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TJÄNA PENGAR
TILL LAGET/KLASSEN
RAVELLI är en unik kollektion för träning och vardag.
Istället för fancy butiker låter vi ungdomen sälja och tjäna pengar
till klubb- eller klasskassan.
Funktionella och snygga produkter till vettigt pris.
Och med ett namn som öppnar dörrar.
Läs mer på vår hemsida WWW.RAVELLI.SE

När säljande blir givande

Föredragningslista Representantskapsmöte Smålands FF 2018
Plats:
Tid:

Restaurangen, Myresjöhus Arena, Växjö
Söndagen den 9 december kl. 15-17.00 (kl. 14.30 serveras kaffe/fralla)

1.
1.1

Sammanträdets öppnande
Sammanträdets behöriga utlysande
Kallelse utsänd i nyhetsbrev nr 35 den 3 oktober samt
på hemsidan från och med den 25 september.

2.
2.1
2.2

Röstlängd och föredragningslista
Fastställande av röstlängd
Godkännande av föredragningslista

3.

Val

3.1

Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

3.2

Två justerare jämte ordförande att justera protokollet tillika rösträknare samt
ytterligare två rösträknare

4.
4.1

Motioner
Motion från Vimmerby IF - Stimulerande och utvecklande tränings- och matchmiljö
för ungdomar.
Motionen bygger på att man ska kunna vara registrerad i förening i div. 4-6 men
kunna spela i Förbundsserie utan övergång och övergångshandling.
TK konstaterar: - Detta är en fråga som ej kan hanteras av Smålands FF, då man inte
har beslutanderätten över övergångar och övergångshandlingar och dess kostnader.
- TK menar att det i så fall är en fråga som ska beslutas om det från Smålands FF:s
sida ska motioneras till Svenska FF:s Representantskap 2019 för förändring.
- TK menar att en sådan förändring även skulle innebära att man får tillbaka det
farmarklubbsavtal som inte finns kvar i svensk fotboll sedan 2011 och inte
föreningarna i Småland då ville ha.
Styrelsen föreslår Representantskapet att avslå motionen och heller inte motionera
till SvFF:s Representantskap 2019.

4.2

Motion från Blomstermåla IK - Gällande snittålder i ungdomsfotbollen 14-18 år.
TK konstaterar: - Att det redan idag finns möjligheter att agera både internt inom
föreningarna på de allra flesta håll, men också externt med grannföreningar för att
lösa möjligheter att anmäla lag i respektive åldersklass.
- att det redan idag finns en generell dispens för max 2 st. ett år äldre spelare per
match. - TK ser också att med de nya spelformerna kommer 9-manna spelas som
obligatoriskt för 14-årslag, och möjligheten att spela 9-manna finns sedan ända upp i
reservlagsserier.
- att det inte är en möjlighet att erbjuda vissa föreningar denna möjlighet, utan i så
fall alla, vilket i sin tur troligen innebär ännu färre fotbollsspelande ungdomar.
Styrelsen föreslår Representantskapet att avslå motionen.

4.3

Motion från Skruvs IF - gällande farmarklubbsavtal i Smålandsfotbollen.
TK konstaterar: - Motionen inkommit för sent och därför inte ska behandlas vid
Representantskapet 2018, vill Skruvs IF att motionen ska behandlas får man
motionera till Representantskapet 2019. TK föreslår därför styrelsen att avslå
motionen vid Representantskapet och samtidigt konstatera att i stort sett samma
motion behandlats vid de 2-3 senaste Representantskapet och där avslagits.
Styrelsen föreslår Representantskapet att avslå motionen

4.4

Motion 1 från Guddarps IF - Gällande tidigare säsongsslut i Smålandsfotbollen div.
4-5.
TK konstaterar: - att det inte är en möjlighet att avsluta seriespelet på annan helg än
serieavslut i div. 3, då kval skall genomföras till div. 3 och det skapar inga bra
förutsättningar för våra kvallag att avsluta seriespelet tidigare.
- att det dessutom går tvärtemot Svensk fotbolls intentioner med längre säsong.
Motion 2 från Guddarps IF - Gällande att kval mellan div. 4-5, samt 5-6 tas bort i
Småland.
TK konstaterar: - att det skapar betydligt fler matcher som gäller något i respektive
serie om kvalspel genomförs, annars kan en serie vara helt avgjort både om upp- o
nedflyttning redan tidigt efter sommaren.
- TK:s intention är att så många serier ska leva så långt in på säsongen som möjligt,
och genom att kval genomförs skapas fler intressanta matcher vilket vi tror gynnar
fotbollen i stort.
Motion 3 från Guddarps IF - Gällande att lotta fler omgångar på våren, o färre på
hösten.
TK konstaterar: - att redan i dag lottas 1-2 omgångar extra under våren.
- att det med motståndares godkännande går att spela ytterligare omgångar på våren
om man vill.
- att det under våren också spelas 2-3 omgångar i Huyndai Cup där flertalet div 4-5
lag finns med.
Motion 4 från Guddarps IF - Att serierna innehåller färre lag och ev. också inte
samma antal lag.
TK konstaterar: - att det inte alls är säkert att det blir rättvisare o bättre ur
kostnadssynpunkt, för lag i serier med fler lag får både fler resor o fler
hemmamatcher där domare ska betalas än serier med färre lag.
- att den sportsliga rättvisan inte blir den samma, för hur sköter man upp- o
nedflyttning om det är 10 lag i en serie o 14 i en annan?
- var drar man gränsen för när man ska frångå ex. 12-lag per serie, och i stället ha 1113 eller 10-14?
Motion 5 från Guddarps IF - Att förkorta övergångsperioden för spelare som ej
spelat bindande matcher.
TK konstaterar: - att det idag är 30 månaders karens, en tid även TK tycker är alldeles
för lång.
- att det inte är en fråga Smålands FF själv beslutar om, men att man om man vill ha
förändring kan motionera till Svenska FF:s Representantskap 2019.
Styrelsen föreslår Representantskapet att avslå motionerna 1-4.
Styrelsen föreslår Representantskapet att bifalla motionen 5 och ge SmFF:s styrelse
i uppgift att motionera i frågan till SvFF:s Representantskap 2019.

