Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte 200111-19 på Scandic Hotel, nord i Uppsala kl. 19.00
1.

REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE MYNDIGHET
Ordförande Mats Holmberg hänvisade till Upplands
Fotbollförbund årsmöte den 7 mars 2001 och Upplands
Fotbollförbund stadgar 18 § Upplands FF:s
Representantskap.

1.1

Sammanträdets öppnande
Ordförande Mats Holmberg hälsade föreningsombud,
allianser, domarklubbar representant från SvFF,
massmedia förbundets personal m fl. välkomna till
Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte. Mats
Holmberg förklarar därefter Representantskapsmötet
öppnat.

1.2
Sammanträdets behöriga utlysande
Kallelse utsänd 2001-06-30 ( påminnelse den 2001-09-05)
Representantskapet förklarar mötet i behörig ordning utlyst.
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UPPROP
Förrättades upprop av ombud. Tillsammans
representerades 38 föreningar. Antal röstberättigade
föreningar 38 röster + Upplands Fotbollförbund styrelse
7 röster
Totalt antal röster 45 stycken. Se bilaga A.
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VAL AV

3.1
ordförande och sekreterare för sammanträdet
Representantskapet beslutar
att
utse Mats Holmberg till ordförande och Anders Winberg till
sekreterare för mötet.
3.2

två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet
Representantskapet beslutar
att
utse Le if Söderberg, Almo BK och Bertil Eneroth, IF
Vindhemspojkarna, till justeringsmän, tillika rösträknare för
mötet.
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MOTIONER

4.1

Motion från Gerth Suber IK Hinden, rörande slopandet av ackumulering av
varningar i division 4 herr, Uppland.

Bilaga 1
Föredragande: Arne Tåström
Styrelsen föreslår
att Representantskapet avslår motionen.
IK Hinden har inget ytterliggare att tillföra motionen.
Representantskapet beslutar att avslå motionen
4.2
Motion från Tomas Falk, Vittinge IK, angående fri representation inom
föreningens A-lag och Veteranlag.
Bilaga 2
Föredragande: Jan Hellström
Styrelsen föreslår
att Representantskapet bifaller motionen.
Vittinge IK har inget ytterliggare att tillföra motionen
Representantskapet beslutar att bifalla motionen
4.3

Skrivelse från Ulf Holmqvist, Alunda IF herrfotboll, angående B-lagjuniorlags- och äldsta pojklagsserierna, Upplandscupen mm.

Bilaga 3
Föredragande: Jan Hellström och Anders Winberg
Styrelsen föreslår
att Representantskapet uppdrar åt styrelsen att utreda de frågor som ej kan
besvaras på Representantskapet och återkomma med förslag till Representantskapet
2002.
Representantskapet beslutar att uppdra åt styrelsen att utreda de frågor som ej kan
besvaras på Representantskapet och återkomma med förslag till Representantskapet
2002.
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UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STYRELSEFÖRSLAG

5.1

Seriesammansättning av distriktsserierna division 4 –7 herrar samt division 35 damer och (dam reservserierna.)
Tävlingskommitténs förslag utsändes på remiss den 8 november.
Styrelsens slutliga förslag förligger på sedvanligt sätt vid Representantskapsmötet

Bilaga 4
Föredragande: Jan Hellström redovisa två tillägg till bilaga 4.
Tillägg 1: Styrelsen föreslår att Somaliska Kultur och Idrottsföreningen,
Enköping. (nybildad förening) får spela i division 7.

Tillägg 2: Styrelsen föreslår att IK Sirius FK ska få spela i Reserv S/U 2A
Styrelsen föreslår
att Representantskapet bifaller styrelsen förslag.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag inklusive tillägg 1 och 2.
5.1.1

Speldagar för division IV, V och VI herrar.
Föredragande: Arne Tåström presenterade Domarutskottets förslag till delade
speldagar för division IV, V och VI herrar under hösten, detta för att domarna ska
räcka till.
Representantskapet beslutar att i största möjliga mån arbeta efter DU förslag.

5.1.2

Films SK förslag till spelomgångar / datum för division 4 herr.
Representantskapet beslutar att uppdra åt Tävlingskommittén att göra
omgångslottning enligt Films SK intensioner.

