PROTOKOLL
Dag och tid:

Fört vid Stockholms Fotbollförbunds
Representantskap
Onsdagen den 20 november 2013
kl. 19.00 på Medborgarhuset,
Medborgarplatsen, Stockholm.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Ylva Johansson hälsade alla välkomna till Stockholms
Fotbollförbunds Representantskapsmöte.

1.1

Sammanträdets behöriga utlysande
Ulf Henriksson redogjorde för gången gällande utlysandet av
mötet. Inbjudan skickades med brev till föreningarna
2013-10-21 samt via e-post till föreningarna och dess ordförande
2013-10-21 samt publicerades på StFF:s hemsida 2013-10-21.
Handlingar skickades ut till anmälda deltagare per mail
2013-11-12 samt publicerades på hemsidan 2013-11-12.
Representantskapet beslutade att mötet hade blivit behörigen
utlyst.

§2

Upprop
Helena Rydh Norin genomförde ett upprop av föreningarnas
ledamöter.
Röstlängden fastställdes, 52 föreningar var föranmälda. (bilaga
1)

§3
3.1

Val av
Ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet utsågs Ylva Johansson och till
sekreterare utsågs Ulf Henriksson.

3.2

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera
protokollet, tillika rösträknare
Representantskapsmötet valde Per Brick, Huddinge IF och
Lill Nilsson, Tyresö DFF att jämte ordförande justera protokollet,
tillika rösträknare.
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§4

FÖRSLAG FRÅN STOCKHOLMS FF

4.1

Föreningscertifikat (bilaga 2)
Milou Werth redogjorde för styrelsens förslag till
Föreningscertifikat.
Representantskapet diskuterade förslaget och kom med yrkande
på ändring av text på första sidan, tredje stycket, sista meningen
innebärande att /… till förbundet för att föreningens lag ska få delta i S:t
Eriks-cupen./

Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag med
tillägg av föreslagen ändring av text.
§5

Motioner

5.1
5.1.1

Motion från AIK FF – Djurgårdens IF – Hammarby IF FF
Förändring av övergångsperioder för icke licensierade
spelare (under 15 år) 2014 (bilaga 3)
Krister Lindgren, vice ordförande StFF, föredrog och förklarade
styrelsens förslag som innebar avslag till motionen.
Motivering:
Motionärerna föreslår i sin motion att spelare under 15 år endast ska kunna
byta klubb under perioden 1 november-28 februari. Detta för att stimulera en
sundare tävlings- och träningsmiljö samt för att skapa större förutsättningar
för kontinuitet i klubbarnas planering av sin verksamhet. Möjlighet till dispens
om alla parter i en övergång är överens ska dock finnas enligt motionärerna.
Problemet med denna motion är att SvFF redan har fastställda
spelterminer, vilket gör att StFF skulle behöva motionera om
förändring av dessa alternativt ett undantag för StFF i denna fråga.
Styrelsen anser i dagsläget inte att det finns tillräckliga skäl för att
driva denna fråga mot SvFF och motionera om en sådan förändring.
Styrelsen anser att det är viktigt att spelare inte ska bli låsta i en förening för i
värsta fall nästan ett helt år och att det är bättre att övergångsärenden löses
mellan klubbarna på ett sätt som i så stor utsträckning som möjligt gynnar
alla inblandade parter. Styrelsen tror vidare att klubbarna i allmänhet är bra
på att ta ansvar i denna viktiga fråga.
Styrelsen vill också poängtera att de ser andemeningen i motionen som
mycket positiv, d.v.s. att stimulera en sund tävlings- och träningsmiljö samt
att minimera spelarövergångar där inte alla parter är överens.