4.5

Motion från Bankeryds SK - Att införa assisterande domare i division 3 damer, alt.
införande av tvådomarsystem från 2019.
TK konstaterar: - att division 3 damer klassificeras på samma nivå som division 6
herrar, där tvådomarsystem används.
- att det även är en fråga om tillgång på domare att genomföra en sådan här ändring.
Styrelsen föreslår Representantskapet att bifalla motionen på det sättet att man
föreslår tvådomarsystem i Div 3 Dam 2019, i mån av tillgång på domare, på samma
sätt som idag sker i Div 6 Herr.

4.6

Motion från Högsby IK - Att ta bort den tidsbegränsade utvisningen i
ungdomsfotbollen 10-15 år.
TK konstaterar: - att det från 2019 kommer införas nya spelformer som reglerar hur
varningar o utvisningar ska behandlas i u-fotbollen.
- att Smålands FF bör följa dessa spelregler, och inte ha egna andra regler kring
varningar o utvisningar.
Styrelsen föreslår Representantskapet att bifalla motionen på så sätt att SmFF ska
följa regelverket i de nya spelformerna gällande varningar och utvisningar.

5.
5.1

Seriesammansättningar 2018
Div. 4 Herr (4 serier med 12 lag)
- Inga motförslag har kommit in.
Styrelsen föreslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa
serieindelning enligt styrelsen förslag.

5.2

Div. 5 Herr (6 serier med 12 lag)
- Motförslag har kommit in från Näshults IF.
- I förslaget har föreningen flyttat lag som omfattar 4 av 6 serier. Det finns några
vinnare men också många förlorare.
TK anser att eget förslag ger en rättvisare fördelning av resor för föreningar i dessa 4
serier.
TK konstaterar också att endast ett alternativt förslag inkommit vilket tyder på att 71
föreningar ändå varit nöjda med SmFF:s ursprungliga förslag.
Styrelsen föreslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa
serieindelning enligt styrelsen förslag.

5.3

Div. 3 Dam (4 serier med 10 lag)
- Motförslag har kommit in från IFK Borgholm.
- I förslaget anger man att det finns en orättvisa i fördelningen av antalet
B-lag i de olika serierna. Därför vill man jämna ut placeringen av dessa lag.
Småland har rak seriepyramid varför alla lag klassas som representationslag.

Det finns därför inget regelverk för att behandla lag olika i dampyramiden.
TK:s serieförslag bygger därför som brukligt på geografi.
TK anser att eget förslag ger en rättvisare fördelning av resor för alla föreningar.
Styrelsen föreslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa
serieindelning enligt styrelsen förslag.

5.4

Övriga senior- och ungdomsserier.
- att ge TK i uppdrag att fastställa seriesammansättningen för övriga seniorserier och
ungdomsserier för pojkar och flickor.
- att ge TK i uppdrag att justera seriesammansättningen i enlighet med gällande TB
vid utdragningar och vakanstillsättning.

6.
6.1

Förslag från styrelsen
Tävlings- och representationsbestämmelser (TB och RB) 2019
Styrelsen föreslår representantskapet besluta
- att fastställa SmFF egna TB och RB 2019 enligt förslag.
- att bestämmelserna träder i kraft 2018-12-10.
- att TK får i uppdrag att föreslå styrelsen att besluta om justeringar som kan
komma uppstå efter representantskapets sammanträde.

7.

Representantskapets rapport
Styrelsen föreslår representantskapet besluta
Att i enlighet med SmFF:s stadgar uppdra till distriktsordföranden
och kanslichef att avge Representantskapets rapport till
distriktsårsmötet 2019.

8.

Övriga rapporter och information

9.

