Till

Malmö 2019-11-05

Ordinarie ledamöter i:

Skånes Fotbollförbunds Representantskap 2019

KALLELSE
Härmed kallas ni till Skånes Fotbollförbunds Representantskapsmöte, som äger rum på
Scandic Star hotell i Lund, onsdagen den 20/11. Bilagt finner Ni handlingar till årets möte.
Mötesförhandlingarna börjar klockan 18:30, men redan 17:30 är Ni välkomna då det
traditionsenligt serveras förtäring i form av Pytt i Panna med tillbehör.
OBS! Glöm ej att registrera er, innan ni går in på mötet. Om du får förhinder så är vi
tacksamma om ni meddelar detta snarast.
De preliminära seriesammansättningarna för 2020 har funnits tillgängliga på vår hemsida
www.skaneboll.se från den 31 oktober. Reviderat förslag baserat på föreningars önskemål
kommer att finnas tillgängliga vid mötet, samt kommer att finnas tillgängliga på vår
hemsida från den 14 november.

Välkomna
Med vänlig hälsning
Skånes Fotbollförbund

Peter Ekvall
VD

________________________________________________________________________________________________________________________

Skånes Fotbollförbund ⚫ Husie Kyrkoväg 88 ⚫ 212 38 Malmö ⚫ Telefon 040-59 02 00
Bankgiro 517-7423 ⚫ Org.nr 843000-3312 ⚫ www.skaneboll.se ⚫ E:post: kansliet@skaneboll.se

Program 20/11

17:30

Samling – förtäring – registrering

18:30

Representantskapets sammanträde
startar

20:30 ca.

Representantskapets konferensdel
• Svenska Fotbollförbundets representantskap
19 november
• Nya regler )”ändringar i Spelregler för
fotboll”)
• Övrigt

21:00 ca.

Representantskapet avslutas

Bilaga 1

Bilaga 1

Bilaga 1

Bilaga 2

Till: Representantskapets ledamöter

Representantskapet 2019
Skåne Fotbollförbunds styrelse har på uppdrag av Tävlingsutskottet (TU) beslutat om följande förslag
till ändringar i de lokala tävlingsbestämmelserna som speciellt rör distriktsfotbollen i Skåne.
Vissa redaktionella ändringar, §§- och årtalsändringar etc. är inte med i detta förslag.
Tävlingsbestämmelser som beslutas av Skåne FF:s Representantskap träder i kraft 2019-11-21.

