Minnesanteckningar SFDF Dalarna 24 oktober
Deltagare:
Göran Johansson, SFDF.
Jenny Moen, projektledare Puck eller boll, domaren spelar roll.
Peter Johansson, ordförande DU Dalarnas FF.
Patrik Magnusson, ledamot DU
Robert Nyberg, ordförande DFDK
Elias Persson, sekreterare DFDK
Ronnie Carlsson, kassör DFDK
Samt ledamöter för DFDK: Maja Öhrnberg, Madicken Wikström, Andy Wei-Lun Liu, Magnus
Löfstrand, Mats Aronsson, Joel Söderlund.
Mötet började med att Göran Johansson hälsade alla välkomna. Därefter var det en
presentationsrunda då alla inte kände alla innan mötet.
Första punkten var Jenny Moens föredrag om det nya projektet Puck eller boll, domaren spelar roll.
Projektet är finansierat med tre miljoner kronor från Allmäna arvsfonden, utspritt över tre år.
Målet med projektet är att inom de fem idrotterna fotboll, handboll, ishockey, bandy och innebandy
skapa ett gemensamt bättre arbetsklimat för ungdomarna genom bättre utbildning av
ungdomsledare och föräldrar.
Projektets fokus är arbetsmiljö och jämställdhet. Det inriktar sig på stöttning av domare i åldern 15–
25 år.
Att projektet började berodde på att de fem idrotterna har gemensamma problem med rekrytering
och att behålla domare.
Att vara domare, oavsett idrott, är en utsatt position. Det finns också för få kvinnliga domare inom
dessa fem idrotter.
I projektledningsgruppen sitter representanter för de fem olika idrottsförbunden, samt
ungdomsdomare från de fem idrotterna.
Genom att aktivt jobba mot föreningarna som är aktiva inom idrotterna hoppas projektledningen
skapa en bra värdegrund som alla ska förhålla sig till.
Det kommer också att anordnas föreläsningar på skolor och speciella domarskolor.
Att vara ute och stötta domarna i de olika idrotterna i olika typer av mentorsprojekt är också en
viktig del, men när det gäller fotbollen har DFDK i samarbete med Dalarnas FF:s DU redan startat
ett mentorsprojekt. Projektet kommer därför inom fotbollen att arbeta mer med föreningsutveckling.
För att förbättra rekryteringen kommer också utbildningarna att anpassas för att skapa ett större
intresse.
Projektets arbete mot föreningarna handlar bland annat om att skapa domarvärdar/matchvärdar
som ska hjälpa till att upprätthålla en god stämning runt planen utan överreagerande publik och
ledare. Det är också viktigt att det finns en domaransvarig i varje förening.
Projektets arbete mot nya domare handlar om att vara ärliga från början och prata om
arbetsklimatet redan på nybörjarkurserna. Dessutom är det viktigt med gemensamma träffar och
aktiviteter samt uppföljning från projektet eller förbundet under säsongen.
Därefter var det dags för Görans genomgång av SFDF:s powerpoint-presentation.
Först handlade det om domarnas arbetsmiljö, något som mötet kunde relatera till då Dalarna
drabbats av en kraftigt försämrad arbetsmiljö under året.
Hot och våld mot domare ökar kraftigt i landet och diskussionen under denna punkt kom att handla
om hur man ska förebygga detta då fotbollsplanen är en spegel av samhället. Respekt och
medmänsklighet är två egenskaper som har blivit mer sällsynta de sista åren.
Mötets förslag är att förebygga hot och våld mot domare genom att arbeta med värdegrundsarbete
redan inom ungdomsfotbollen, där DFDK:s fadderverksamhet, DU:s utbildningar och Projektet
Puck eller boll, domaren spelar roll skulle kunna hitta synergieffekter genom att ha ett gemensamt
värdegrundsarbete.
Samarbetet inom Svensk Fotboll 2017 var nästa punkt på presentationen. DFDK är alltid öppna för
samarbeten över distrikten i de frågor som skulle kunna innebära gemensamma problem och

lösningar. Vissa problem ser likadana ut över hela landet och då är det dumt att alla provar möjliga
lösningar. Fungerar en lösning i ett distrikt kan den fungera på flera ställen. Ett ökat samarbete
skulle innebära att vi ”slipper uppfinna hjulet flera gånger”.
SFDF:s önskan är att alla föreningar ska erbjudas domarbesök under 2017. DFDK och DU
framförde på mötet att det för 15–20 år sedan var en självklarhet men att intresset för regelfrågor
minskat bland föreningarna. Vi ställer gärna upp, men väldigt få föreningar vill ha domarbesök,
trots att det inte kostar dem något.