Sammanträdets avslutning

Motion till representantskap 2018 från Vimmerby IF
Motion SmFF- Stimulerande och utvecklande tränings- och matchmiljö för våra ungdomar.
Motion:
Att föreningar i Småland med herrlag i förbundsserierna div.3-2 kan ha ett samarbete med en
förening i div.6-5 där deras unga spelare 15-21 år fritt kan flyttas upp i förbundsserien utan
övergång. Alltså om vi vill ge en ung spelare chansen i div.3-2 så kan de tas ut utan övergång och i
matchrapporten stå som spelare i vår samarbetsförening Vimmerby IF Akademi.
Bakgrund:
Under flera år har vi tappat juniorer som tränat hårt men ändå inte lyckats ta steget från juniorfotboll
till seniorfotboll i div.2 och div.3. Mycket av det beror på att steget mellan att spela i en lokal
reservlagsserie och möta div. 6-4-lagens reservlagsspelare är för stor skillnad mot förbundsserierna.
Spelare tappar motivationen och lägger av med fotboll trots att man har både talang och ambition.
Man vill kunna fortsätta träna hårt med sitt lag men också slussas in i seniorfotboll. Vimmerby IF har
precis som Riksidrottsförbundet, SvFF och SmFF målet att få så många som möjligt att idrotta så
länge som möjligt och så bra som möjligt. Vi fick därför till säsongen 2018 göra vårt andralag till en
egen förening och anmäla laget till div.6 där de nu spelat. Vi önskade ett smidigt sätt att flytta spelare
mellan vårt första- och andralaget men det röstades ner av SmFF och Representantskapsmötet
eftersom många div.6-lag var rädda för att man skulle utnyttja systemet till att ”toppa” div.6-laget,
vilket självklart aldrig var motivet. Vi vill utveckla unga spelare och har Vimmerby IF i div.3 där vi kan
ha resultatmål. Vi har i år fått administrera flera övergångar varje vecka för att ge våra killar
uppmuntran genom plats på bänken eller inhopp, utöver det har föreningen fått betala över 30 000
kr i övergångssummor för våra unga killars skull. I vår div.3-serie möter vi flera lag som har
samarbetsavtal med lag i högre divisioner där de fritt kan låna spelare i varje omgång. Bra tycker vi
för det leder till att unga spelare utvecklas.
Regelförändring:
Vi skulle därför önska ett tvärtom-förslag för lag i vår situation, där spelare som är registrerade i vårt
andralag Vimmerby IF Akademi i div.6 fritt kan flyttas upp till truppen i Vimmerby IF i div.3. Alltså
våra unga spelare i åldern 16-19 år kan utan överflyttning tas ut i matchtruppen i div.3. Men tvärtom
från Vimmerby IF till Vimmerby IF Akademi går det inte utan en regelrätt övergång precis som nu. Vi
har inte en gång toppat vårt lag i div.6 utan har bara flyttat upp spelare i åldern 16-19 år till
Vimmerby IF, och den här motionen borde helt och hållet få oron från andra div.6-lag att försvinna
och samtidigt ge föreningar i förbundsserier möjlighet att kombinera stimulerande träning med
utvecklande matchning. Både föreningarna och förbundet borde ju vara för att vi försöker skapa
motivation bland unga spelare att fortsätta spela och kunna avancera i seriesystemet. Har man efter
19 års ålder ännu inte tagit klivit in i Vimmerby IFs trupp från andralaget så kommer man ju då att ta
steget vidare ut i andra föreningar. I stället för att man som det ser ut nu lägger av i 16-18 års ålder
pga bristande motivation. Ett system med bara vinnare vilket vi verkligen hoppas kan röstas igenom
hos förbundet. Vi tror att vår motion får fler spelare att fortsätta längre, att ambitiösa spelare får en
chans att utvecklas i hela Småland och inte bara i storstadsregioner och att fler juniorer tar steget
fullt ut till seniorålder och stannar i fotbollsfamiljen.

Med vänlig hälsning David Lindgren Vimmerby IF

Blomstermåla IK
Bankgiro: 5224-5578
CO/ Kullens väg 12
38430 BLOMSTERMÅLA
Telefon: 0499-20293

Smålands Fotbollsförbund
Box 484
55116 Jönköping
Låt Ungdomar spela Fotboll !
Utanför Städer och större tätorter får allt fler föreningar i småland (troligen även i övriga
landet) problem när våra ungdomar kommer i 13-14 års-åldern med att hålla ihop lagen.
I t.e.x Mönsterås kommun finns 4 lag Mönsterås, Blomstermåla, Timmernabben och
Fliseryd och ingen av dessa föreningar har något lag i åldern 14-18 år.
Detta är inte desamma som att dessa årskullar inte existerar utan lagen förvinner vartefter
Spelarna får nya intressen. Och det kan ändå finnas 8-10 st kvar i laget som vill fortsätta
spela Fotboll.
Vi har inte råd att förlora de fotbollshungriga Pojkar och Flickor som verkligen brinner för
att spela Fotboll utan tycker att man kan införa en dispens baserad på snittålder som gör
att t.e,x ett 04-lag skulle kunna formas av en trupp bestående av 5st 05:or 3st 04:or och 5
03:or med fria variationer bara snittåldern inte överstiger 04,
även startelvan måste följa snittet och 03 får under matchen endast vara det antal som
angetts i startelvan (kan använda armbindel som inte går att förväxla med lagkaptenens).
Kan givetvis byta med annan 03 eller yngre.
Kanske finns bättre idéer än denna ? men såväl B-lag som Juniorlag och äldre
ungdomslag är något som börjar bli unikt ute i distrikten och något måste göras !!
Svensk och Småländsk Fotboll har inte råd att tappa så många ungdomar i onödan som
detta handlar om genom att lag efter lag läggs ned p.g.a spelarbrist. (Hälften tvingas bort).

