Protokoll Smålands FF s Representantskapsmöte 2016
Plats:
Tid:
Närvarande:
§1

Myresjöhus Arena, Växjö
Måndagen 5 december kl 18-21 (kl 17.30 serverades kaffe/fralla)
93 föreningar och 140 personer. (enligt bilaga 1 till originalprotokollet)

Ordförande Christer Gustafsson inledde med att speciellt välkomna våra två
hedersordföranden, Lars-Åke Lagrell och Håkan Danielsson hedersordförande i
Smålandsidrotten, Ola Henriksson samt övriga styrelsekollegor, kommittéledamöter och
personal från vårt kansli.
Till sist, välkomna alla ni föreningsombud som ikväll har en viktig roll när vi kommer till
besluten om våra tävlingsfrågor.
Representantskapsmöten är inget nytt i svensk fotboll. SvFF har haft det sedan 1969 och
många andra distrikt har haft det flera år. För vår del är det andra gången vi genomför
detta. Representantskapet är ett forum där vi bl a samlar tävlingsfrågorna och beslutar om
dessa.
Året som gått 2016
2016 har varit ett bra år för smålandsfotbollen. Vi kan notera 3 seriesegrar i
förbundsserierna:
– Östers IF i div 1 (utdelning av väggstandaret)
– Assyriska IK och Räppe GoIF i div 3
FS har verkställt och genomfört de beslut som fattades på förra årets Repskap gällande
övergångsår till nya seriepyramider för både dam- och herrfotbollen.
På damsidan kommer div 2 från 2017 att vara en regional Götalandsserie bestående av 8
serier med enbart A-lag där seriesegraren går upp i div 1 utan att behöva kvala. Det
innebär att vår nya div 3 blir distriktets högsta damserie och förberedande för den
regionala div 2-serien.
Herrpyramiden kommer också att ändras inför 2017, i och med att div 4 elit tas bort och
ersätts med div 4, div 5 och div 6. En seriepyramid i 3 nivåer.
På ungdomssidan så har 2016 varit första året där 10-åringar spelat utan tabeller. Fokus
har varit på den enskilda matchen och från nästa säsong så är det inte längre tillåtet att
utse slutsegraren i tävlingar/cuper upp till 12 år.
Tävling engagerar många det vet vi. Alla ni här idag är också ett bevis på det!
Det är min förhoppning att vi ikväll skall ha bra diskussioner som kan resultera i
välgrundade beslut.
Med detta förklarar jag 2016 års Representantskapsmöte för öppnat!

§2

Röstlängd och föredragningslista

2.1

Röstlängd
Efter upprop, fastställdes röstlängden, enligt bilaga 1 till originalprotokollet.

2.2

Sammanträdets behöriga utlysande
Kallelse utsänd i nyhetsbrev nr 14 den 28 oktober samt på hemsidan från och med den 16
september.
Mötet beslutade godkänna sammanträdets utlysande.

§3

Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän
Mötet beslutade
välja Ola Henriksson till ordförande, Börje Ericsson till sekreterare samt Bo Murath,
Bankeryds SK och Paavo Ojala, Norrahammars IK till justeringsmän och rösträknare samt
Sofie Fyhr, Emmaboda IS och Svante Stenervik, Vrigstads IF som extra rösträknare.

§4

Motioner

4.1

Motion från Habo IF
Motion gällande deltagande för Utv.-lag i Div. 6.
Tävlingskommittén (TK) anser att frågan med rak seriepyramid på herrsidan har utretts
och varit uppe för behandling tidigare, senast 2011. Efter utredning och föreningsträffar
fann man att det inte fanns underlag för att driva frågan vidare.
Om tanken om rak seriepyramid ska lyftas igen så ska det i så fall vara för hela
herrpyramiden. Att ge dispens för enskilda lag eller i enskilda serier anser TK inte totalt
utvecklar fotbollen. Idag finns Både U21 Elit, för förbundsserielagen främst, samt Utv. A
som alternativ för B-lag i föreningar som Habo IF.
Att spelare som ska vara förberedda för att spela i Div. 3, som Habo IF tillhör, går ner och
spelar i Div. 6 anser vi inte utvecklande för dessa spelare eller deras motståndare.
Styrelsen föreslår att Representantskapet beslutar att avslå motionen.
Habo IF yrkade bifall medan Persnäs AIF och Horda AIK yrkade avslag.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag att avslå motionen.

