PROTOKOLL fört vid sammanträde med Hallands Fotbollförbunds
representantskap.

Datum:

Tisdagen den 6 december 2011 kl. 19.00

Plats:

Katrinebergs Folkhögskola – Strandmarkssalen, Vessigebro

1.

Representantskapet som beslutande myndighet

1.1

Sammanträdets öppnande.
Distriktsordförande Björn Andersson hälsar de närvarande ombuden
välkomna till det femtonde representantskapsmötet.
Därefter gjordes diverse presentationer inför 2012 och 2013.
- Idrottslyft 5
Eleonor Eliasson
- Fotbollsaffären
Rune Gunnarsson
- Landslagets Fotbollsskola Rune Gunnarsson
- Landsbygdsprojektet
Peter Walldén
- Eon energirådgivning
Peter Walldén
- Dam EM 2013
Cristel Brorsson
- Valberedningens arbete
Sven Karlsson
Distriktsordförande Björn Andersson gjorde en sammanfattning av
årets- och kommande tävlingsverksamhet.
Därefter förklarar Björn Andersson mötet öppnat.

1.2

Sammanträdets behöriga utlysande.
Information på Hallands FF:s kommunträffar 2011-09-21, 22, 26, 27
och 28. Information på Hallands FF:s hemsida 2011-10-19.
Kallelsen till Representantskapet utsänd 2011-11-04.
Representantskapet beslutar
att

2.

godkänna sammanträdets behöriga utlysande

Upprop.
Distriktsordförande Björn Andersson informerar om att i vissa
föreningar har varken ordinarie ledamot eller suppleant haft möjlighet
att närvara, utan föreningen har utsett en ersättare.
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Representantskapet beslutar
att

godkänna att ersättarna får rösträtten för dessa föreningar.

Sekreteraren Gert-Inge Svensson läser upp röstlängden enligt
nedan:
Företräder
Alets IK
BK Astrio
Bua IF
IF Böljan
IF Centern
Derome BK
Falkenbergs FF
IFK Fjärås
Frillesås FF
Galtabäcks BK
Genevad/Veinge IF
GoIF Ginsten
Grimetons IK
Haga BoIS
Harplinge IK
DFK Hasko
Hasslövs IS
Haverdal IF
HåFF
Kornhult/Hishult FF
Kung Karl BK
Kungsbacka IF
Kvibille BK
Laholms FK
IF Leikin
Lerkils IF
Lilla Tjärby IK
Lilla Träslövs FF
Långås IF
Morups IF
Onsala BK
Oskarströms IS
Rinia IF
Rolfstorps GIF
Ränneslövs GIF
Sandlyckan/Kullavik IF
Skogaby BK
Skottorps IF
Skällinge BK
Slöinge GoIF
Snöstorp Nyhem FF

Namn
Antal röster
Martin Östling
1
Lars Johansson
1
Peter Axelsson
1
Heimo Käki
1
Anders Johansson
1
Per Bengtsson
1
Lars-Eric Nilsson
1
Gunnar Linnéll
1
Gunilla Gustafsson
1
Jan-Olof Olsson
1
Ola Carlsson
1
Johan Jonsson
1
Mats Olsson
1
Marita Andersson
1
Anders Johansson
1
Magnus Johansson
1
Stefan Svensson
1
Monica Henningsson
1
Johan Persson
1
Peter Åberg
1
Gert-Ove Johansson
1
Göran Bengtsson
1
Martin Pohl
1
Johan Larsson
1
Björn Carlsson
1
Niklas Terner
1
Jörgen Larsson
1
Bo Larsson
1
Berth Svensson
1
Carl-Gustav Larsson
1
Stefan Johansson
1
Kjell Johansson
1
Fisnik Kyqykalija
1
Jan-Ove Nilsson
1
Magnus Persson
1
Anette Hamlin
1
Jerker Torstensson
1
Ola Nilsson
1
Stellan Birgersson
1
Bengt-Erik Johansson
1
Leif Nilsson
1
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Stafsinge IF
Särö IK
Träslövsläge IF
Trönninge BK
Trönninge IF
Tvååkers IF
Tölö IF
Ullareds IK
Valinge IF
BK Walldia
Vapnö IF
Varbergs BoIS FC
Veddige BK
BK Viljan
Vinbergs IF
Väröbacka GIF
Ysby BK
Åsa IF
Ätrafors BK
Ätrans FF
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen

