstängd för närvarande med uppdateringar med nästa års regelförändringar pågår.
Går den att utvecklas med videofrågor? När de kommer att startas igen är inte klart i
skrivande stund.
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Bilagor
De presentationer som har hållits kommer att sändas ut till deltagarna omgående.
Nästa års Götalandskonferens
Deltagarna vill att nästa års konferens hålls den 28-29 oktober 2017 och i samma form.
Förbundsmötet 2017
En information lämnades om nästa års konferens och Förbundsmöte som kommer att
äga rum den 4-5 februari 2017.

Vid anteckningarna

Bengt Ivarsson
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