4.2

Motion från Fredriksdals BK och Ängs SK
Motion som vill införa ersättarsystemet, istället för avbytarsystemet (flygande byten) i Div.
2 Dam där 5 spelare ska kunna ersättas under en match.
Det är bara dessa 5 som ska kunna gå ner och spela i B-lag i nästföljande match enligt
representationsregelverket.
TK ser att med ett regelverk enligt motionen skulle det finnas tre olika regelverk gällande
avbytare/ersättare i Div. 1-2-3 Dam.
Div. 2 Dam är en ny serienivå med ett första spelår 2017. TK anser att man ska avvakta
någon/några säsonger innan vi föreslår förändringar.
Det fanns inget yrkande.
Styrelsen föreslår att Representantskapet beslutar att avslå motionen.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag att avslå motionen.

4.3

Motion från IFK Borgholm
Motionären vill att senast från 2018 dela upp distriktets dampyramid i en
A-lagspyramid och en U-lagspyramid. Under övergångsåret 2017 ska 0 (noll) spelare från
senaste A-lagsmatch få spela i B-lagets nästa match.
Efter att Tävlingskommittén utrett frågan under 2016, enligt beslut vid förra årets
Representantskap, så har man kommit fram till att:
– Underlaget med antal lag i dampyramiden gör att det inte går att göra geografiskt
acceptabla serier i delade pyramider.
– Skillnaden i kvalité mellan B-lagen gör att de måste delas in i nivåer vilket ger än mer
oacceptabla geografiska serieområden.
– SmFF ändrade antal spelare som får flyttas från A-B-lag från 5 till 4 till säsongen 2016.
– Från de fem damträffar som hölls under september 2016, där 51 föreningar närvarade,
var det en klar majoritet av föreningarnas representanter som önskade fortsätta med en
rak seriepyramid.
(44 föreningsrepresentanter positiva, 6 föreningsrepresentanter negativa).
– TK anser att motionärens distinkta uppdelning i A- och B-lagspelare inte finns som
motionären framställer den. Under en normal säsong så deltar ett stort antal spelare från
föreningarnas trupper i A-laget mer eller mindre frekvent.
Styrelsen föreslår att Representantskapet beslutar att avslå motionen.
IFK Borgholm yrkade bifall på sin motion. Runsten/Möckleby IF och Mariebo IK yrkade
avslag.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag att avslå motionen.

4.4

Seriesammansättningar 2017
Div. 4 Herr (4 serier med 12 lag)
– Motförslag har kommit in från Gullabo SK/Gullaboås IF
– TK har analyserat förslaget och ser att det finns fördelar på vissa håll i Småland.
Motionären har satt sig själv i en bra indelning på bekostnad av andra föreningar.
T.ex. får NÖ-serien och SV-serien längsta resor som inte TK anser acceptabla (Västervik Visingsö drygt 20 mil + 25 min färja enkel resa).
Gullabo/Gullaboås längsta resa i TK:s förslag skulle innebära en längsta resa för föreningen
på c:a 9 mil som jämförelse.
TK anser att sitt förslag ger en rättvisare fördelning av resor för föreningarna.
– Styrelsen föreslår Representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa serieindelning
enligt styrelsen förslag.
Gullabo SK yrkade bifall till sin motion liksom Pukebergs BK.
Vrigstads IF, Ölmstads IS, IFK Grimslöv och Markaryds IF yrkade bifall för styrelsens förslag.
Ölmstads IS ansåg också att Förbundet skulle ta denna typ av beslut samt ville också göra
ett medskick om att fundera till om det skulle gå att rucka på antalet lag i resp serie, något
år kanske det skulle kunna vara 11/13 lag i en serie. Även Lars-Åke Lagrell ansåg att
Förbundet är de som ser till helheten.