Ingemar Johansson
Johan Wiklund
Christer Bengtsson
Boris Nilsson
Patrik Dimfelt
Sven-Erik Ingvarsson
Thomas Glaerum
Micael Hallgren
Elisabeth Otterdahl
Peter Walldén
Jan-Olof Fransson
Håkan Antehag
Gert Andersson
Dennis Åkesson
Jörgen Boketun
Kjell-Arne Larsson
Bo Åkesson
Stefan Ljungström
Sven Karlsson
Arne Johansson
Björn Andersson
Cristel Brorsson
Lars-Erik Carlsson
Mikael Hansson
Eleonor Eliasson
Kim Andersson
Ing-Marie Johansson

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Representantskapet beslutar
att

godkänna röstlängden.

3.

Val av.

3.1

Ordförande och sekreterare för sammanträdet.
Representantskapet beslutar
att

välja Björn Andersson till ordförande och Gert-Inge
Svensson till sekreterare för sammanträdet.
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3.2

Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
och tillika vara rösträknare
Representantskapet beslutar
att

välja Jörgen Boketun, Vinbergs IF och Micael Hallgren,
Ullareds IK till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.

4.

Motioner.

4.1

Motion från Kornhult/Hishult FF, rörande ändrad seriestart och
serieavslutning (bilaga 1)
Kornhult/Hishult FF, som företräds av Peter Åberg, föreslår
att
seriestart och serieavslutning ändras.
att
starta en vecka tidigare på våren,
att
sluta en vecka senare på hösten.
Joakim Gunnarsson, Laholms FK, yttrar sig under diskussionen.
Lars-Erik Carlsson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag för
motionen.
Representantskapet beslutar
att

4.2

avslå motionen.

Motion från Kornhult/Hishult FF, rörande ändrade regler för
Intersport Cup (bilaga 2)
Kornhult/Hishult FF som företräds av Peter Åberg, föreslår
att
reglerna för Intersport Cup ändras.
att
lag från lägre divisioner alltid har hemmamatch till och med
semifinalen.

Lars-Erik Carlsson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag för
motionen.
Representantskapet beslutar
att

avslå motionen.
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4.3

Motion från Slöinge GoIF, rörande linjeman vid fotbollsmatcher
med endast en huvuddomare. (bilaga 3)
Slöinge GoIF som företräds av Bengt-Erik Johansson, föreslår
att
vid matcher med endast en huvuddomare, ska lagen befinna
sig på var sin sida om planen, under matchen.
att
Tävlingsbestämmelserna (TB) ändras till tvärtom d.v.s.
att
lagen befinner sig på var sin sida under matchen.
Endast när lagen är överens, skall de befinna sig på samma
sida.
Mikael Hansson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag för
motionen.
Representantskapet beslutar
att

4.4

avslå motionen.

Motion från IFK Fjärås, rörande assisterande domare i
div. 3 damer (bilaga 4)
IFK Fjärås som företräds av Stefan Samuelsson, föreslår
att
assisterande domare tillsätts i division 3 damer.
att
assisterande domare införs i division 3 damer, Halland.
-alternativ 1: assisterande domare med utbildningssyfte.
-alternativ 2: assisterande domare enligt gängse normer.
Mikael Hansson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag till
alternativ 1.
Mikael Hansson föredar distriktsstyrelsens förslag till bifall
till alternativ 2.

Representantskapet beslutar,
att
att

4.5

avslå alternativ 1.
bifalla alternativ 2.