Blomstermåla IK yrkar:
Inför dispensmöjlighet enligt ovan till de föreningar som inte kan erbjuda spel för ungdomar
i yngre serier 13-17 ÅR så att man kan använda ett år äldre spelare så länge medelåldern
inte överstiger seriens åldersgrupp.

Blomstermåla IK
Tomas Norén

Motion till representantskap 2018 från Skruvs IF
Farmaravtal
Ref till vårt telefonsamtal där vi i Skruvs IF står vid det faktum att vi måste lägga ner vår
seniorverksamhet då vi icke själva har spelare till ett lag.
Jag har vid samtal med Lessebo Goif fått till mig att dom skulle kunna hjälpa oss.
Detta förutsätter att vi kan ha ett representationslag i div 4 och ett i div6.
Jag vill i och med detta väcka frågan om detta är något som är möjligt?
Vårt förslag är att ge möjlighet för representationslag i distriktets serienivåer att samarbeta med
spelare på samma sätt som det gick med Farmarklubbssamarbetet som försvann för ett antal år
sedan.
Om detta inte är möjligt så blir det första gången sedan föreningen bildades 1921 som vi inte har
seniorfotboll i Skruv.
För Skruvs IF/ gm Börje Fransson.

Motioner till representantskap 2018 från Guddarps IF
Gör fotbollssäsongen kortare och intensivare
Många föreningar har på senaste tiden upplevt en alltmer tydlig bristande motivation bland spelare
framåt hösten av olika anledningar, tex inomhussporter som drar igång. Suget efter annan aktivitet
eller vila, efter en lång fotbollssäsong, blir helt enkelt större. Många föreningar har då stora problem,
även vi själva, med att få folk till träningar och även att få ihop lag till matcher. I samband med detta
minskar även publiksiffrorna och fotbollen tappar helt enkelt intresset. Att tex spela kval uppåt är i
alla fall inte glädje längre, utan snarare jobbigt då säsongen förlängs ännu mer och man ska träna och
spela i regn och blåst, samt att publiken ändå inte vill titta på fotboll i oktober. Fotbollsspelare i de
lägre divisionerna har familj, jobb med allt mer varierande arbetstider, och andra intressen som
också tar mycket tid. Och vi ser en allt mer tydlig tendens att fotbollen prioriteras bort idag under
perioder på året.
Vi föreslår därför:
1 Att avsluta säsongen två veckor tidigare för att göra det enklare för spelare att kombinera med
annat. Och på så vis få en kortare men intensivare säsong, där vi slipper tappa intresse på och
utanför plan i slutet på säsongen.
2 Att negativt kvalspel från division 4, och allt kvalspel i div 5 och 6 skall tas bort. Gör istället raka
serie där man antingen avancerar uppåt eller nedåt i seriesystemet.
3 Att intensifiera vårsäsongen med mer matcher, när alla är som mest sugna på att spela och titta
på fotboll.
4 Att eventuellt göra serierna mindre för att göra serierna ännu mer derbybetonade och minska
reskostnader för föreningarna. Ojämnt antal lag behöver inte vara negativt, utan istället kan det
motiveras med att spelare får chans till vila i intensiva perioder.

Förkorta övergångsperioden till max 18 månader
Många mindre föreningar kan dagarna före en match med kort varsel få lite kris med spelare, inget
ovanligt för oss småföreningar utan ungdomsverksamhet och där skador, jobb och avstängningar
givetvis alltid dyker upp. En ej aktiv spelare står idag i "karantän" i 36 månader innan hen direkt kan
skrivas över till en ny förening "över en timme". Idag handlar det för många klubbar att överleva
varje säsong och hålla sin verksamhet igång, och framåt hösten blir det ibland prekärt läge med att få
ihop lag. Man kan då komma att behöva "damma av" en gammal kompis som någon känner och som
är villig att ställa upp. Om spelaren inom 36 månader då varit aktiv i sin gamla klubb, så hindras
denne då att kunna hjälpa den nya föreningen att "få ihop lag" eftersom man behöver göra en
övergång i god tid före.
Vi föreslår därför:
5 Att förkorta denna övergångsperiod till 18 månader, eftersom vi anser att 36 månader är för lång
tid för spelare på denna nivå att behöva sitta i karantän.
Mvh
Henrik Johansson Guddarps IF

Motion till representantskap 2018 från Högsby IK
Bakgrund
När en spelare får gult kort innebär det att spelaren blir utvisad i 10 minuter. Låt säga att det
händer i 18e minuten i andra halvlek i en jämn och bra match. Då är matchen liksom körd för
det laget som drabbats.
Ofta är det mycket unga domare som dömer oss, ibland delar de inte ut gula kort för solklara
situationer och ibland ”får de för sig” att en 50/50 situation ska ge gult kort! Känslan för om
det ska vara tillrättavisning först är inte ofta prioriterad. Jag vet problemet med domare och
jag fokuserar egentligen inte på just rätt eller fel av bedömningen. MEN att laget straffas så
hårt för ett gult kort så du förlorar matchen är för mig inte i enlighet med fotbollsreglernas
tanke. Rött kort, då gör du något riktigt fult och ska självklart ge utvisning.
Regeln angående gula kort i ungdomsfotbollen som nu ligger är helt enkelt orättvisa mot
spelare som vill något med sin fotboll.

