Protokoll Smålands FF s Representantskapsmöte 2018
Plats:
Tid:
Närvarande:
§1

Myresjöhus Arena, Växjö
Söndagen 9 december kl. 15-17
41 föreningar och 74 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.
Till sist, välkomna alla ni föreningsombud som ikväll har en viktig roll när vi kommer till
besluten om våra tävlingsfrågor. Representantskapet är ett forum där vi bl. a samlar
tävlingsfrågorna och beslutar om dessa.

Några nedslag från året som gått
Äntligen hade vi småländsk representation i Damallsvenskan, genom både IFK Kalmar och Växjö DFF.
Tyvärr räcke inte IFK Kalmar till men vi hoppas att de tar nya tag i Elitettan nästa säsong. Växjö DFF
hamnade på en hedrande 7:e plats och får väl anses som mycket bra för en nykomling.
I herrallsvenskan slutade vårt enda lag, Kalmar FF på en 10:e plats. Tror inte riktigt att de var nöjda
med det och det skall bli spännande att följa laget 2019.
Superettan med 3 småländska så placerade sig Östers IF bäst bland smålandslagen på en 8:e plats
och J-Södra IF på en 11:e plats. Tyvärr så klarade inte IFK Värnamo av att kvalet utan få ta nya tag i
div 1 nästa år.
I div 1 herrar, där 2 lag från Småland spelade så hamnade Oskarshamns AIK på en finfin 2:a plats och
fick därigenom kval till en plats i Superettan 2019. Trots en seger i första matchen på hemmaplan så
blev Varberg för svåra i returmatchen. För Husqvarna FF blev det nedflyttning och får nu ta ny
satsning i div 2 nästa säsong. Till nästa säsong kommer Assyriska Turabdin IK från Jönköping att spela
i denna serie genom att vinna sin div 2 serie.
I damernas div 1-serie så lyckades Mariebo IK bäst med en 4:e placering. Nytt lag i denna serie nästa
år är Husqvarna FF som vi gratulerar till seriesegern i div 2.
Vi gratulerar också FK Älmeboda/Linneryd till serieseger i sin div 3-serie och därmed spelar laget i div
2 från nästa år.
Våra cupsegrare på seniorsidan blev Mariebo IK i damcupen och Växjö United FC på herrsidan,
Grattis till er båda!
Under året har det diskuterats en hel del om de nya spelformerna i ungdomsfotbollen. Nu är det
beslutat hur detta skall se ut och vi kommer att senare här idag att få lite mer information om detta.
UEFA har gjort en studie för att visa samhällsnyttan med breddfotbollen.
Man har beräknat värden inom 3 områden:
- Direkta ekonomiska vinster (värde av direkt fotbollskonsumtion, cuper mm)
- Sociala effekter (bättre samhällsklimat med en mer aktiv befolkning, bättre utbildningsresultat,
minskning av brottslighet)
- Hälsovinster (friskare befolkning som ger lägre sjukvårdskostnader)

Studierna visar att det totala värdet för hela Sverige uppgår till nästan 23 miljarder kronor, varav
häften utgörs av hälsoeffekter, alltså minskande sjukvårdskostnader.
Nedbrutet på Småland uppgår beloppet till ca 1,9 miljarder kronor och även här är lite drygt 50 %
hälsoeffekter.
Vi skall vara stolta med det vi presterar inom i fotbollen!
Tävling är något som engagerar det vet vi! Alla ni här idag är ett bevis på detta!
Ett annat bevis är också de många motioner som inkommit till årets representantskap.
Vi tycker det är positivt att ni föreningar skickar in förslag på förändringar och förbättringsförslag.
Det är min förhoppning att vi ikväll skall ha bra diskussioner som kan resultera i välgrundade beslut.
Med detta förklarar jag 2018 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 35 den 3 oktober samt på hemsidan från och med den 25
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 Ludde Pecenka, IF Hallby FK valdes till justeringsmän och tillika
rösträknare. Rolf Persson Bäckebo GoIF och Bertil Johansson Färjestadens GoIF valdes
till rösträknare utöver de redan valda.

§4

Motioner

4.1

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.
Mötet beslutade följa styrelsens förslag.
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.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

4.3

Motion från Skruvs IF - gällande farmarklubbsavtal i Smålandsfotbollen.
Motionen inkom efter sista dag för inlämnande och behandlas ej på representantskapet
2018.
Föreningen uppmanas att motionera till representantskapet 2019.

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 Hyundai 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 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.
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.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag
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.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

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.
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag

§5

Seriesammansättningar 2018

5.1

Div. IV Herr (4 serier med 12 lag)
Styrelsen förslår representantskapet att besluta tillstyrka och fastställa serieindelningen
enligt styrelsens förslag
Mötet beslutade enligt styrelsens 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.
Mötet beslutade enligt styrelsens 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 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.

§6

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 2017-12-10.
– 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 2019.

§8

Övrig information
Daniel Fröström (FU) föredrog de nya spelformerna som införs 2019.

§9

Sammanträdet avslutades av Christer Gustafsson som tackade alla för ett trevligt möte
och önskade alla stort lycka till 2019.
Jönköping 2018-12-11
Ordförande

Sekreterare

Ola Henriksson

Henrik Landén

Justeringsman

Justeringsman

Bo Murath, Bankeryds SK

Ludde Pecenka, IF Hallby FK

