RAPPORT FRÅN REPRESENTANTSKAPSMÖTE 2013
Informationspunkter till Representantskapet i dess egenskap av
distriktskonferens
Utvecklingsserier – herrar och damer anmälda lag och tidplan
Gert-Inge Svensson informerade att 48 lag är anmälda till klass 3 herrar.
Utvecklingsserier för damer är 4 lag anmälda i klass 1 och 12 i klass 2.
Tidplan för utvecklingsserier herrar och damer samt div. 3 och div. 4 damer är:
7/1, TU fastställer förslag till seriesammansättning för 2014-års seriespel.
9/1, Förslag till seriesammansättning publiceras på HFF:s hemsida.
16/1, Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter.
20/1, TU reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter.
24/1, Utvecklingsserier herrar klass 3 och damer samt div. 3 och div. 4 damer
fastställs och publiceras på HFF:s hemsida.
Intersport Cup – seniorer, tidplan, anmälan och speldatum
Gert-Inge Svensson redogör för upplägget Intersport Cup seniorer 2014. 33 herrlag
och 11 damlag är anmälda.
Tidplanen är följande att 10/12 är sista anmälningsdag i FOGIS och 17/12 är
lottningen klar.
Fasta speldagar är det som gäller för 2014.
Inriktning ungdomsfotboll, inbjudan till serier
Pojkserierna blir oförändrade medan flickserierna kommer F13 (9-manna)plockas
bort och ny serie blir det med F16-19. Sista anmälningsdag i FOGIS är 3/2 2014.
Intersport Cup ungdomar, inbjudan tävlingskategorier och tidplan
Gert-Inge Svensson redogör upplägget för Intersport Cup ungdomar 2014. Följande
tävlingskategorier bjuds in är P18-P13 samt F18-F13.
Tidplanen är följande att 3/2 2014 är sista anmälningsdag i FOGIS och 25/2 2014 är
lottningen klar.

Fasta speldagar är det som gäller för 2014.
Motioner/förslag Svenska Fotbollförbundets Representantskap
Johan Johqvist informerade om de motioner som var uppe för diskussion på Svenska
Fotbollförbundets Representantskap den 29 november 2013.
Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) och
Representationsbestämmelser (RB) 2014
Johan Johqvist presenterar vilka förändringar i tävlings- och
Representationsbestämmelser som träder i kraft 2014.
Fair play och respekt, ambassadörer, information och utvalda matcher
Johan Johqvist informerade att det är 18 personer som är utbildade som
ambassadörer i Halland. Målsättningen är att besöka så många
matcher som möjligt.
Linjemän i division 5 herrar
Mikael Hansson informerade om att använda ungdomsdomare som linjemän i div. 5
herrar 2014. Syftet är att ungdomsdomare får känna på seniorfotboll och att de blir
intresserade att fortsätta som distriktsdomare. Målsättningen är att HFF ska få fler
distriktsdomare och bättre kvalité på huvuddomare.
Dam-EM
Cristel Brorsson berättade om Dam-EM som spelades i Halmstad under sommaren.
Det blev ett lyckat evenemang i Halmstad som lockade mycket folk både på Örjans
vall och på gatorna.

Motioner
Valinge/Derome motionerar gällande, att det ska vara möjligt för fotbollsföreningar
att kunna samarbeta och tillåtas ha gemensamma lag i damfotbollen i Hallands FF:s
och Svenska Fotbollförbundets serier. Valinge/Derome vill även att det ska vara
möjligt att ha dubbelnamn som t.ex. Valinge/Derome.

Representantskapet beslutar

att

bifalla motionen i den del som rör Hallands FF:s serier.

Slöinge GoIF motionerar gällande, att damlags B-lagen fr.o.m. 2014 ska spela i
separata B-lagsserier, med samma representationsregler som Hallands FF:s
herrseniorer.
Representantskapet beslutar
att

avslå motionen.

Slöinge GoIF motionerar gällande, att HFF inbjuder till P15-serier nästa år både 9manna och 11-manna. Det är för stort hopp från P14 till P16.
Representantskapet beslutar
att

avslå motionen.