Leif Karlsson, repr. för de motionerande klubbarna, redogjorde
för motionärernas synsätt.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag vilket
innebar att motionen avslogs.
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5.1.2

Stockholms Fotbollförbunds bestämmelser för
9-mannafotbollen 2014 (bilaga 4)
Krister Lindgren, vice ordförande StFF, föredrog och förklarade
styrelsens förslag:
Styrelsen föreslog bifall av motionens första och andra att-sats.
Styrelsen föreslog även på bifall av den tredje att-satsen, men
från säsongen 2015.
Motivering:
Motionärerna föreslår i sin motion att ett antal förändringar införs när det
gäller 9-mannafotbollen i Stockholm. Förändringarna gäller en förändring av
planstorleken till c:a 90x55 meter eller 80x50 meter från dagens 67x60
meter, ett byte av mål från 11-manna till 7-mannamål och att 9-manna även
införs för 12-åringar.
I en enkätundersökning som nyligen genomförts har bland annat frågor kring
dessa tre förändringsförslag ställts.
Till att börja med håller styrelsen med motionären om att 9-manna ska införas
även för 12-åringar. Styrelsen tror att det är viktigt att ha mer än en säsong
på 9-manna för att det ska ses som en naturlig övergång till 11-manna.
Genom att införa denna förändring kommer en spelare att spela två säsonger
var på 5-manna, 7-manna och 9-manna. För att det ska vara praktiskt möjligt
att genomföra denna förändring krävs dock bland annat utbildning av fler
domare i förbundets regi. Därför föreslår styrelsen att förändringen gäller från
och med 2015.
När det gäller planstorleken så vill en majoritet (57,9%) behålla den
nuvarande storleken, medan övriga svarande antingen vill ha en längre plan,
en smalare plan eller både och. Det som ändå enligt styrelsen talar för att en
förändring bör genomföras är dels att dagens 9-mannafotboll nästan spelas på
kvadratiska planer, vilket inte går ihop med reglerna för övrig fotboll och dels
att 9-manna är en ny företeelse där de som svarat att de inte vill ha någon
förändring av planstorleken inte har provat något alternativ. Styrelsen tror
dock att det är viktigt att det på så många planer som möjligt ha egna linjer
för 9-manna. Styrelsen avser därför att införa förändringar i
Tävlingsbestämmelserna gällande måtten för 9-manna.
När det gäller byte av storlek på målen så är det i enkäten en svag majoritet
(53,3%) som vill ha en förändring. De främsta argumenten för att göra ett
byte är att de stora målen snarare främjar en taktik med långskott framför en
med passningsspel. Målvakterna som är 12-13 år är för små för de stora
målen menar kritikerna. Styrelsen delar i stora delar denna syn. Att ha olika
storlek på målen för 12- och 13-åringar tror styrelsen kan bli svårt rent
praktiskt, vilket ytterligare talar för en förändring av målstorleken.

Leif Karlsson, repr. för de motionerande klubbarna, redogjorde
för motionärernas synsätt.
Ett yrkande på att ej genomföra 9-mannafotboll för 12-åringar
framställdes samt att en konsekvensanalys skulle genomföras
hur plantillgången och träningstider skulle påverkas.
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Representantskapet beslutade efter votering enligt styrelsens
förslag vilket innebar bifall till motionens första och andra attsats samt bifall till motionens tredje att-sats med tillägget att
möjlighet ska finnas att anmäla sig till 7-mannafotboll för
12-åringar.
5.1.3

Nationella bestämmelser för 9-mannafotbollen (bilaga 5)
Krister Lindgren, vice ordförande StFF, föredrog och förklarade
styrelsens förslag som innebar bifall till motionen.
Motivering:
Motionärerna föreslår i sin motion att det ska införas nationella regler för
9-mannafotbollen. Detta för att underlätta i matcher, turneringar och
samarbeten mellan distrikt och dess föreningar.
Styrelsen håller med motionärerna om att nationella bestämmelser för
9-mannafotboll vore att föredra och är därför beredda att driva denna fråga
mot SvFF samt motionera i frågan om det skulle vara nödvändigt.

Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag vilket
innebar bifall till motionen.
5.1.4

Nedläggning av slutspelet i Sankt Erikscupen och
förlängning av ordinarie tävlingssäsong i seriespel 2014
(bilaga 6)
Krister Lindgren, vice ordförande StFF, föredrog och förklarade
styrelsens förslag som innebar avslag till motionen.
Motivering:
Motionärerna föreslår i sin motion att lägga ner slutspelet i Sankt Erikscupen i
syfte att skapa en längre säsong för samtliga deltagande föreningar och för att
skapa en sundare tävlingsmiljö att utveckla unga fotbollsspelare i.
Motionärerna önskar att förändringen genomförs senast 2015, men helst
redan till 2014.
Styrelsen anser att andemeningen i motionen är mycket bra och tycker att
både syftet med att förlänga säsongen och syftet att skapa en sundare
tävlingsmiljö är viktiga framtidsfrågor för StFF. Med detta sagt är det
styrelsens absoluta övertygelse att dessa två frågor kräver en bredare
diskussion och utredning innan beslut kan tas. Bland annat är det viktigt att
utreda hur övriga föreningar ser på en dylik förändring och om det är någon
skillnad på vad pojk- respektive flickföreningar tycker i frågan. Det är också
viktigt att utreda eventuella alternativ och om en förlängning av höstsäsongen
ska gälla alla åldersgrupper, även 5- och 7- och 9-manna.
Styrelsen föreslår istället att förbundet utreder denna fråga vidare för
eventuellt förslag till kommande representantskap.

Leif Karlsson, repr. för de motionerande klubbarna, redogjorde
för motionärernas synsätt.
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Ett yrkande på ett modifierat förslag framfördes från
motionärerna att den förlängda säsongen ej skulle gälla 5- och
7-mannafotbollen.
Representantskapet beslutade efter votering enligt
motionärernas modifierade förslag vilket innebär att slutspelet
tas bort i S:t Eriks-cupen fr.o.m. kommande säsong (2014) samt
att seriespelet ska förläggs i oktober istället för slutspel.
Seriespelet för 5- och 7-mannafotbollen berörs inte av beslutet.
5.1.5

Omläggning av pojklagens serieindelning i
Sankt Erikscupen P10 och uppåt 2015 (bilaga 7)
Krister Lindgren, vice ordförande StFF, föredrog och förklarade
styrelsens förslag:
Styrelsen föreslog, med anledning av motionen, att det fr.o.m.
säsongen 2014 införs en fjärde svårighetsnivå i
7-mannafotbollen i Sanktan.
Motivering:
Motionärerna föreslår i sin motion att pojklagens serieindelning görs om
fr.o.m. P10. Syftet är att skapa jämnare serier som i sin tur skapar en sundare
tävlingsmiljö. Målet med motionen är för motionärerna att minska
resultatorienteringen inom ungdomsfotbollen och minska antalet lag som
anmäler ett lag med yngre spelare till en serie för äldre åldersgrupper. För att
uppnå detta mål vill man dels ta bort upp- och nedflyttning och dels införa
stängda Akademiserier för P10-15 där endast lag från klubbar med certifierade
akademier har rätt att delta. Förutom i Akademiserierna kan lagen fritt inför
varje säsong anmäla sitt lag till en serie som antingen är lätt, medel eller
svår. Motionärerna vill även införa kvalserier för kvalificering till de nationella
U17- och U19-serierna.
Styrelsen anser att intentionen att skapa en sundare tävlingsmiljö inom barnoch ungdomsfotbollen är mycket god, men tror att sådana här genomgripande
förändringar som föreslås kräver fördjupade analyser och
konsekvensbeskrivningar. Styrelsen vill gärna se att vi inom
Stockholmsfotbollen diskuterar dessa frågor så att alla föreningar har
möjlighet att ge sin syn. I det pågående utvecklingsprojektet, En elva med
nollåttor, behandlas frågan om att skapa bra och utvecklande tävlingsmiljöer.
I början på 2014 planeras slutrapporten vara klar från en elva med nollåttor.
Det är styrelsens avsikt att med den som utgångspunkt föra en dialog med
förbundets föreningar om hur tävlingsverksamheten i förbundet bör utvecklas
för att bäst gynna spelarutbildningen.
I sammanhanget bör också nämnas förbundets uppbyggnad av en
certifieringsmodell som ska stimulera flera föreningar att bedriva en kvalitativ
spelarutbildning. I dagsläget finns endast sex föreningar i förbundet som är
certifierade.
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Ett problem som har pågått länge är att lag anmäler sig till äldre årskullars
serier vilket skapar ojämna matcher både fysiskt och resultatmässigt. För att
motverka detta vill förbundet införa en extra svår serie 7-mannafotbollen
2014 och uppmana föreningarna att välja rätt nivå inom sin åldersklass. Vi
tror att denna väg kan vara ett första steg i motionärernas syfte att skapa
jämnare serier.