___________________________________________________________________________

TB 2 kap 2.2 § Barn- och ungdomsfotboll
Skånes FF äger rätt att medge åldersdispens för överåriga spelare i barn- och ungdomslag upp t.o.m.
17 år samt i juniorlag t.o.m. 19 år för deltagande i distriktets juniorserier division 2 och 3.
Förklaring: Skånes FF får årligen ett antal ansökningar om åldersdispens gällande spelare som är överåriga för
deltagande i distriktets juniortävlingar och vill nu göra ett tillägg i tävlingsbestämmelserna.
TB 2 kap 9.2 § Upp- och nedflyttning division 5, herrar
6 x 12 lag – dubbelserier över hela året
Seriesegrarna flyttas upp till division 4. Andraplacerade lagen kvalar i dubbelmöte mot tredjeplacerade lagen om att få möta lag 9 och 10 i division 4 i dubbelmöte om sex platser i division 4.
Nionde- och tiondeplacerade lagen kvalar om sexton tolv platser i division 5.
Lag 11–12 flyttas ned till division 6. Se även division 6.
Förklaring: Anpassning av upp-/nedflyttning och kvalspel vid bifall till Everöd IF:s motion
TB 2 kap 9.3 § Upp- och nedflyttning division 6, herrar
8 12 x 12 lag – dubbelserier över hela året
Seriesegrarna flyttas upp till division 5.
Tvåorna, treorna och de fyra "bästa fyrorna" möter niorna och tiorna i division 5 i dubbelmöte om
sexton platser i division 5. Lottningen företas så att division 5-lag inte kan mötas inbördes.
Andraplacerade lagen kvalar i dubbelmöte mot tredjeplacerade lagen om att få möta lag 9 och 10 i
division 5 i dubbelmöte om tolv platser i division 5.
De sex bästa 11:orna kvalspelar tillsammans med treorna och bästa fyra i division 7 i dubbelmöte om
sex platser i division 6. Lottningen företas så att division 6-lag inte kan mötas inbördes.
De två sämsta 11:orna flyttas ned till division 7.
Lag 12 flyttas ned till division 7. Se även division 7.
Förklaring: Anpassning av upp-/nedflyttning och kvalspel vid bifall till Everöd IF:s motion
TB 2 kap 9.4 § Upp- och nedflyttning division 7, herrar Upp- och nedflyttning herrar A-/B-lag
5 x erforderligt antal lag (max 12) – dubbel- eller trippelserier över hela året
Seriesegrarna och tvåorna flyttas upp till division 6.
Treorna och bästa fyra möter de sex bästa 11:orna i division 6 i dubbelmöte om sex platser i division 6.
Lottningen företas så att division 6-lag inte kan mötas inbördes.
Ingen automatisk nedflyttning.
Lag i division 6 7 kan flyttas ned till B-lagsserie vid upprepade brott mot tävlingsbestämmelserna och
andra tävlingsföreskrifter. Beslutet om sådan nedflyttning tas av Skånes FF:s TU.
Uppflyttning av A-lag från B-lagsserie till division 6 7 (nysökande förening):
Kvalificerade A-lag i B-lagsserier kan efter ansökan till Skånes FF:s TU senast 1:e september innevarande år beviljas inträde i division 6 7 nästkommande år om följande villkor uppfylls:
…
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Om särskilda skäl föreligger kan förenings A-lag flyttas upp till division 6 7 även om samtliga villkor
enligt ovan inte uppfylls. Beslut om uppflyttning tas av Skåne FF:s tävlingsutskott (TU).
Förklaring: Anpassning av upp-/nedflyttning och kvalspel vid bifall till Everöd IF:s motion
TB 2 kap 9.9 § B-lag
För Skåne FF:s B-lagsserier gäller en s.k. fri anmälan och föreningen anmäler själv deltagande lag
elektroniskt i Fogis efter särskild inbjudan. Sista anmälningsdatum för B-lag är den 31 januari
respektive den 15 juni innevarande år. Anmälan sker till tre nivåer, division 1, 2 och 3.
Förklaring: Skånes FF planerar för att genomföra 2020-års B-lagsserier som delade vår-/höstserier, varvid det
blir möjligt att både anmäla nya lagengagemang och avanmäla deltagande innan sommaruppehållet.
TB 2 kap 12 § Anmälan av lag till tävling
…
Anmälan till seriespel enligt spelformen 9 mot 9 kan göras till alla distriktets seriegrupper, 15 år och
äldre, undantaget representationslagsserier för damer division 3 och herrar division 4–6 5 och den
högsta nivån inom respektive tävlingskategori samt förbundets Skåneserier.
Förklaring: Vid bifall till Everöd IF:s motion blir division 6 den lägsta serienivån på herrsidan och då bör 12§
justeras med hänsyn till vilka tävlingar det ska vara tillåtet med deltagande enligt spelformen 9 mot 9.
TB 2 kap 35 § Juniorlag
a/ Åldersgränser
I juniorserierna för herrar får endast spelare födda 2001 och senare delta. Skånes FF äger rätt att
medge åldersdispens för överåriga spelare i junior upp t.o.m. 19 år. (se 2 kap 2§).
Förklaring: förtydligande enligt 2.2§
TB 2 kap 36 § Barn- och ungdomslag
Skånes FF organiserar barn- och ungdomsfotboll för spelare 8 9–17 år enligt fastställda spelformer…
Förklaring: Skånes FF inbjuder fr.o.m. 2020 till organiserad matchverksamhet även för spelare 8 år (f.2012).
TB 4 kap 10 § Kallelse och inställelse till match
…
I de tävlingsklasser, 15 år och äldre, undantaget representationslagsserier för damer division 3 och
herrar division 4–5 6, den högsta nivån inom respektive tävlingskategori samt förbundets Skåneserier,
där det är tillåtet att anmäla 9 mot 9 lag gäller en frivilligt tvingande möjlighet att senast 48 timmar
före avspark meddela om spel enligt spelformen 9 mot 9.
Förklaring: Justering enligt ett eventuellt beslut till TB 2 kap 12§.
TB 4 kap 29 § Domare m.m.
Distriktsserierna
Skånes FF ansvarar för tillsättning av domare och assisterande domare i förbundsserier enligt
överenskommelse med Svenska FF samt i division 2 damer A-lag, division 4–6 herrar A-lag, division 1
Elit herrar B-lag och i DM-tävlingar enligt tävlingsföreskrifter för respektive tävlingsklass.
Licensierade assisterande domare i division 4–5 6 herrar A-lag är obligatoriskt, dock ska match
genomföras även om assisterande domare saknas. I division 6 7 herrar A-lag ska licensierade
assisterande domare tillsättas i mån av tillgång. Matcher som administreras av, eller är tillståndsgivna
av Skånes FF får dömas av en, två eller tre domare.
Förklaring: Vid bifall till Everöd IF:s motion blir division 6 den lägsta serienivån på herrsidan och då bör 29§
justeras med hänsyn till tillgången på domare i distriktet. Skåne FF ämnar ta fram en arbetsinstruktion för hur
domartillsättning ska göras i de tolv division 6-serierna.
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