Motion från Tofta GIF, rörande förbud med utspark över halva
planen, för åldersklass pojkar/flickor 11/12 år. (bilaga 5)
Tofta GIF, som föreslår
att
inga utsparkar får ske över halva planen, för åldersklass
pojkar/flickor 11/12 år.
att
utsparkar över halva planen förbjud.
att
då utspark över halva planen skett, resulterar detta i att
utsparken skall göras om,
att
förslaget gäller för ålderklass pojkar/flickor 11/12 år.
5

Eleonor Eliasson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att
att
att

4.6

avslå motionen.
motionen återemitteras till den egna alliansen.
förslaget inarbetas i alliansens tillståndsansökan till
Hallands Fotbollförbund.

Motion från Tofta GIF, rörande att motståndarlaget backar hem
vid målvaktsutspel, för åldersklass pojkar/flickor 10 år och
yngre (bilaga 6)
Tofta GIF, som föreslår
att
motståndarlaget backar hem vid målvaktsutspel för
ålderklass pojkar/flickor 10 år och yngre.
att
motståndarlaget backar till en av domaren anvisad tänkt linje
vid målvaktsutspel.
att
förslaget gäller för åldersklassen pojkar/flickor 10 år och
yngre.

Eleonor Eliasson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att
att
att

4.7

avslå motionen.
motionen återremitteras till den egna alliansen.
förslaget inarbetas i alliansens tillståndsansökan till
Hallands Fotbollförbund.

Motion från Tofta GIF, rörande extra utespelare vid stor
målskillnad, för pojkar/flickor 8 år/9 år (bilaga 7)
Tofta GIF, som föreslår
att
extra utespelare får medverka i laget vid stor målskillnad, för
pojkar/flickor 8/9 år.
att
när ett lag ligger under med mer än 3 mål, så skall de ha
möjlighet att sätta in ytterligare en spelare.
att
det är domaren suveränt som initierar.
att
det gäller för pojkar/flickor 8/9 år.

Eleonor Eliasson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag för
motionen.
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Representantskapet beslutar,
att
att
att

4.8

avslå motionen.
motionen återremitteras till den egna alliansen.
förslaget inarbetas i alliansens tillståndsansökan till
Hallands Fotbollförbund.

Motion från Lidhults GoIF, rörande ändrade regler för överåriga
spelare, inom ungdomsfotbollen (bilaga 8)
Lidhults GoIF, som föreslår
att
nuvarande regel, som säger att max en överårig spelare får
användas i varje match, som gäller 7-mannafotboll till att två
användas,
att
texten/regeln ”Överåriga spelare får ej spela i äldre
ungdomslag, då upphävs dispensen” tas bort.
Peter Walldén, BK Walldia, Jan-Olof Fransson, Vapnö IF, Rolf
Franzén, Kvibille BK, Bengt-Erik Johansson, Slöinge GoIF,
Sven Karlsson, Ätrafors BK, Magnus Persson, Ränneslövs GIF,
Tommy Svensson, HFF, Stefan Ljungström, Åsa IF och Heimo Käki,
IF Böljan yttrar sig under diskussionen.
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall till 1:a
att-satsen i motionen.
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till avslag till
2:a att-satsen i motionen.
Representantskapet beslutar,
att
att

4.9

bifalla 1:a att-satsen i motionen.
bifalla 2:a att-satsen i motionen.

Motion från Alets IK, rörande 9-mannafotboll för flickor 13 år
(bilaga 9)
Alets IK, som företräds av Martin Östling, föreslår
att
serier arrangeras för spelformen 9-mannafotboll för
flickor 13 år.
att
spelformen 9-mannafotboll för flickor 13 år, testas under
säsongen 2012.
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
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Representantskapet beslutar,
att

4.10

motionen anses besvarad genom det förslag som
distriktsstyrelsen lämnat till representantskapet angående
5-7-9 och 11-mannafotboll för flickor (punkt 5.2).

