Protokoll Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte 2002-11-21 på
Scandic Hotel, nord i Uppsala kl. 19.00
1.
REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE MYNDIGHET
Ordförande Mats Holmberg hänvisade till Upplands Fotbollförbund årsmöte den 6 mars 2002
och Upplands Fotbollförbund stadgar 18 § Upplands FF:s Representantskap.
1.1 Sammanträdets öppnande
Ordförande Mats Holmberg hälsade föreningsombud, allianser, domarklubbar, massmedia
förbundets personal m fl. välkomna till Upplands Fotbollförbund Representantskapsmöte.
Mats Holmberg förklarar därefter Representantskapsmötet öppnat.
1.2 Sammanträdets behöriga utlysande
Inbjudan utsänd 2002-04-29. Kallelse utsänd den 2002-10-18 och dagordning utsänd den 11
november 2002
Representantskapet förklarar mötet i behörig ordning utlyst.
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UPPROP
Förrättades upprop av ombud.
Representantskapet beslutade att alla närvarande har rösträtt, även sent anmälda föreningar.
Tillsammans representerades 27 föreningar. Antal röstberättigade föreningar 27 röster +
Upplands Fotbollförbund styrelse 4 röster
Totalt antal röster 31 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 Leif Nilsson, Upsala IF och Hans Bennemo, IFK Uppsala till justeringsmän,
tillika rösträknare för mötet.
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MOTIONER

4.1 Motion från Kjell Carlsson, Films SK, rörande slopandet av ackumulering av
varningar i division 4 herr, Uppland.
Föredragande: Jan Hellström
Styrelsen föreslår
att Representantskapet avslår motionen.
Films SK, Kjell Carlsson försvarade syftet med motionen. Kent Svensson, UFF:s
domarutskott redogjorde för varningsstatistiken i division 4 Uppland samt att DU har totalt
observerat ca 100 matcher under 2002.
Representantskapet beslutar att avslå motionen

4.2 Motion från Tomas Ackelman, BKV Norrtälje, angående införande av
Farmarklubbsverksamhet inom herrfotbollen.
Föredragande: Jan Hellström
Styrelsen föreslår
att Representantskapet avslår motionen. (UFF kan ej besluta i denna fråga, finns motion från
Gestriklands FF till SvFF representantskap)
Representantskapet beslutar att avslå motionen.
4.3 Motion från Åke Österberg, Storvreta IK, angående fria byten, s.k. flygande byte i
distriktsserierna.
Föredragande: Jan Hellström
Styrelsen föreslår
att Representantskapet bifaller motionen.
Representantskapet beslutar att bifalla motionen.
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UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STYRELSEFÖRSLAG

5.1 Seriesammansättning av distriktsserierna division 4 –7 herrar samt division 3-5
damer.
Tävlingskommitténs förslag utsändes på remiss den 11 november.
Styrelsens slutliga förslag föreligger på sedvanligt sätt vid Representantskapsmötet
Föredragande: Jan Hellström går igenom förslaget inklusive ett tillägg från IF Trikadien.
Tillägg 1: IF Trikadiens förslag på serieindelning, division 7
Styrelsen föreslår
att Representantskapet bifaller styrelsen förslag utan någon ändring av division 7.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
5.2

Införande av ackumulerade varningar i division 5 herr, Uppland.

Föredragande: Jan Hellström.
Styrelsens förslag angående införande av ackumulerade varningar i division 5 herr.
Styrelsen föreslår
att Representantskapet bifaller styrelsen förslag.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag.

5.3

Genomgång av handlingar till Svenska Fotbollförbundets Representantskap

Föredragande: Jan Hellström gick igenom ärendena till SvFF Representantskap.
Åke Hammarström IK Sirius FK informerade om att IK Sirius FK skrivit ett brev till
Förbundsstyrelsen angående inplacering av IK Sirius FK i division 2 norra. Mats Holmberg
informerade om Upplands Fotbollförbund remissvar i samma ärende.
5.4

Tävlingsbestämmelserna 2003 inkl. UFF särbestämmelser.

Föredragande: Jan Hellström och Anders Winberg
Anders Winberg poängterade följande §.
Kap I § 7.4 Åldersdispenser i distriktstävlingar: Jan Hellström får i uppdrag att till SvFF
Representantskap plädera för att ingen ändrig skall göras till 2003. Kap I § 13
Resultatrapportering (ny §). Kap II § 7.5 kvalgrupp 4 till division 3. Kap III § 5.2.2 avbytare
enligt beslut motion se § 4.3 i detta protokoll.
Hans Bennemo, IFK Uppsala ber om ett förtydligande på Kap V § 2.1 Tillstånd Nationella
vänskapsmatcher.
Lars Bennemo, UFF:s tävlingsutskott informerar att detta tillstånd gäller endast tex. för då ett
Upplandslag bjuder in ett annat lag i samband med något speciellt tillfälle eller evenemang.
Detta tillstånd behöver ej sökas för vanliga träningsmatcher.
Styrelsen föreslår
att Representantskapet fastställer Tävlingsbestämmelserna i enlighet med förslaget, att gälla
fr o m 2003-01-01. (Under förutsättning att Svenska Fotbollförbundets Representantskap
fastställer dessa den 23 november 2002)
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
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INFORMATIONSÄRENDEN