Om Smff vill driva en linje mot en justare fotboll måste förbundet ha en
annan insikt att denna regel ställer till mer oreda och orättvisa än den gör
nytta.
Ska förbundet ha den kvar ändå så är mitt förslag att laget som får en
utvisning i 10 minuter pga ett gult kort får sätta in en annan spelare.
Det vill säga att det gula kortet då blir mer personligt än att det drabbar laget
och matchens flyt.
Helst vill jag att fotboll ska få vara fotboll och att ett gult kort inte ger
utvisning alls.

Fredrik Hultman Högsby Idrottsklubb

Smålands FF:s styrelsesvar på inkomna föreningsmotioner till Representantskapet 2019
Motion Vimmerby IF – Stimulerande och utvecklande tränings- och matchmiljö för
ungdomar
Motionen bygger på att man ska kunna vara registrerad i förening i div. 4-6 men kunna spela
i Förbundsserie utan övergång och övergångshandling.
TK konstaterar: - Detta är en fråga som ej kan hanteras av Smålands FF, då man inte har
beslutanderätten över övergångar och övergångshandlingar och dess kostnader.
- TK menar att det i så fall är en fråga som ska beslutas om det från Smålands FF:s sida ska
motioneras till Svenska FF:s Representantskap 2019 för förändring.
- TK menar att en sådan förändring även skulle innebära att man får tillbaka det
farmarklubbsavtal som inte finns kvar i svensk fotboll sedan 2011 och inte föreningarna i
Småland då ville ha.
* TK föreslår med dessa argument styrelsen att avslå motionen och att inte heller motionera
till SvFF:s Representantskap
Styrelsen föreslår Representantskapet
att avslå motionen

Motion från Blomstermåla IK - gällande snittålder i ungdomsfotbollen 14-18 år.
TK konstaterar: - Att det redan idag finns möjligheter att agera både internt inom
föreningarna på de allra flesta håll, men också externt med grannföreningar för att lösa
möjligheter att anmäla lag i respektive åldersklass.
- att det redan idag finns en generell dispens för max 2 st. ett år äldre spelare per match. - TK
ser också att med de nya spelformerna kommer 9-manna spelas som obligatoriskt för 14årslag, och möjligheten att spela 9-manna finns sedan ända upp i reservlagsserier.
- att det inte är en möjlighet att erbjuda vissa föreningar denna möjlighet, utan i så fall alla,
vilket i sin tur troligen innebär ännu färre fotbollsspelande ungdomar.
* TK föreslår därför styrelsen att avslå motionen vid Representantskapet!
Styrelsen föreslår Representantskapet
att avslå motionen

Motion från Skruvs IF - gällande farmarklubbsavtal i Smålandsfotbollen.
TK konstaterar: - Motionen inkommit för sent och därför inte ska behandlas vid
Representantskapet 2018, vill Skruvs IF att motionen ska behandlas får man motionera till
Representantskapet 2019. TK föreslår därför styrelsen att avslå motionen vid
Representantskapet och samtidigt konstatera att i stort sett samma motion behandlats vid
de 2-3 senaste Representantskapet och där avslagits!
Styrelsen föreslår Representantskapet
att avslå motionen

Smålands FF:s styrelsesvar på inkomna föreningsmotioner till Representantskapet 2019
Motion 1 från Guddarps IF - gällande tidigare säsongsslut i Smålandsfotbollen div. 4-5.
TK konstaterar: - att det inte är en möjlighet att avsluta seriespelet på annan helg än
serieavslut i div. 3, då kval skall genomföras till div. 3 och det skapar inga bra förutsättningar
för våra kvallag att avsluta seriespelet tidigare.
- att det dessutom går tvärtemot Svensk fotbolls intentioner med längre säsong.
Motion 2 från Guddarps IF - gällande att kval mellan div. 4-5, samt 5-6 tas bort i Småland.
TK konstaterar: - att det skapar betydligt fler matcher som gäller något i respektive serie om
kvalspel genomförs, annars kan en serie vara helt avgjort både om upp- o nedflyttning redan
tidigt efter sommaren.
- TK:s intention är att så många serier ska leva så långt in på säsongen som möjligt, och
genom att kval genomförs skapas fler intressanta matcher vilket vi tror gynnar fotbollen i
stort.
Motion 3 från Guddarps IF - gällande att lotta fler omgångar på våren, o färre på hösten.
TK konstaterar: - att redan i dag lottas 1-2 omgångar extra under våren.
- att det med motståndares godkännande går att spela ytterligare omgångar på våren om
man vill.
- att det under våren också spelas 2-3 omgångar i Huyndai Cup där flertalet div 4-5 lag finns
med.
Motion 4 från Guddarps IF - att serierna innehåller färre lag o ev. också inte samma antal
lag.
TK konstaterar: - att det inte alls är säkert att det blir rättvisare o bättre ur
kostnadssynpunkt, för lag i serier med fler lag får både fler resor o fler hemmamatcher där
domare ska betalas än serier med färre lag.
- att den sportsliga rättvisan inte blir den samma, för hur sköter man upp- o nedflyttning om
det är 10 lag i en serie o 14 i en annan?
- var drar man gränsen för när man ska frångå ex. 12-lag per serie, och i stället ha 11-13 eller
10-14?
Motion 5 från Guddarps IF - att förkorta övergångsperioden för spelare som ej spelat
bindande matcher.
TK konstaterar: - att det idag är 30 månaders karens, en tid även TK tycker är alldeles för
lång.
- att det inte är en fråga Smålands FF själv beslutar om, men att man om man vill ha
förändring kan motionera till Svenska FF:s Representantskap 2019.
* TK föreslår därför styrelsen att avslå motionerna 1-4 vid Representantskapet!
Styrelsen föreslår Representantskapet
att avslå motionerna 1-4