Motion från Ullareds IK, rörande 5-mannafotboll för ungdomar
7 - 16 år (bilaga 10)
Ullareds IK, som föreslår
att
spelformen 5-mannafotboll från och med 7 år till 9 års ålder
arrangeras i Distriktsfotbollen.
att
bollen som används är storlek 3,
att
planstorlek 30-40x15-20 meter rekommenderas
att
inga serietabeller förekommer.
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

4.11

motionen anses besvarad genom det förslag som
distriktsstyrelsen lämnat till representantskapet angående
5-7-9 och 11-mannafotboll för pojkar (punkt 5.3).

Motion från Ullareds IK, rörande 5 - 7 och 9-mannafotboll
För ungdomar 7 - 16 år (bilaga 11)
Ullareds IK, som föreslår
att
spelformen 9-mannafotboll arrangeras för åldersgrupperna
13 - 16 år inom distriktsfotbollen.
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

4.12

motionen anses besvarad genom det förslag som
distriktsstyrelsen lämnat till representantskapet angående
5-7-9 och 11-mannafotboll för pojkar (punkt 5.3).

Motion från BK Viljan/IF Älvena, rörande 5 - 7 och
9-mannafotboll för ungdomar 7 - 16 år (bilaga 12).
BK Viljan/IF Älvena, som föreslår
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att
att

serier arrangeras för spelformen 9-mannafotboll.
spelformen 9-mannafotboll arrangeras för åldersgrupperna
13-16 år inom distriktsfotbollen.

Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

4.13

motionen anses besvarad genom det förslag som
distriktsstyrelsen lämnat till representantskapet angående
5-7-9 och 11-mannafotboll för pojkar (punkt 5.3).

Motion från Ätrans FF, rörande 5 - 7 och 9-mannafotboll för
Ungdomar 7 - 16 år (bilaga 13).
Ätrans FF, som föreslår
att
serier arrangeras för spelformen 9-mannafotboll.
att
spelformen 9-mannafotboll arrangeras för åldersgrupperna
13 - 16 år inom distriktsfotbollen.
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

4.14

motionen anses besvarad genom det förslag som
distriktsstyrelsen lämnat till representantskapet angående
5-7-9 och 11-mannafotboll för pojkar (punkt 5.3).

Motion från Valinge IF, rörande reservlag i
representationsserierna för damer (bilaga 14).
Valinge IF, som företräds av Elisabeth Otterdahl, föreslår
att
föreningarnas 2:a och 3:e lag ej får deltaga i
representationsserierna.
att
reservlag bildar egna serier och endast A-lag deltar i
divisionsserierna i Halland.

Cristel Brorsson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

utredning startas avseende 2:a och 3:e lags deltagande
representationsserierna.
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att
att
4.15

arbetsgrupp utses med representant/er från Hallands
Fotbollförbund och föreningar på olika nivåer.
förslaget föreläggs ett extra representantskap.

Motion från Valinge IF, rörande gemensamma
reservlag/utvecklingslag (bilaga 15).
Valinge IF, som företräds av Elisabeth Otterdahl, föreslår
att
föreningar på landsbygden ska ha möjlighet att ha
gemensamma reservlag/utvecklingslag.
att
2012 införa en regel, som ska göra det möjligt för
Fotbollföreningar på Landsbygden att ha gemensamma
reservlag/utvecklingslag.
Bengt-Erik Johansson, Slöinge GoIF och Stefan Ljungström, Åsa IF,
yttrar sig under diskussionen.
Cristel Brorsson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

4.16

bifalla motionen.

Motion från Slöinge GoIF, rörande reservlag herrar där serierna
skall bestå av högst 12 lag/serie (bilaga 16).
Slöinge GoIF, som företräds av Bengt-Erik Johansson, föreslår
att
fr.o.m. 2012 skall reservlagsserier herrar, bestå av högst 12
lag/serie.
Mikael Hansson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att

4.17

bifalla motionen.