6.1 Dampyramiden
Jan Hellström redogör för arbetsgruppens arbete samt styrelsens beslut att inte i dagsläget
göra några förändringar i Dampyramiden i Uppland.
6.2 Ungdomsfotboll tävling (tabeller, slutsegrare i cuper)
Ingmar Alm redogör för styrelsens 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.
From 2004 ska detta gälla även för arrangerande ungdomscuper i Uppland. Det ska
med andra ord inte koras några slutsegrare för åldersgruppen tom 11 år.
Storvreta IK:s Åke Österberg begärde ordet och berättade om Alliansen Uppsala Fotboll
(AUF) arbete med träning för pojkar och flickor födda 1989, över klubbgränserna. I samband
med dessa träningar så erbjuder man fortbildning för ledarna. Representantskapet enades om
att det är viktikt att alla arbetar mot samma mål.

6.3

Divisionsspel flickserier

Ingmar Alm redogör för styrelsens beslut att ge TK (Britt-Inger Eriksson) och kansliet (Dick
Olsson) i uppdrag att utreda frågan om divisionsspel för flickor, (ungdomsserier) skulle passa
i Uppland.
Att TK ska rapportera till styrelsen senast den 15 maj 2003.
6.4 Fotbollsvåldet
Styrelsens svar från årsmötes motion från Sävja FC.
Jan Hellström och Mats Holmberg redogör för styrelsens beslut enligt följande
Styrelsens svar från årsmötes motion från Sävja FC.
Styrelsen svar till Representantskapet är
Styrelsen beslutar
Att för att få delta i ungdomsfotbollen så måste varje förening utse en
ungdomsansvarig.
Att dessa personer måste genomgå en utbildning anordnad av UFF (½dag alt kväll)
och sedan informera/utbilda sina ungdomsledare i föreningen.
Att den ungdomsansvarige i respektive förening är föreningens kontakt gentemot UFF
Att det ska informeras om uppdraget på UFF:s Representantskap i höst.
Att UFF inför en obligatorisk träff med ”nya föreningar” innan seriestart.
Att föreningens styrelse ska träffa seniorlagen i sin förening och skicka in ett
föreningscertifikat.
Att UFF Tävlingsutskott ska träffa föreningar som förekommit flera gånger i
bestraffnings- och tävlingsärenden under säsongen, och då framförallt inom
ungdomsfotbollen.
Att erbjudan en lagledarutbildning för föreningarna
Att ej införa legitimationskort i Upplandsfotbollen.
Anders Winberg förtydligade styrelsens tankar om föreningscertifikat samt att information om
ovanstående kommer att skickas ut i början på februari.
6.5

Differentierad serieanmälningstid

Mats Holmberg redogör för styrelsens beslut att ge att ge TK och kansliet (DO) i uppdrag att
se över frågan om differentierad serieanmälningstid för A-lag, B-lag, J- och ungdomslag.
Att TK ska rapportera till styrelsen senast den 15 maj 2003.

6.6 Damprojektilen
Mats Holmberg berättade om Damprojektilens arbete samt vad som skall prioriteras i
slutfasen av projektet.
6.7 Ökande krav på division 2 föreningar herrar, från och med 2004.
Jan Hellström redogjorde för SvFF (Revisionsnämnden) ökande krav på division 2föreningarna. Detta för att de ska vara bättre förberedda för en eventuell elitlicens.
6.8 Domartillsättning träningsmatcher
Jan Hellström informerade om att det blir Upplands Fotbollförbund som tar ut domare till
träningsmatcher nästa år. Information kommer att skickas ut till föreningarna
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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
2003-03-05.
Representantskapet beslutar att bifalla styrelsens förslag.
8.
AVSLUTNING
Ordförande Mats Holmberg tackade församlingen för ett bra genomfört
representantskapsmöte samt påminde om serieläggningen den 11 januari och Upplands
Fotbollförbund årsmöte den 5 mars 2003 på Scandic hotell, nord i Uppsala.
Representantskapsmötet avslutades kl. 20.20
Upplands Fotbollförbund
Mats Holmberg
Ordförande

Anders Winberg
Sekreterare

Justeras
Leif Nilsson
Upsala IF

Hans Bennemo
IFK Uppsala

