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1. Mötets öppnande
Göteborgs Fotbollförbunds ordförande Bert Andersson hälsade
mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

2. Mötets behöriga utlysande
Representantskapet godkände mötets behöriga utlysande.

3. Upprop
Efter upprop konstaterades att 66 föreningar deltog i mötet( Se bilaga).
Göteborgs Fotbollförbunds styrelse deltog med tre ledamöter.

4. Val av
4.1

ordförande och sekreterare för mötet
Representantskapet valde Bert Andersson till ordförande för mötet.
Representantskapet valde Mattias Persson till sekreterare för mötet.

4.2

två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
Representantskapet valde Marcus Angelin (Kungsladugårds BK) och
Reine Lindmark (Eriksbergs IF), till att justera protokollet.

5. Motioner
5.1

Motion gällande korttidsutvisning 5 minuter vid Gult kort i
Göteborgs Ungdomsfotboll från Torslanda IK, IFK Göteborg,
BK Häcken, GAIS, Örgryte IS.
Ingen representant från ovannämnda föreningar föredrog motionen.
Tävlingskommitténs ordförande Madelene Ekvall föredrog styrelsens
svar.
Representantskapet beslutar att avslå motionen.

6. Distriktsstyrelsens förslag
6.1

Förändring av seriespelet på herrsidan
Carl Sunde och Tommy Moholi föredrog förslaget, förklarar
bakgrunden till arbetet som ursprungligen var en motion från
Rannebergens IF.
Distriktsstyrelsen föreslår förändring enligt förslaget.
En lång diskussion inleddes med följande synpunkter:
Sean Grebovic, FC Bosona: Yrkar avslag. Förändringen är inte ok för alla
föreningar.
Johan Källström, Menisken IF: Yrkar avslag. Div. 8-9 är inte attraktivt,
svårt att locka nya föreningar.
Sören Roth, Brämaregårdens FC: Yrkar avslag, inte attraktivt med div 9.
John Ericsson, Pushers BK: Yrkar avslag. Det betyder inte att nuvarande
seriepyramid är bra. Förslaget innebär dock en alltför drastisk
förändring.
Henrik Larsson, Lövet Johanneberg. Verkar som att siffran är viktig, div
9 är ju samma sak som div 7 egentligen. För många serier på samma nivå
idag, för stora skillnader mellan lagen. Yrkar bifall.
Rikard Attling, BK Wobbler. Blir för stort steg för nya ambitiösa
föreningar. Yrkar avslag.
Victor Öhrvall, FC Fiskebäck. Svårt att ta sig upp i seriesystemet med fler
divisioner. Yrkar avslag.
Håkan Sjöqvist, Hovås Billdal. Yrkar bifall.
Stefan Göthberg, Lunden ÖBK. Hur ser andra distrikt på det här? Carl
Sunde svarar att pyramiderna ser olika ut i olika distrikt, svårt att
jämföra. Göthberg undrar när serierna ska börja i och med att det är fler
lag i serierna. Tidigare seriestart kan störa allianscuperna. Carl Sunde
svarar att allianscuperna kommer inte drabbas av att det blir fler
matcher i seriespelet.

Vojkan Nikolic, FK Kozara. Ställer frågan om div 9 får spela på
gräs/konstgräs. Carl Sunde och Bert Andersson svarar att det blir ingen
förändring jämfört med idag. Yrkar avslag.
John Ericson, Pushers BK. Fokus på nya lag är fel, handlar inte om så
många lag. Nuvarande lag i div 6 eller 7 riskerar att flyttas ner en eller
flera divisioner. Övergångsåret kan vara känsligt.
Marko Lajsic, Utbynäs SK. Yrkar avslag. För långt upp till div 4 för oss.
Sean Grebovic, FC Bosona: Finns div 6 lag som har juniorspelare. Hur
kan vi övertyga dessa att spela i div 8.
Lennart Jägard, BK Lobo: Ointresse bland spelare om man får spela i div
8 eller 9. Yrkar avslag.
Kristofer Landahl, Styrsö BK. Svårt att behålla våra juniorer om vi spelar
div 7 eller 8. Yrkar avslag.
Bengt Frejd, Proletären FF: Dåligt intresse bland föreningarna för arbetet.
Detta är inte de stora problemen för småföreningarna. Borde fokusera på
hur vi bygger föreningar, ta hand om de spelare som inte når toppen.
Förslaget ej genomarbetat. Yrkar avslag.
Mozfar Karimian, FC Astro. Dålig ekonomi bland div 7 lag, dåligt med
spelare. Skulle bli ännu värre om man spelade i div 8 eller 9. Yrkar
avslag.
David Ahlgren, Lärje Angereds IF. Blir svårt för nya föreningar att ta sig
upp i seriesystemet. Yrkar avslag.
Bengt Johansson, Ösets BK lyfter frågan att det finns viktigare saker för
förbundet att ta tag i. Konstigt att styrelsen står bakom förslaget.
Representantskapet beslutar att avslå styrelsens förslag.