5.2

Antal lag i division 4 herrar 2003
Mats Holmberg redogjorde för hur division 4 herrar har sett ut historiskt sätt och
om samarbetet med Gotlands FF. Mats Holmberg berättade också om arbetet med
”Rak seriepyramid” och om nuvarande division 4 klubbars enkätsvar om division 4.
Mats Holmberg och SvFF Sören Carlsson berättade om Stockholms FF motion till
SvFF Representantskap om fyra division två serier.
Därefter följde en diskussion om antal lag i division 4 herrar 2003.
Styrelsen föreslår 12 lag i division 4 herrar 2003

Föredragande: Mats Holmberg
Styrelsen föreslår
att Representantskapet bifaller styrelsens förslag
Ordförande Mats Holmberg frågade representantskapet om man går på styrelsens
förslag med 12 lag i division 4 2003
Representantskapet svarade ja.
Ordförande Mats Holmberg frågade representantskapet om man vill ha 14 lag i
division 4 2003.
Representantskapet svarade ja.
Ordförande Mats Holmberg uppfattade att representantskapet går på styrelsens
förslag med 12 lag i division 4 2003.
Votering begärdes och ska verkställas.
Röstningen utföll med 28 Ja röster = styrelsens förslag med 12 lag i division 4
2003. Mot 17 Nej röster = 14 lag i division 4 2003, se bilaga 2.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag med 12 lag i division 4
2003.
5.3

Genomgång av handlingar till Svenska Fotbollförbundets Representantskap

Bilaga 5
Föredragande: Jan Hellström gick igenom ärendena till SvFF Representantskap.
Mats Holmberg och SvFF Sören Carlsson kompletterade
informationen om registrering av 12 – 14 åringar samt
om ”övergångsfönster”. Till sist så föredrog Jan
Hellström om SvFF förslag om ingångar till division III
herrar samt samarbetet med Gotlands FF.
Mats Holmberg frågande representantskapet om det var
bra att Upplands Fotbollförbund representantskap ligger
före SvFF representantskap.
Frågan besvarades med ett ja.
5.4

Tävlingsbestämmelserna 2002 inkl. UFF särbestämmelser.

Bilaga 6
Föredragande: Jan Hellström
Styrelsen föreslår
att Representantskapet fastställer Tävlingsbestämmelserna i enlighet med
förslaget, att gälla fr o m 2002-01-01. (under förutsättning att Svenska
Fotbollförbundets Representantskap fastställer dessa den 24 november 2001)
Alliansen Uppsala Fotboll (AUF) ordförande Leif
Nilsson påtalar att under Kapitel VI arrangemang 1.8.1
så AUF en annan prioritering än den som står i 1.8.1. De
allianser som har en annan prioritering än den som står i
1.8.1. anmodas att skicka in den till Upplands
Fotbollförbund.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
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INFORMATIONSÄRENDEN

6.1
Åldersdispens tävling
Föredragande: Ingmar Alm
Ingmar Alm berättade om den från årsmötets tillsatta arbetsgruppens arbete samt
om arbetsgruppens två förslag. Styrelsen har beslutat att ha samma regler som 2001,
se Tävlingsbestämmelserna även skall gälla under 2002.
6.2

Ungdomsfotboll tävling
Föredragande: Ingmar Alm
Ingmar Alm redogjorde för styrelsen beslut angående serietabeller för
ungdomsfotbollen.

Styrelsen har beslutat att pojkar och flickor 10 och 11 år spelar i lottade serier dock
utan resultatrapportering och serietabeller. Beslutet börjar gälla from 2002 och
gäller för gruppen pojkar och flickor 10 år och för gruppen pojkar och flickor 11 år
2003.
6.3

Fotbollsvåldet
Föredragande: Mats Holmberg / Arne Tåström
Mats Holmberg redogjorde för de senaste tidens
händelser om fotbollsvåldet samt om Stockholms FF
och SvFF handlingsplan angående fotbollsvåldet.
Upplands Fotbollförbund har fått in en motion från Sävja
FC om åtgärder mot våldet på fotbollsplan – denna
motion behandlas på årsmötet.
En diskussion följde om hur vi ska kunna stävja detta
växande problem.

6.4

Damprojektilen
Föredragande: Ann Gunnarsson
Ann Gunnarsson berättade om damprojektilens arbete och framtidplaner. AG
hänvisade till att mera information om damprojektilen finns att läsa på UFF
hemsida. Ann avslutade med att marknadsföra UFF utvecklingskväll för
damfotbollen i Uppland.

7

REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT
Upplands Fotbollförbund styrelse föreslår att Representantskapet i enlighet med §
18 UFFs stadgar uppdrar åt ordföranden – tillika sammanträdets ordförande – och
sekreterare att avge Representantskapets rapport till UFFs årsmötet
2002-03-06.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

8.

AVSLUTNING
Ordförande Mats Holmberg tackade församlingen för ett
bra genomfört representantskapsmöte samt påminde om
serieläggningen den 12 januari och Upplands
Fotbollförbund årsmöte den 6 mars 2002 på Scandic
hotell, nord i Uppsala. Representantskapsmötet
avslutades 20.55.
Upplands Fotbollförbund
Mats Holmberg
Ordförande

Anders Winberg
Sekreterare

Justeras

Leif Söderberg
Almo BK

Bertil Eneroth
IF Vindhemspojkarna