Leif Karlsson, repr. för de motionerande klubbarna, redogjorde
för motionärernas synsätt.
Yrkanden framställdes dels gällande att införa kvalserier med fri
anmälan samt dels att bifalla motionen i dess del avseende fri
anmälan.
Representantskapet beslutade bifalla styrelsens förslag gällande
att införa extra svår nivå i 7-mannafotbollen för pojkar.
Representantskapet beslutade efter votering enligt styrelsens
förslag vilket innebar avslag på motionens samtliga att-satser.
5.2
5.2.1

Motion från Boo FF
Fri representation i reservlagsserierna i Stockholm (herr)
(bilaga 8)
Krister Lindgren, vice ordförande StFF, föredrog och förklarade
styrelsens förslag som innebar bifall till motionen med
begränsningen att förändringen endast ska omfatta
reservlagsserier på nivå 1.
Motivering:
Motionärerna föreslår i sin motion att maximalt 5 spelare från andra klubbar
än moderföreningen får delta i en reservlagsmatch för en förening.
Förutsättningen för deltagandet är godkännande från spelarens egen förening
samt en ändamålsenlig försäkring. Syftet med motionen är att dels underlätta
för klubbar att prova nya spelare från närområdet och dels att spelare från
lägre divisioner lättare får chansen att matchas mot bättre motstånd.
Argument för förslaget är också att vissa lag som inte har tillräckligt stora
trupper nu får en möjlighet att anmäla ett reservlag och att det eftersom det
inte finns någon upp- eller nedflyttning i reservlagsserierna nu finns en unik
möjlighet att sätta spelarutvecklingen i främsta rummet.
Styrelsen håller med motionären, men vill begränsa förslaget till att gälla
endast den högsta serienivån för reservlagen. Det är förmodligen på den
högsta reservnivån som en förändring av detta slag framförallt är aktuell. Att
det kan vara bra av andra anledningar är dock också möjligt, men då går det
att som ett nästa steg införa denna förändring även för övriga nivåer.

Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
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§6

Förslag på SvFF: tävlingsbestämmelser 2014
Mikael Hagman informerade om SvFF:s förslag till
tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser 2014.
Dessa bestämmelser är preliminära och kommer att beslutas om
vid SvFF:s representantskap den 29 november.
Representantskapet godkände rapporten.

§7
7.1

Förslag på tillägg i StFF:s tävlingsbestämmelser 2014
(bilaga 9)
Andreas Ohlsson föredrog styrelsens förslag på tillägg i StFF:s
tävlings- och representationsbestämmelser för år 2014. Efter
föredragningen ställdes ett antal frågor, som besvarades.
Då slutspelet enl. tidigare beslut under mötet tagits bort utgår
11§ gällande åldersdispenser.
Representantskapet beslutade godkänna förslaget till
tävlingsbestämmelser för 2014.
Representantskapet beslutade vidare att styrelsen får göra de
ändringar som krävs för att bestämmelserna skall harmonisera
med SvFF:s tävlingsbestämmelser som kommer att fastställas av
SvFF 2013-11-29.

7.2

Div 2 Damer tävlingsbestämmelser 2014
(bilaga 10)
Andreas Ohlsson föredrog styrelsens förslag till
tävlingsbestämmelser för div 2 damer 2014
Representantskapet beslutade godkänna förslaget till
tävlingsbestämmelser för 2014.