Smålands FF:s styrelsesvar på inkomna föreningsmotioner till Representantskapet 2019
* TK förslår därför styrelsen att yrka bifall på motion 5 vid Representantskapet och ge SmFF:s
styrelse i uppdrag att motionera till SvFF.s Representantskap 2019 om denna fråga!
Styrelsen föreslår Representantskapet
att bifalla motionen 5 och ge SmFF:s styrelse i uppgift att motionera i frågan till SvFF:s
Representantskap 2019

Motion från Bankeryds SK – att införa assisterande domare i division 3 damer, alt.
införande av tvådomarsystem från 2019.
TK konstaterar: - att division 3 damer klassificeras på samma nivå som division 6 herrar, där
tvådomarsystem används.
- att det också är en fråga om tillgång på domare att genomföra en sån här ändring.
* TK föreslår därför styrelsen att bifalla motionen på så sätt att föreslå att tvådomarsystem
införs i division 3 damer från 2019.
Styrelsen föreslår Representantskapet
att bifalla motionen på det sättet att man föreslår tvådomarsystem i Div 3 Dam 2019, i mån av
tillgång på domare, på samma sätt som idag sker i Div 6 Herr.

Motion från Högsby IK – att ta bort den tidsbegränsade utvisningen i ungdomsfotbollen
10-15 år.
TK konstaterar: - att det från 2019 kommer införas nya spelformer som reglerar hur
varningar o utvisningar ska behandlas i u-fotbollen.
- att Smålands FF bör följa dessa spelregler, och inte ha egna andra regler kring varningar o
utvisningar.
* TK föreslår därför styrelsen att yrka bifall på motion på så sätt att man från 2019 istället
kommer att följa de nya spelformernas regelverk kring varningar o utvisningar.
Styrelsen föreslår Representantskapet
att bifalla motionen på så sätt att SmFF ska följa regelverket i de nya spelformerna gällande
varningar och utvisningar.

Div 4 Herr Smålands FF
Div 4 NV

Div 4 NÖ

Bankeryds SK
Bredaryd Lanna IK
Gislaveds IS
Habo IF
IF Haga
IF Hallby FK
Kulltorps GoIF
Mullsjö IF
Waggeryds IK
Visingsö AIS
Vrigstads IF
Ölmstads IS

Aneby SK
Bäckseda IF
Gullringens GOIF
Hultsfreds FK
Hvetlanda GIF
Höreda GOIF
IFK Oskarshamn
IFK Tuna
IFK Västervik
Myresjö/Vetlanda FK
Stensjöns IF
Västerviks FF

Div 4 SV

Div 4 SÖ

Forsheda IF
Gransholms IF
Guddarps IF
Hovshaga AIF
IF rejban
Lagans AIK
Ljungby IF
Moheda IF
Slätthögs BOIF
Strömsnäsbruks IF
Värnamo S:a FF
Växjö BK

Blomstermåla IK
Färjestadens GOIF
Hossmo BK
Ingelstads IK
Kalmar Södra IF
Lessebo GoIF
Lindås-Långasjö FF
Runsten/Möck. IF
Smedby BoIK
Åryds IK
Åseda IF
Ängö BK
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Div 4 Herr
48 lag i 4 serier

Div 5 Herr Smålands FF
Div 5 NV

Div 5 Norra

Div 5 NÖ

BK Rondinella
Bosna IF
Burseryds IF
FK Liljan
Hovslätts IK
Jönköpings BK
Kärda IF
Norrahammars IK
Smålandsstenars GOIF
Torpa FF
Reftele GoIF
Tabergs SK

Annebergs GIF
Bodafors SK
Forserums IF
IF Eksjö Fotboll
IFK Österbymo
IFK Öxnehaga
Malmbäcks IF
Solberga GoIF
Sommens AIF
Örserums IK
Ekhagens IF
Sävsjö FF

Djursdala SK
Edsbruks IF
Fågelfors IF
Fårbo FF
HM IS
IF Stjärnan
Målilla GOIF
Ruda IF
SK Lojal
Storebro IF
Södra Vi IF
Timmernabbens IF

Div 5 SV

Div 5 Södra

Div 5 SÖ

Agunnaryds IF
Alvesta GoIF
Angelstads IF
Delary/Pjätteryd
Horda AIK
Häradsbäcks IF
IFK Lammhult
IFK S/RIF
Liatorps IF/Eneryda IF