Slöinge GoIF motionerar gällande, att fotboll för 9-åringar också ska kunna spela 7mannafotboll och inte bara 5-manna. I den ålder är man för stor för att spela på så
liten plan och med så små mål. Möjligheten att spela 5-manna kan ju vara kvar för de
som önskar (se P12 7- och 9-manna).
Representantskapet beslutar
att

avslå motionen

Kornhult/Hishult FF motionerar gällande, att låta tjejerna vara ett år äldre än
pojkarna när dom spelar i pojklagen, dom är ju inte så fysiska starka som pojkarna.
Representantskapet beslutar
att

bifalla motionen.

Distriktsstyrelsens förslag
Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, förändringar i damernas
seriepyramid:
att

ny seriepyramid för damer införs.

att

division 2 damer förblir oförändrad.

att

division 3 damer ändras till en serie som spänner över hela Halland

att

division 4 damer ändras till minst en serie beroende på hur många lag
som finns i Halland. I dagsläget finns det underlag för två serier, en norr
och en söder, och förhoppningsvis blir det inte färre lag inför kommande
år.

Denna förändring behöver ske då resultatet av införandet av utvecklingsserier för
damer har inneburit att ett antal lag flyttat sitt lag från den raka seriepyramiden till
utvecklingsserien. Detta har gjort att seriesystemet har för få lag för att ha en
seriepyramid som den är idag. Målet med att ha en division 3-serie är att höja
kvaliteten på denna serie så att de föreningar som kommer upp till division 2 är redo
för spel i denna serie och inte åker ur direkt vilket har varit fallet på senare år.
Representantskapet beslutar
att

bifalla förslaget.

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, Representations- och
tävlingsbestämmelser. Distriktsstyrelsen föreslår bifogade förändringar av
representations- och tävlingsbestämmelserna att gälla för 2014.
Representantskapet beslutar
att
att

bifalla förslag 1, som rör RB och TB.
avslå förslag 2, som rör tävlingsmatrisen

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, utbetalningar av
domarersättningar. Hallands Fotbollförbund har sedan ett representantskapsbeslut
2009 ansvarat för domarutbetalningar till domare för dömda matcher i
distriktsserierna och DM. HFF har i sin tur fakturerat varje förening för de
domarkostnader som föreningen haft. HFF har för arbetet lagt på en administrativ
avgift om trettio kronor per domaruppdrag.

HFF ligger ute med pengarna eftersom domarna skall ha betalt för sitt uppdrag inom
fem dagar efter inskickat underlag. HFF fakturerar därefter föreningen ca två veckor
efter att utbetalning till domare gjorts. Föreningen har tio dagar på sig att betala
fakturan vilket få av föreningarna respekterar.
Många, för att inte säga de flesta, betalar inte fakturan förrän en – två veckor efter
det att förfallodatumet passerats. Allt för många väntar med att betala upp till tre
månader efter förfallodatum och ibland inte förrän de fått påminnelse. Det arbetet
som uppstår i samband med hanteringen av fakturorna och de föreningar som inte

betalar inom stipulerad tid är tyvärr allt för omfattande för att rymmas inom den
administrativa avgift som tas ut.
Vid den händelse att representantskapet väljer att inte besluta enligt
distriktsstyrelsens förslag kommer avgiften för denna tjänst att höjas betydligt.
Dessutom kommer vi att få betala moms nästa år för den tjänst som vi köper av
Hallands IF. De har aviserat att detta kommer att skötas av deras bolag. Avgiften för
tjänsten kommer att hamna på minst 100 sek/domaruppdrag.
Representantskapet beslutar
att

bordlägga förslaget till HFF:s årsmöte, som äger rum den 6/2 2014.

att

HFF presentera nytt förslag i god tid före årsmötet.

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, att representantskapet fr.o.m. 2014
behandlar tävlingsärenden som gäller representationsserierna. Övriga ärenden som
under åren tagits upp på representantskapet utanför ovanstående handläggs genom
skrivelser direkt till distriktsstyrelsen.
Representantskapet beslutar
att

avslå förslaget.

Sammansättning av distriktsserierna för representationslag
spelåret 2014 för herrar och damer.
Representantskapet beslutar
att

bifalla förslaget till serieindelningen för herrar, div. 4 Elit - div. 6.

att

bifalla förslaget till serieindelningen för damer, div. 2. Varbergs BoIS FC
har dragit sig ur och ersätt eventuellt nytt lag, om inte nytt lag tillkommer
så innehåller serien 11 lag.

att

bifalla förslaget till serieindelningen för utvecklingsserier herrar, klass 1
och klass 2.

Vessigebro i december 2013
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