§8
8.1

Sammansättning av distriktsserierna år 2014 för damer
och herrar
A-lagsserierna, damer och herrar (bilaga 11)
Andreas Ohlsson föredrog styrelsens förslag på
seriesammansättning herrar div 4-6 samt div 2-4, damer.
Herrar div 7 och damer div 5 samt reserver + veteraner
fastställs av TK.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag.

8.2

S:t Eriks-Cupens seriesammansättning för 14-19 år
(bilaga 12)
Andreas Ohlsson föredrog styrelsens förslag på S:t Eriks-Cupens
seriesammansättning för F14-15, P14-18/19 år högsta serien.
Övriga serier fastställs av TK.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag.
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§9

Representantskapets rapport
Styrelsen hemställer att Representantskapet i enlighet med
reglementet § 19, mom. 5, punkt 5 uppdrar åt
mötesordföranden och kanslichefen att utforma rapporten till
förbundsmötet i mars 2014.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag.

Representantskapet i dess egenskap av konferens
1

Rapport inför Svenska FF:s Representantskap
Ylva Johansson informerade om de ärenden som skall behandlas
på SvFF:s Representantskap.
Avslutning
Ylva Johansson tackade för ett väl genomfört möte.
Justeras:

Vid protokollet:

Ylva Johansson

Ulf Henriksson

Per Brick
Huddinge IF

Lill Nilsson
Tyresö DFF
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Förening
AIK FF
BK Borsten
Bele Barkarby FF
Bele Barkarby IF
Boo FF
Botkyrkakurd
Djurgårdens IF Fotboll
Enskede IK
FC Djursholm
FC Hallunda
Hammarby IF DFF
Hammarby IF FF
Hanvikens SK
Huddinge IF
Högalids IF
IF Brommapojkarna
IFK Haninge/Brandbergen
IFK Lidingö FK
IFK Stockholm
IFK Stocksund
IFK Vaxholm
IK Frej Täby
IK Makkabi
Järla IF FK
Karlbergs BK
Los Copihues IFK
Långholmen FC
Nacka FF
Norsborgs FF
Norsborgs IF
Rågsveds IF
Rönninge Salem Fotboll
Segeltorps IF
Sollentuna FK
Somalia United
Spånga IS FK
Spårvägens FF
Stuvsta FF
Stuvsta IF
Sundbybergs IK
Södersnäckorna
Sörskogens IF
Tullinge TP FK
Tyresö DFF
Tyresö FF
Täby IS

Rösträtt
Leif Karlsson
Anders Svensson
Peter Sjöblom
Pelle Jansson
Liv Sahlberg
Bekir Uzunel
Tommy Davidsson
Martin Månsson
Christian Snäcke
George Yaacoub
Kennet Kvist
Peter Kleve
John Magnusson
Per Brick
Kenneth Kasper
Ola Danhard
Gunnar Liew
LissOlle Schröder
Klas-Göran Hoffman
Johan Englund
Jesper Broqvist
Mats Claesson
Daniel Kudrén
Richard Waldenström
Thomas Bahnson
Michel Guinez
Anna Rutgersson
Axel Onnermark
Mathias Axner
Burhan Karakoc
Arne Bergqvist
Ulrica Henningsson
Miodrag Todorovic
Peter Zacke
Omar Mohamed
Hans Olsson
Kjell Ihrestam
Robert Waaler
Robert Axén
Stephanos Tecle
Annelie Norén
Christer Gustafsson
Jan Johansson
Lill Nilsson
Hans Lindberg
Roger Wineström
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Bilaga 1

Vasalunds IF
Vendelsö IK
Westermalms IF
Älta IF
Älvsjö AIK FF
Ängby IF

Tobias Celedon
John Abbate
Ulf Lundberg
Mia Moisander
Johan Wehlén
Thomas Björkman

52 föreningar föranmälda
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