Det är en fråga att lyfta på SFDF:s utbildningskonferens, hur ska vi nå ut till klubbar som inte vill
kunna reglerna?
En högre närvaro önskas på FDK:s träffar från SFDF:s sida. Mötet upplever att det inte är ett
problem i Dalarna där över 30 tjejdomare kom till en tjejdomarträff, och cirka 20 kom på en
pojkdomarträff. Dessutom ordnas i november en avslutningsresa där DFDK står för en del av
kostnaden. 20 personer med anknytning till klubben reser gemensamt till England för en
fotbollsweekend.
Nästa punkt på dagordningen handlade om avvisade ledare. Det är ett problem som är svårt att
hålla koll på i de lägre divisionerna. Samma regler om kontakt med laget i samband med
nästkommande match oavsett division. Till 2017 ska det i distriktet synas på laguppställningen
innan match vilka ledare som är avstängda. Tidigare har det bara varit synligt då det gäller spelare.
Genom denna tekniska utveckling hoppas mötet att Dalafotbollen ska bli bättre på att efterleva
reglementet i just denna fråga.
Problem med avstängd spelare är inget som Dalafotbollen varit drabbad av.
Arrangerande förenings ansvar var något som också lyftes på mötet. DFDK och Dalarnas FF:s DU
önskar att det på ledarutbildningar och föreningsträffar belyses vilka skyldigheter och rättigheter
som åligger ett lag som deltar i tävlingsverksamheten.
Ömsesidig respekt avhandlades snabbt då detta var en fråga som gicks igenom under mötets
första punkt.
Fusk och sabotage var en annan fråga där mötet enades om att vi som domare måste bli bättre på
att efterleva det regelverk som finns.
Tekniska området är föreningarna i Dalarna generellt bra på att märka ut. Därmed skapas också
bättre ordning i området kring bänkarna.
Ordningsfrågorna gicks också igenom men detta är inget stort problem i Dalarna.
Därefter kom vi till punkten avtal för åren 2017–2019.
DFDK och Dalarnas FF:s DU tycker avtalet ser bra ut och välkomnar §10 om full ersättning vid
träningsmatcher under pågående seriespel. För de lokala serierna (lägre än division 7) utsågs
Peter Johansson och Robert Nyberg till förhandlingsdelegation gentemot Dalarnas FF:s
Tävlingsutskott.
Peter Johansson och Göran Johansson redogjorde snabbt för vad som sades på 2016 års CDK.
Samma sak där som SFDF:s fokuspunkter, hot och våld mot domare har ökat (se tidigare i
anteckningarna).
En fråga som väckte uppmärksamhet på mötet var att straffskalan är föråldrad. Mötet var helt
överens om att SvFF:s jurist bör se över och justera straffskalan. Hot och våld mot domare vållar
inte tillräckligt kännbara straff. Vi vill se en hårdare straffskala för just dessa frågor.
Domardräktens leverans fungerade bra år 2016. DFDK hade ett nära samarbete med InterSport i
Borlänge (Björn Karlsson) som föll väl ut.
En krisplan vid allvarliga händelser finns framtagen men är inte klubbad. DFDK och Dalarnas FF:s
DU åtar sig att jobba vidare med detaljerna och klubba den så snart som möjligt.
DFDK vill (återigen) hjälpa till med stöttning vid bildande av domarklubbar i de närliggande distrikt
där domarklubbar saknas. I Dalarna är det en självklarhet att tillhöra domarklubben för att ta del av
förmåner och gemensamma aktiviteter. Det vi tror många saknar kännedom om är rättigheter som
medföljer ett medlemsskap.
Feedback:
DFDK och Dalarnas FF:s DU tycker att:
* Det var lagom lång tid avsatt för mötet.
* En stor del av information var ej av intresse. Det borde läggas större fokus på de punkter som är
viktiga.

* Det borde oftare brytas av för frågestund, det blir långtråkigt och fokus försvinner när en person
står och håller föredrag utifrån en pdf.
* Dagordningen bör skickas ut i ett tidigare skede för att de styrande inom domarklubben ska
kunna framföra åsikter om vad som bör vara fokuspunkter och vilka frågor det bör föras speciella
diskussioner kring.
* Det var bra med en gästföreläsare.
* Mötet var också bra då det förde domarklubben och DU närmare varandra.
* Det fanns tid på slutet och kring middagen att diskutera roller, så vi istället för att ”konkurrera
med varandra kan komplettera varandra”. Det gäller även projektet som startats.
Vid tangentbordet,
Ronnie Carlsson