Alstermo IF
Emmaboda IS
Flerohopps GoIF
Konga SK
Norrhults BK
Näshults IF
Nöbbele BK
Rottne IF
Tingsryd United FC

Bäckebo GOIF
Böda/Högby
IFK Borgholm
Kalmar AIK FK
Ljungbyholms GoIF
Mörbylånga GoIF
Möre BK
SSG IF
Torsås/Norra Tång

Torpa IF
Vederslöv/Dänn.IF
Vislanda IF

Växjö BoIS
Åby/Tjureda IF
Örsjö IF

Trekantens IF
Tvärskogs IF
IFK Påryd

Div 5 Herr
72 lag i 6 serier

Smålands FF
Box 484
551 16 Jönköping

Angående serieindelning för div 5 Småland.

Vi bifogar härmed ett alternativt förslag för div 5 Småland inför 2019 års säsong.
Förslaget berör fyra av de sex serierna och är i sig icke revolutionerande men de förändringar som
föreslås tar sikte på att minska antal mil mellan föreningarna i respektive serie. 48 föreningar är
föremål för förändrad indelning jämfört med TK:s förslag.
Då vårt förslag innebär färre mil mellan föreningarna föreslår vi härmed att Representantskapsmötet
fastslår serieindelningen enligt vårt förslag.
För att under åren som kommer fortsätta att minimera antal körda mil kanske det inte skall vara
hugget i sten att seriesystemet nödvändigtvis skall bestå av 6 serier med 12 lag - sett ur en geografisk
synvinkel kanske det finns andra uppdelningar som bättre möter tidens krav på minskad bilåkning.

Näshult den 23 november 2018.

För Näshults IF
Lars Bäckström, ordf

lars.backstrom@mail.com 0383 - 811 01

Näshults IF
Div 5 Herr
72 lag i 6 serier

Div 3 Dam Småland/Blekinge
Div 3 NV

Div 3 Norra

Bankeryds SK
Gnosjö IF
Hestra SSK
Husqvarna FF B
IF Hallby FK
IFK Värnamo U
Mariebo IK B
Norrahammars GIS
Norrahammars IK
Skillingaryds IS

Forserums IF
Fredriksdals BK
Frödinge-Brantestad SK
Holsby SK
IF Eksjö Fotboll U
Nässjö FF
Tjust IF FF
Tranås FF B
Vimmerby IF B
Ölmstads IS

Div 3 Södra

Div 3 SÖ

Alvesta GIF
Hällaryds IF
IFK Grimslöv
Kallinge SK
Moheda IF
Sölvesborgs GoIF
Tingsryd United FC
Växjö BK B
Växjö DFF B
Åseda IF

Bäckebo GOIF
Emmaboda IS B
Färjestadens GOIF B
IFK Borgholm
IFK Kalmar B
Kalmar Södra IF
Kristianopels GoIF
Nättraby GoIF B
Smedby BoIK
Team Södermöre B

Div 3 Dam
40 lag i 4 serier

Div 3 Dam Småland/Blekinge 2019
Nytt serieförslag.
Div 3 NV
Div 3 Norra
Oförändrad

Oförändrad

Div 3 SÖ

Div 3 Södra

Bäckebo GOIF
Emmaboda IS B
Färjestadens GoIF B
IFK Borgholm
IFK Kalmar B
Kalmar Södra IF
Kristianopels GoIF
Nättraby GoIF B
Smedby BoIK
Team Södermöre B

Alvesta GIF
Hällaryds IF
IFK Grimslöv
Kallinge SK
Moheda IF
Sölvesborgs GoIF
Tingsryd United FF
Växjö BK B
Växjö DFF B
Åseda IF

- Vi vill spela fler matcher mot A-lag (Representationslag) än mot sk B-lag

- Vi vill byta bort 2 sk B-lag mot 2 A-lag trots merkostnader för oss

- En statusfråga då A-lagsspelare vill spela mot A-lag
- Risk att spelare slutar men vi vill att fler ska spela fotboll och längre
- Det är inte OK att åka 72 mil för 16 spelare och tränare/ledare för 5 sk B-lagsmatcher
att jämföra med att åka 51 mil för att möta A-lag! Att behöva åka 21 mil längre för att möta sk B-lag…!!
- Svårare att rekrytera tränare/ledare till ett A-lag med 56% sk B-lagsmatcher
- Minskat intresse från publik och sponsorer då deras A-lag möter 56% sk B-lag
- Vårt förslag utjämnar dessutom antalet sk B-lag per serie
Som SmFF´s förslag nu är så är 39 % av de sk B-lagen placerade i Div3 SÖ!
Med vårt förslag blir det 23% i NV, Norra och SÖ samt 31% i Södra.
- Erfarenhetsmässigt behöver vi även flagga upp för risken att behöva lämna wo till de längsta sk B-lagsmatcherna
pga spelarbrist dvs inte så intressant att bara för dessa åka 46 mil.