Motion från Oskarströms IS, rörande upp- och nedflyttning i
representationsserier herrar (bilaga 17).
Oskarströms IS, som företräds av Kjell Johansson, föreslår
att
tävlingsbestämmelserna (TB) avseende upp- och
nedflyttning i herrarnas representationsserier modifieras.
att
division 4 - till division 5 nedflyttas erforderligt antal lag, dock
minst tre.
att
division 5 - 2:orna i division 5 kvalspelar om en plats i
division 4.
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att
att

division 5 - vid vakans alternativt ledig plats i division 4
uppflyttas även den andra 2:an.
division 6 – vid vakans alternativ ledig plats i division 5
uppflyttas bästa 3:a.

Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag till bifall för
motionen.
Representantskapet beslutar,
att
4.18

bifalla motionen.

Motion från Slöinge GoIF, rörande avskaffande av
farmarklubbsverksamhet för herrlag i Halland (bilaga 18).
Slöinge GoIF, som föreslår
att
farmarklubbsverksamhet för herrlag upphör 2012-01-01.
Slöinge GoIF har dragit tillbaka sin motion (bilaga 18.b)
Representantskapet beslutar,
att

4.19

godkänna Slöinge GoIF:s återtagande av motionen.

Motion från Varbergs BoIS FC, rörande möjligheter till
åldersbundna farmarklubbsavtal (bilaga 19).
Varbergs BoIS FC, som föreslår
att
representationsbestämmelser (RB) för
farmarklubbsverksamhet herrar och pojkar utökas.
att
dagens farmarklubbsavtal utökas från att enbart gälla
representationslag till att även gälla åldersbundna
ungdomslag mellan 15 - 19 år.
att
föreningar kan skriva mer än ett farmarklubbsavtal vad det
gäller ungdomar 15 - 19 år.
att
farmarklubbsavtal seniorer bibehålles, endast ett avtal per
förening.
Varbergs BoIS FC har dragit tillbaka sin motion (bilaga 19.b)
Representantskapet beslutar,
att

godkänna Varbergs BoIS FC:s återtagande av motionen.
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5.

Distriktsstyrelsens förslag

5.1

Rörande Intersport Cup
att

reglerna för Intersport Cup ändras.

Hallands Fotbollförbund föreslår
att

lag från lägre divisioner alltid har hemmamatch till och med
omgång 3, för herrar och damer.

Hallands Fotbollförbund, som företräds av Lars-Erik Carlsson,
föreslår att Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.
Representantskapet beslutar
att
5.2

bifalla förslaget.

Rörande 5 - 7 - 9 och 11-mannafotboll för flickor.
Hallands Fotbollförbund, som företräds av Björn Andersson,
föreslår
att

att

att

att

att

spelformen 5-mannafotboll från och med 7 år till 9 års ålder
arrangeras, med bollstorlek 3, planstorlek 40x20 meter,
målstorlek 5x2 meter, speltid 2x20 minuter.
spelformen 7-mannafotboll från och med 10 år till 12 års
ålder arrangeras, med bollstorlek 4, planstorlek 60x40 meter,
målstorlek 5x2 meter, speltid 3x15 minuter.
spelformen 9-mannafotboll från och med 13 år till 14 års
ålder arrangeras, med bollstorlek 4, planstorlek 75-80x60-65
meter, målstorlek 5x2 meter, speltid 2x30 minuter.
spelformen 11-mannafotboll från och med 15 år till 19 års
ålder arrangeras, med bollstorlek 5, planstorlek 105x65
meter, målstorlek 7,32x2,44 meter, speltid 2x40 minuter
(2x45 minuter).
under 2012 arrangera 11-mannafotboll för åldersgruppen
14 år.

