VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

TRU-möte 2013-10-07
Minnesanteckningar
Närvarande från Västmanlands FF:
Jonas Wilson
Kjell Eklöf
Michael Klintskär
Jan Lilja
Stefan Andersson

Ordförande VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Adjungerad sekreterare VFF:s Ungdomskommitté (tjänsteman)

Närvarande från föreningar: (26 personer från 16 föreningar)
FC Europa
Gideonsbergs IF
IFK Västerås FK
IK Oden
Irsta IF
Kungsör BK
Orresta IF
Sala FF
Skiljebo SK
Skultuna IS
Surahammars FK
Västanfors IF FK
Västerfärnebo AIK
Västerås BK 30
Västerås IK
Västerås SK Ungdom

Rocco Milovanovic (tränare)
Per-Olof Persson och Ado Sadzak (styrelsen)
Birger Brodahl (sportchef) och Michael Hagström (ungdomsansvarig)
Alberto Nicolai (ordf.) och Ola Railiola (ungdomsanvarig)
Ulrika Hedenström och Mattias Parnesten (u-sektionen)
Marita Johansson (kanslist)
Tony Lundgren (Fotbollsansvarig)
Patrik Andersson (ungdomsansvarig) och Anna Rönnings (styrelse)
Lars Kjellstrand (ungdomssektionen) och Michaela Wallin (u-styrelse)
Maria Klingberg (kanslist) Jesper Friberg ungdomsansvarig)
Micke Eriksson (ungdomsansvarig)
Maja Holst och Björn Lindstrand
Anki Hallström (kanslist/firmatecknare) och Satu Larsson (u-styrelse)
Sverker Hellström
Francisco Contreras (ungdomsansvariga) och Bosse Eriholm (flickansvarig)
Andreas Dayan (ordförande)

På agendan:
 Inledning
 Jonas Wilson inledde med att hälsa alla välkomna

 Motioner till repskapet
Inlämnade motioner gicks igenom
 VFF UK – Ålderskategorier och nivåanpassning 9-17 år
mötet enades om följande…
att 9-åringar ska kunna välja att spela 5- eller 7-manna
 VFF UK – Förlängning av säsongen i ungdomsserier
mötet enades om följande…
att börja serierna en vecka tidigare på hösten.
att 11-manna förlängs en vecka efter midsommar istället för början i april.
 VFF UK – Seriespel utan tabeller för 11-åringar
 VFF UK – Ansökan om deltagande i cup under seriespel
 Västanfors IF FK – Kortare säsong
 IFK Västerås FK, Irsta IF och Skiljebo SK – Max två lag från resp. förening i
damserier
 Arboga Södra IF – Speldagar kring skolavslutning

 Arboga Södra IF – Åldersgräns i damserier

 Övriga diskussionsämnen


Prioritering av serier
DM/Elit ska prioriteras före Bredd/divisionsspel och sedan efter äldsta åldersklass



Våromgång innan midsommar
Det är möjligt att spela direkt efter midsommar om lagen är överens och man meddelar VFF om
detta



Seriespelet för innebandy krockar med fotbollens seriespel under september
Hur kan vi samarbeta? Barnen i fokus – ska kunna dubbelidrotta
Kan VFF påverka Innebandyförbundet?



Matchbokningar
Mötet enades om att två kontaktpersoner ska anges i spelprogrammen för att underlätta att få tag på
motståndare. Har man ändå problem att få tag på motståndare kontakta VFF (Steff).
Det är ok att tacka nej till högst två matchdatum vid matchbokningar, därefter måste man acceptera
datum eller tvingas lämna w.o.
Ovanstående införs i TRU 2014.



Värvningspolicy är en föreningsfråga som VFF inte kan styra över



Åldersdispenser kan alltid sökas efter behov.
Exempelvis när lag inte har tillräckligt många spelare i en viss ålder eller för att laget ska kunna ligga på rätt
nivå enligt lagets kunnande, dvs spela med yngre men ändå ha med några äldre som tillhör laget. Samarbete
mellan lag på olika nivåer kan också ge behov av åldersdispenser.



Beviljade åldersdispenser ska ALLTID visas upp för motståndare.
Kontakta VFF (Steff) om detta inte efterlevs.



7-mannaregler
Spelreglerna ska självklart alltid vara desamma oavsett var man spelar, tyvärr skiljer det ibland på
domares kunskaper vilka då har behov av en fortbildning för att uppdateras sina kunskaper.



”Tacka sig själv efter matchen”, ett växande problem som inte är acceptabelt och tillhör inte
”fairplay”.
Är detta en fråga i informationssyfte för repskapet?

Västmanlands Fotbollförbund
Ungdomskommittén
g.m. Stefan Andersson

