VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAP
Kulturen i Vårgårda
Onsdagen den 23 november 2016 kl. 18.30

Program
17.30 Dörrarna öppnas
Landgång och kaffe serveras i intilliggande skola

18.30 Sammanträdet startar

FÖREDRAGNINGSLISTA
REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE ORGAN
1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
1.1. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
Har varit utlyst på hemsidan och utskickat till föreningarna.
2. UPPROP
Bilaga 1
3. VAL AV
3.1. Ordförande och sekreterare för mötet
Förslag: Gerhard Sager och Johan Gustavsson.
3.2. Två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag: Hans-Fredrik Johansson, Lidköpings FK och Camilla Berg, Alingsås
KIK.
3.3. Val av två rösträknare
Förslag: Jan Andersson, Holmalunds IF och Jessica Sandberg, Herrljunga SK.
4. MOTIONER
4.1. Motion från Gällstads FK ang administration av poolspel/sammandrag
(Bilaga 2)
Gällstads FK vill att VFF tar över administrationen av poolspel och sammandrag
för åldersklasserna upp till 9 år.
Föredragande: Peter Karlsson
Distriktsstyrelsen föreslår
att
VFF:s kansli under 2017utreder frågan avseende behovet inom förbundet
och redovisar detta på representantskapet 2017.
4.2. Motion från IFK Trollhättan ang. föreningars andralag och rak seriepyramid
(Bilaga 3)
IFK Trollhättan vill införa en rak seriepyramid och att föreningar med andralag
skall kunna avancera i seriesystemet.

Föredragande: Peter Karlsson
Distriktsstyrelsen föreslår
att
avslå motionen med motiveringen att frågan om rak seriepyramid har
fallit på två på varandra följande representantskapsmöten, vilket visar
att det för närvarande inte finns behov av en rak seriepyramid.

5. DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG OM FÖRÄNDRING AV DIV 3 DAMER INFÖR
2018
(Bilaga 4)

Föredragande: Peter Karlsson och Mats Karlén
Föreningarna kan yttra sig skriftligen över förslaget senast 2016.11.10

Förslaget går ut på att minska division 3 till två serier med tolv lag i varje serie
inför 2018. Division 2 har förändrats till distriktsövergripande Götalandsserier där något färre västgötalag får plats. Det betyder att division 3 kommer att
stärkas. Samtidigt har division 3, med tre serier med tio lag, inte gått att fylla 2015
och 2016. Dessa säsonger har division 3 genomförts med 26 lag på de 30 ordinarie
platserna. DTK har erbjudit nedflyttningsklara lag att fortsätta spela i division 3 och
från division 4 har det varit svårt att flytta upp fler lag än ettan och tvåan från en
seriegrupp. Den föreslagna förändringen berör både division 3 och 4.
Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet bifaller distriktstyrelsens förslag.

att

i VFF:s TB 2017 beaktas övergången från tre till två serier, vad gäller uppoch nedflyttningar samt kvalspel.

6. DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2017
(Bilaga 5)
Föredragande: Peter Karlsson och Mats Karlén
Föreningarna kan yttra sig skriftligen över förslaget senast 2016.11.10

Svenska Fotbollförbundets styrelse har föreslagit vissa förändringar i sina
tävlings- och representationsbestämmelser. Beslut om dessa förändringar
tas på SvFF:s representantskapsmöte 2016.11.25. Därför kan vissa
justeringar bli nödvändiga när VFF ska placera in sina
distriktsbestämmelser i det centrala dokumentet. Dessutom kommer SvFF
införa en ny struktur på sina dokument. I de utkast som nu föreligger från
VFF så används den gamla indelningen men i de slutliga bestämmelserna
kommer även VFF att använda den nya strukturen.
Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet fastställer tävlingsbestämmelserna i enlighet med
förslaget, att gälla fr.o.m. 2016.11.25.

7. SAMMANSÄTTNING AV DISTRIKTSSERIERNA FÖR DIVISION 3 DAMER SAMT
DIVISION 4, 5 OCH 6 HERRAR
(Bilaga 6- utsänd till föreningarna ej till representantskapsledamöter)
Föredragande: Peter Karlsson och Mats Karlén
Tävlingskommitténs förslag finns på hemsidan fr.o.m. 2016.10.27 och
utsänds samtidigt till alla föreningar. Föreningarna kan yttra sig skriftligen
över förslaget senast 2016.11.10. Yttrande ska åtföljas av alternativförslag.
Distriktsstyrelsens slutliga förslag föreligger vid representantskapsmötet.
Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet bifaller distriktsstyrelsens förslag.

8. REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT
Distriktsstyrelsen föreslår
att
representantskapet i enlighet med stadgarna § 14, moment 5, uppdrar åt
distriktsordföranden – tillika sammanträdets ordförande - och kanslichefen
att avge representantskapets rapport till distriktsmötet 2017.02.25.

9. REPRESENTANTSKAPET I DESS EGENSKAP AV KONFERENS
9.1. Rapport inför Svenska FF:s Representantskap
9.2. Domarrekryteringen
9.3. Division 2 damer
9.4. Info om förenings-, domar- och tränarsymposierna
9.5. Landsbygdsarbetet
9.6. Integrationsgruppen
9.7. Föreningsutvecklingsarbetet
9.8. 100-årsjubileet inkl. jubileumsskrift
9.9. Föreningars ansvar vid matcharrangemang

10. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