Representantskapet beslutar
att

bifalla förslaget.
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5.3

Rörande 5 - 7 - 9 och 11-mannafotboll för pojkar.
Hallands Fotbollförbund, som företräds av Björn Andersson,
föreslår
att

att

att

att

att

spelformen 5-mannafotboll från och med 7 år till 9 års ålder
arrangeras, med bollstorlek 3, planstorlek 40x20 meter,
målstorlek 5x2 meter, speltid 2x20 minuter.
spelformen 7-mannafotboll från och med 10 år till 12 års
ålder arrangeras, med bollstorlek 4, planstorlek 60x40 meter,
målstorlek 5x2 meter, speltid 3x15 minuter.
spelformen 9-mannafotboll från och med 13 år till 14 års
ålder arrangeras, med bollstorlek 4, planstorlek 75-80x60-65
meter, målstorlek 5x2 meter, speltid 2x30 minuter.
spelformen 11-mannafotboll från och med 15 år till 19 års
ålder arrangeras, med bollstorlek 5, planstorlek 105x65
meter, målstorlek 7,32x2,44 meter, speltid 2x40 minuter
(2x45 minuter).
under 2012 arrangera 11-mannafotboll för åldersgruppen
14 år.

Representantskapet beslutar
att
5.4

bifalla förslaget.

Rörande rak seriepyramid för herrar
Hallands Fotbollförbund, som företräds av Mikael Hansson och Björn
Andersson föreslår
att
att
att
att
att
att

rak seriepyramid för herrar införs,
föreningarnas B-lag skall få deltaga i representationsserierna
lagen inplaceras i division 6 eller 7.
utredning startas avseende införande av rak seriepyramid
arbetsgrupp utses med representant/er från Hallands
Fotbollförbund och föreningar på olika nivåer.
förslaget föreläggs ett extra representantskap

Peter Walldén, BK Walldia yttrar sig under diskussionen.
Representantskapet beslutar
att

bifalla förslaget.
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6.

Seriesammansättning av distriktsserierna för representationslag spelåret 2011 för herrar och damer (bilaga 20)
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag om
serieindelning för representationslag, herrar och damer.

Representantskapet beslutar
att

7.

bifalla förslaget till serieindelningen för herrar,
div. 4 Elit - 5 samt damer div. 3 - 4.

Representantskapets rapport
Björn Andersson föredrar distriktsstyrelsens förslag att
Representantskapet i enlighet med dess stadgar uppdrar åt
distriktsordföranden - tillika sammanträdets ordförande - att avge
Representantskapets rapport till distriktsårsmötet.

II.

Representantskapet i dess egenskap av distriktskonferens.

1.

Reservlagsfotboll ”herrar”
Björn Andersson informerade om att anmälningstiden till
reservlagsserierna för 2012 är 2011-12-31.

2.

Intersport Cup ”seniorer”
Björn Andersson redogör för upplägget av Intersport Cup Seniorer
2012.

3.

Inriktning ungdomsfotboll
Representantskapet tog beslut om nytt upplägg av ungdomsserier
för flickor och pojkar 2012. (Se punkt 5.2 och 5.3)

4.

Intersport Cup ”ungdomar”
Björn Andersson redogör för Intersport Cup Ungdomar 2012.

5.

Motioner/förslag Svenska Fotbollförbundets Representantskap
Björn Andersson informerade om de motioner som var uppe för
diskussion på Svenska Fotbollförbundets Representantskap
den 25 november 2011.
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6.

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB)
och Representationsbestämmelser (RB) 2012
Björn Andersson presenterar vilka förändringar i tävlings- och
Representationsbestämmelser som träder i kraft 2012.

III.

Sammanträdets avslutning
Distriktsordförande Björn Andersson tackar de närvarande för ett bra
möte. Därefter förklarar han 2011 års representantskap som
avslutat.

Vessigebro dag som ovan

Gert-Inge Svensson
Sekreterare

Justeras
Björn Andersson
Ordförande

Jörgen Boketun
Justeringsman

Micael Hallgren
Justeringsman
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