6.2

Div. 2 damer
Madelene Ekvall redogjorde för bakgrunden till förslaget som innebär
att åtta stycken regionala div 2 serier ska införas 2016 eller 2017. Samtliga
övriga distrikts representantskap har sagt ja till att frågan ska utredas
och med ambition att det ska införas 2016. Men att regelverket då måste
vara klart senast 1 mars 2015.
En lång diskussion inleddes med följande synpunkter:

Tomas Nilsson, IK Zenith: Hur många lag från Göteborg kommer spela
i de regionala div 2 serierna? Madelene Ekvall svarar att detaljerna inte
är klara. Tomas Nilsson vill att frågan ska utredas innan man kan ta
beslut.
Wolfgang Kux, Guldhedens IK: Hur påverkar det div 3 lagen? Frågan
är inte utredd, svårt att ta ställning till förslaget.
Lars Brander, Lerums IS: Att införa till 2016 är för tidigt, ett slutgiltigt
förslag i mars gällande 2016 är alldeles för sent. Ärendet bör
återremitteras till nästa års representantskap så att det kan gälla från
säsongen 2017.
Stig Vejståhl, Göteborgs FF. 2016 är för tidigt, ok 2017.
Efter röstning beslutar Representantskapet att bifalla styrelsens
förslag om åtta stycken regionala div 2 serier på damsidan.
Representantskapet beslutar dock att detta ska ske till säsongen 2017.
Styrelsen får mandat att arbeta vidare med detaljerna kring
regelverket.

6.2

Förslag till regelverk rak seriepyramid på damsidan.
Madelene Ekvall redogjorde för förslaget.
En diskussion inleddes med följande synpunkter:
Lars Brander, Lerums IS: Begär ett tilläggsyrkande enligt följande: Att
reservlag ej får spela i högsta distriktsserien. Dessutom, för förening
som har lag i förbundsserier, gäller att ersättare och max 1 spelare i
startuppställningen(max 5 spelare) får spela i reservlagets
nästkommande match.
Fredrik Reis, Älvsborgs FF: Vad händer om representantskapet röstar
nej till fem spelare? Madelene Ekvall förklarar att då får mötet be
styrelsen att arbeta fram ett nytt förslag.
Michael Ingman, Finlandia Pallo AIF. Förra året röstade ett antal
föreningar om något dom inte visste vad det var. Borde vara ett separat
möte för damfotbollsfrågor. Antal spelare man får flytta ner bör
regleras även i distriktsserierna, även om man där har avbytare och inte
ersättare.

Tomas Nilsson, IK Zenith. Vi måste få diskutera frågan innan vi tar
beslut.
Stefan Göthberg, Lunden ÖBK. Klart att alla ska få ta beslut i både
dam-och herrfrågor.
Stig Vejståhl, Göteborgs FF. Välj mellan Lerums förslag och styrelsens
förslag.
Fredrik Reis, Älvsborgs FF: Nytt förslag, max två spelare får flyttas ner
till nästkommande match.
Efter diskussion kring de olika förslagen beslutar Representantskapet till sist att bifalla styrelsens förslag med följande tillägg
(förslag från Lerums IS)
”Att reservlag ej får spela i högsta distriktsserien. Att för förening
med lag i förbundsserier, gäller att ersättare och max 1 spelare i
startuppställningen (max 5 spelare) får spela i reservlagets
nästkommande match.

6.3

Tävlingsbestämmelser 2015.
Madelene Ekvall presenterade förslag till ändringar i TB och RB 2015.
Representantskapet beslutar att TB och RB fastställs, med följande
tillägg i RB 1 kap § 31:
Att reservlag ej får spela i högsta distriktsserien. Att för förening med
lag i förbundsserier, gäller att ersättare och max 1 spelare i
startuppställningen(max 5 spelare) får spela i reservlagets
nästkommande match.

6.4

Seriesammansättning av distriktsserierna.
Madelene Ekvall presenterade det slutgiltiga förslaget gällande
representationsserierna för damer och herrar 2015.
Representantskapet beslutar att fastställa serierna enligt förslaget.

7. Rapport från Svenska FF:s Representantskap.
Madelene Ekvall informerade om beslut tagna på SvFF:s representantskap.

8. Information
Fråga från förening var de nya konstgräsplanerna i Göteborg ska anläggas.
Bert Andersson berättar om status just nu.

9. Mötets avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Mattias Persson

Justerat

Bert Andersson, ordförande

Marcus Angelin, Kungsladugårds BK

Reine Lindmark, Eriksbergs IF