Mötet beslutade följa styrelsens förslag.
4.5

Div. 5 Herr (6 serier med 12 lag)
– Motförslag har kommit in från Norra Tångs BK och Näshults IF som har två olika
alternativ till serieindelning
– I båda förslagen har föreningarna satt sig själva i indelningar som ger motionärerna bra
serieindelningar på bekostnad av att andra föreningar hamnar illa till geografiskt.
TK anser sitt förslag ger en rättvisare fördelning av resor för alla föreningar.
– Styrelsen föreslår Representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa serieindelning
enligt styrelsen förslag.
Norra Tångs BK yrkade bifall på sin motion liksom Näshults IF på sin.
Torsås GIF, Ryds SK, FC Real International talade för Norra Tångs förslag
medan Höreda GOIF, Flygsfors/Gadderås IF yrkade på Näshults IFs förslag.
Nickebo IK, Läckeby IK. Guddarps IF, Timmernabbens IF, Horda AIK yrkade bifall till
styrelsens förslag
Propositionsordning:
1 Norra Tångs förslag ställdes mot Näshults
2 Styrelsens förslag ställdes nu mot Näshults förslag, som efter omröstning vann mot
Norra Tång BK:s förslag
Mötet beslutade följa styrelsens förslag, dock efter votering och rösterna 93 för
styrelsens förslag mot 78 för Näshults IF’s förslag.

4.6

Div. 3 Dam (4 serier med 10 lag)
– Motförslag har kommit in från Kalmar Södra IF
– Vid representantskapet 2015 beslutades att Div. 3 Dam efter ett övergångsår 2016 skulle
omfatta 4 st. 10 lagsserier 2017. Detta var mötet helt enigt om. Anledningen var att Div. 3
Dam nu är vår högsta distriktsserie och för att höja kvalitén där så gick man från fem serier
till fyra serier. De senaste säsongerna har vi haft svårt att fylla Div. 3 med 50 platser. Att
riva upp detta beslut innan det ens har prövats anser vi vara fel. Dessutom är den
sportsliga aspekten viktig. Här spelas det om serieplatser till Div. 2 Dam och att då jämföra
serier med totalt olika förutsättningar (7-10 lag, dubbel resp. trippellottning) är inte
rättvist.
– Styrelsen föreslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa serieindelning
enligt styrelsen förslag.
Kalmar Sö IF yrkade bifall för sin motion.
Även Mörbylånga GOIF biföll Kalmars motion medan Ingelstads IK yrkade bifall
till styrelsens förslag.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.

§5

Övriga senior- och ungdomsserier
Mötet beslutade
– att ge TK i uppdrag att fastställa seriesammansättningen för övriga seniorserier och
ungdomsserier.
– att ge TK i uppdrag att justera seriesammansättningen i enlighet med gällande TB vid
urdragningar och vakanstillsättning.

§6

Förslag från styrelsen
Tävlings- och representationsbestämmelser (TB och RB) 2017
Styrelsen föreslår Representantskapet besluta
– att fastställa SmFF egna TB och RB 2017 enligt förslag.
– att bestämmelserna träder i kraft 2016-12-06.
– att TK får i uppdrag att föreslå styrelsen att besluta om justeringar som kan komma
uppstå efter representantskapets sammanträde.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.

§7

Representantskapets rapport
Mötet beslutade uppdra till distriktsordföranden och kanslichef att avge
Representantskapets rapport till distriktsårsmötet 20170302.

§8

Sammanträdet avslutades av Christer Gustafsson som tackade alla för ett trevligt möte
och önskade alla stort lycka till 2017.

Jönköping 2016-12-12

Ordförande

Sekreterare
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Börje Ericsson

Justeringsman

Justeringsman

Bo Murath, Bankeryds SK

Paavo Ojala, Norrahammars IK

