Protokoll Smålands FF s Representantskapsmöte 2019
Plats:
Tid:
Närvarande:
§1

Myresjöhus Arena, Växjö
Söndagen 1 december kl. 15-17
43 föreningar och 72 personer inkl. SmFF styrelse.
(enligt bilaga 1 till originalprotokollet)

Ordförande Christer Gustafsson inledde med att speciellt välkomna hedersordförande i
Smålandsidrotten, Ola Henriksson samt övriga styrelsekollegor, kommittéledamöter och
personal från vårt kansli. Välkomnade alla ni föreningsombud som ikväll har en viktig roll
när vi kommer till besluten om våra tävlingsfrågor.
Ett särskilt välkomnade framfördes till Blekingeföreningar vars damlag spelar i div 3 och
som skall fastställas senare här idag. Sedan ett par år tillbaka ett samarbete med Bleking
på damsidan och då har Blekingeföreningarna rösträtt i de frågor som rör
seriesammansättning där Blekingelag förekommer.

Några nedslag från året som gått
Våra elitlag på herrsidan höll oss verkligen i spänning in i det sista. Skönt att både Kalmar FF och
Östers IF klarade sitt kval och är kvar i sina serier även 2020. J-Södra var 30 sek från en kvalplats till
allsvenskan och tänk så nära det kunde vara att Småland skulle haft 2 lag i högsta serien 2020.
I Damallsvenskan gjorde Växjö DFF en bra insats och var på säker mark i stort sett hela hösten. IFK
Kalmar var tillbaka i Elitettan och hamnade på den övre halvan i tabellen.
I div 1 herrar där 2 lag från Småland spelade så hamnade IFK Värnamo på en 7:e plats medan
Oskarshamns AIK hamnade på kvalplats för att hänga kvar vilket man gjorde på bekostnad av ett
annat småländsk lag IFK Berga.
Vi gratulerar IFK Värnamo damer till seriesegern i div 2, och spelar därigenom i div 1 nästa säsong.
Våra cupsegrare på seniorsidan blev IFK Kalmar i damcupen och Räppe Goif på herrsidan, Grattis till
er båda!
Under detta året har vi sjösatt spel i ungdomsfotbollen enligt de nya spelformerna. Jag har tittat på
många matcher och jag vill påstå att detta känns riktigt bra. Att nu se en 7-mannamatch där
anfallande lag backar hem för att målvakten i lugn ro skall kunna rulla ut bollen kommer att bidra till
att utveckla fotbollen ännu mer.
Tävling är något som engagerar det vet vi! Alla ni här idag är ett bevis på detta! Det är min
förhoppning att vi ikväll skall ha bra diskussioner som kan resultera i välgrundade beslut.
Med detta förklarar jag 2019 års representantskapsmöte 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 45 den 4 oktober samt på hemsidan från och med den 10
september.
Mötet beslutade godkänna sammanträdets utlysande.

§3

Val av ordförande, sekreterare, justeringsmän och rösträknare
Mötet beslutade
välja Ola Henriksson till ordförande, Henrik Landén till sekreterare. Bo Murath,
Bankeryds SK och Susann Johansson, Mariebo IK valdes till justeringsmän och tillika
rösträknare. Jörgen Barrdahl Hovshaga AIF och Nico Eremides IFK Värnamo valdes till
rösträknare utöver de redan valda.

§4

Motioner

4.1

Motion från Fredriksdals BK och Ängs SK - Problem med spel på konstgräs
TK konstaterar
Det saknas i Tävlingsbestämmelserna stöd för denna motions genomförande enl.
TB 4 Kap 22§ stycke 2 och 3:
För spel i resterande förbunds- och distriktsserier är samtliga befintliga
konstgrästyper godkända, men för nyanlagda spelplaner rekommenderas SvFF:s
kriterier, tabell Breddfotboll.
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus, utomeller inomhus.
TK anser inte att denna motion kan beslutas på distriktsnivå,
då det är en tävlingsbestämmelse som beslutas av Svenska FF.
Styrelsen föreslår Representantskapet att avvisa motionen.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.

§5

Seriesammansättningar 2020

5.1

Div. IV Herr (4 serier med 12 lag)
Två motförslag har kommit in från dels Ölmstads IS och dels Tenhults IF
Div 4 Herr - Alternativt förslag Ölmstads IS
- TK anser att ÖIS förslag ger fler ofördelaktiga delningar i de tre övriga
seriegrupperna
- 2017, -18 har NÖ hörnet fått åka ner till Kalmar/Öland.