IFK Borgholm
Div 3 Dam
40 lag i 4 serier

Ändringar i Smålands FF:s Tävlingsbestämmelser 2019
Ändrad text i fet kursiv stil.
2 kap. 11 § Kval till distriktsserier
Jämförelse av lag i kvalen till Div 4 Herr och Div 5 Herr samt Div 2 Dam
Texten förtydligas så att det framgår att ”bästa kvallag” utses genom jämförelse av serienivå och
serieplacering, därefter flest poäng, målskillnad och flest gjorda mål i förhållande till antal spelade
matcher i seriespelet.

2 kap. 33 § Övriga avgifter i Smålandsfotbollen
WO-avgift
WO-avgift i lagets sista spelomgång i serie- och kvalspel är 2x serieavgiften.
Gäller i Representationsserier.
Matchändringsavgift
En matchändringsavgift á 300 kr tas ut i alla distriktets tävlingar där distriktsdomare tillsätts när
matchändring begärs mindre än 10 dagar innan utsatt speldag.

5 kap. 29 § Domare m.m.
Matcher i Smålands distriktsfotboll kan dömas av en, två eller tre domare.
I Div 4-5 Herr och Div 2 Dam tillsätts tre domare.
I Div 6 Herr och Div 3 Dam tillsätts två domare.
I övriga seniorserier samt ungdomsserier ned t.o.m. 16 år tillsätts en distriktsdomare.
Annan tillsättning kan ske i mån av tillgång, behov, utbildning m.m.

Tävlingsbestämmelser ungdom
2019 kommer de nya spelformerna, som SvFF har beslutat om, att införas fullt ut i
Smålandsfotbollen.
SmFF kommer att följa det regelverk som kommer att sättas upp.
Om det av någon anledning dyker upp frågor där Smålands FF tillåts ha, och önskar att ha,
avvikande tolkningar i regelverket så vill SmFF:s styrelse ha Representantskapets mandat att skriva
in dessa i Tävlingsbestämmelser Ungdom 2019.

DM Ungdom
SmFF kommer att bjuda in till DM för F/P15, F/P16 och Junior P18.
SmFF kommer inte att bjuda in till DM för F/P14 från 2019.

TK 20181204

Röstlängd representantskap 2018
Förening
IF Hallby FK
Liatorps IF
Alstermo IF
Vederslöv-Dänn. IF
Växjö BK
Rottne IF
Bäckebo GoIF
Guddarps IF
Runsten-Möckl. IF
Bankeryds SK
Tingsryd United FC
Trekantens IF
Målilla GoIF
Lessebo GoIF
Ryssby IF
Växjö BoIS
IFK Lammhult
Ingelstads IK
Häradsbäcks IF
Vislanda IF
IFK Borgholm
Agunnaryds IF
Malmbäcks IF
Gransholms IF
Delary IF
Emmaboda IS
Östers IF
IFK Värnamo
Pjätteryds GoIF
Färjestadens GoIF
Kärda IF
Värnamo Södra FF
Slätthögs BoIF
Åseda IF
Lindsdals IF

Röster
3
2
2
3
3
3
2
2
0
3
3
3
2
2
2
1
3
3
1
2
3
2
2
2
1
3
3
3
1
3
2
2
2
3
3

Utsedd Fullmakt

Namn
Ludde Pecenka
Sven Andersson
Michael Boman
Niclas Magnusson
Eva Bergdahl
Niclas Macaulay
Rolf Persson
Roland Johansson
Fredrik Karlsson
Bo Murath
Ulf Petersson
Peter Enoksson
Henrik Pernius
Erik Kågestad
Gunnar Andersson
Dilovan Tercan
Mikael Kanstedt
Lars Lundqvist
Roland Bengtsson
Christian Lundberg
Magnus Petersson
Erik Nilsson
Anders Öberg
Torbjörn Nilsson
Niclas Jansson
Patrik Berg
Peter Wibrån
Edvard Pruner
Johan Nilsson
Bertil Johansson
Åke Arvidsson
Kalle Wolsing
Stefan Andersson
Peter Lind
Johan Wramsjö

E-mail
ludde@pecenka@hotmail.com
sven.andersson.vida.se
michael.boman@amokabel.com
nicke199107@hotmail.com
eva_bergdahl@hotmail.com
nikke.berglund44@gmail.com
rolfperssonfstaden@gmail.com
henrik.p.johansson@kalmarglobal.com
fredrikkarlsson1981@hotmail.se
bomurath@gmail.com
ulf.petersson@smalandsidrotten.se
peterenoksson@telia.com
henrik.pernius@telia.com
erik.kagestad@lessebogoif.com
gunnar@ryssbybygdensbuss.se
dilovan.ter@gmail.com
mikael.kanstedt@atria.com
l.lundqvist@telia.com
kbr.roland@gmail.com
christian.lundberg4@gmail.com
magnus.p@borgholmenergi.s.e
erik@agunnaryd.se
anders.oberg@bodafors.se
tnellanda@outlook.com
niclas.jansson1@ikea.com
patrik.bergg@gmail.com
peter.wibran@ostersif.se
epruner@gmail.com
nilssonjohan7804@gmail.com
kansli@fgoif.se
ake.arvidsson2@lr-revision.se
info@varnamosodra.se
stefan.andersson@inwido.com
pli@abenaab.se
johan.wramsjo@lindsdalsif.com