- En gång, 2015, de senaste 8-10 åren har indelningen i Div 4 Herr delat lag i
Jönköpingsområdet.
- En resa i SmFF:s förslag sticker ut och det är resan till/från Västervik-Jkpgområdet.
I övrigt ”normalt” Div 4 avstånd.
Div 4 Herr - Alternativt förslag Tenhults IF
- Tenhult flyttar problemet från sig själva till Vrigstads IF
- Totalt i dessa två serieförslag så föreligger följande skillnader:
I Tenhults förslag så får serien som åker längst (NÖ) åka ännu längre.
Marginellt men ändå.
Serien som redan har korta reseavstånd (NV) åker ännu kortare.
Lagen i Västboområdet och Ölmstad drabbas mest i Tenhults förslag.
Styrelsen föreslår Representantskapet att fastställa serieindelning enligt styrelsen
förslag.
Mötesordföranden föreslog följande propositionsordning
1. Tenhults IF:s förslag ställdess mot Ölmstads IS:s förslag
2. Vinnande förslag enligt punkt 1 ställdes mot styrelsens förslag
Mötet godkändes mötesordförandens förslag till propositionsordning
Omröstning ägde rum
1. Tenhult IF:s förslag ställdes mot Ölmstads IS:s förslag
Mötet beslutade att Ölmstads IS:s förslag ställs mot styrelsens förslag
2. Ölmstad IS:s förslag ställdes mot styrelsens förslag
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag
5.2

Div. 5 Herr (6 serier med 12 lag)
TK konstaterar också att en sen utdragning inkommit vilket betyder att serieförslag inte
finns att besluta om till representantskapet.
Styrelsen föreslår representantskapet att uppdra till TK att ta fram förslag till
serieindelning. Förslaget tillsänds berörda föreningar samt läggs upp på SmFF´s hemsida,
för eventuella yttrande från föreningarna. Serieindelningarna fastställs därefter av
styrelsen.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

5.3

Div. 3 Dam (4 serier med 10 lag)
Styrelsen förslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa serieindelningen
enligt styrelsens förslag
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

5.4

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
utdragningar och vakanstillsättning.
Styrelsen förslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa serieindelningen
enligt styrelsens förslag
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

§6
6.1

Förslag från styrelsen
Tävlings- och representationsbestämmelser (TB och RB) 2020
Styrelsen föreslår Representantskapet besluta
– att fastställa SmFF egna TB och RB 2020 enligt förslag.
– att bestämmelserna träder i kraft 2019-12-02.
– 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 2020.

§8

Övrig information

8.1

Rapport från TK gällande motion från Guddarps IF 2018 som behandlade förkortning av
30-månadersregeln. Styrelsen har varit i kontakt med SvFF för att undersöka
möjligheten till att motionera i frågan.
Svaret från SvFF var att detta är en UEFA-regel som inte vi i Svensk Fotboll kan ha ett
eget regelverk om. Därför kan SmFF styrelse inte gå vidare i frågan.

8.2

Rapport från SvFF:s Representantskapsmöte
- Motion från Hallands FF gällande utlåning av spelare i distriktsserier till
förbundsserierna Div 2-3 på herrsidan och Div 1 och 2 på damsidan.
- Motion från fem Norrlandsdistrikt gällande tillsättning av ”uppkommen ledig plats”
i Svensk fotboll.

8.3

Rapport från Domarkommittén gavs av DK`s ordförande Peter Stefansson som bl a tog
upp:
- Undersökning 2-domarsystemet Div.3 dam och Div.6 Herr.

8.4

Information om Disiplinnämndens arbete gavs av DN´s ordförande Ola Henriksson som
gav en mycket uppskattad och målande bild av arbetet.

8.5

Information om Diplomerad förening gavs av kanslichef Henrik Landén.

8.6

TK förtydligade angående:
-Digitalt domarkvitto
-Damserie pyramiden, utökad Damallsvenska och sex div 1. serier på förslag och här
kommer SmFF bjuda in till dialog under året för att få en klar bild över vad de
småländska föreningarna vill.

§9

Sammanträdet avslutades av Christer Gustafsson som tackade alla för ett trevligt möte
och önskade alla stort lycka till 2020.
Jönköping 2019-12-19
Ordförande

Sekreterare

Ola Henriksson

Henrik Landén

Justeringsman

Justeringsman

Bo Murath, Bankeryds SK

Susann Johansson, Mariebo IK

