Protokoll från Östergötlands Fotbollförbunds (ÖFF:s) Representantskapsmöte
2019-03-06 på Valla Folkhögskola i Linköping kl. 19.30–20.45
1. Sammanträdets öppnande
ÖFF:s vice ordförande Kjell Augustsson hälsade alla föreningsombud välkomna till ÖFF:s
sjuttonde Representantskapsmöte. Kjell Augustsson förklarade därefter Representantskapsmötet öppnat.
2. Sammanträdets behöriga utlysande
Kallelse utsänd via e-post och information på hemsida 2019-02-06.
Representantskapet förklarade mötet utlyst i behörig ordning.
3. Anmälan
Föreningarnas ombud har anmält sig vid entrén. Tillsammans representerade ombuden 66
föreningar. Antal röstberättigade föreningar 66 st samt ÖFF:s styrelse 9 röster. Totalt antal
röster 75 st.
4. Val av
4 a) ordförande och sekreterare för sammanträdet
Representantskapsmötet beslutade utse Kjell Augustsson till ordförande och Thomas Kölnäs
till sekreterare för mötet.
4 b) två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
Representantskapsmötet beslutade utse Jörgen Löv, IFK Wreta Kloster och Stig Hagström,
Bjärka-Säby GoIF till justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet.
5. Representantskapets rapport
Eftersom ÖFF i år genomfört sitt årsmöte precis innan representantskapsmötet, så föreslår
styrelsen att nämnda fråga stryks från dagordningen.
Beslut:
Representantskapsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
6. Information
a) Aktuellt från Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
Tjonne Andersson redogjorde för följande:
– Att det på tävlingssidan inte fanns några nyheter att rapportera om från SvFF.
b) Aktuellt från Östergötlands Fotbollförbund
Föredragande: Tjonne Andersson och Thomas Kölnäs.
Nyheter i TB (Tävlingsbestämmelserna) och RB (Representationsbestämmelser):
Tjonne Andersson redogjorde för följande:
– Det tekniska området ska vara markerat i samtliga ÖFF:s seniorserier
– Vid match i ÖFF:s seniorserier kan legitimationskontroll förekomma
– Vid sent lämnad WO – efter kl 21.00 dagen före match – erläggs dubbel WO-avgift. Detta
gäller i ÖFF:s representationsserier
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Inga spelordningsmöten arrangeras inför säsongen 2019
Tjonne Andersson redogjorde för följande:
– Att i år genomförs inga spelordningsmöten utan seriematcherna hanteras endast genom
Fogis.
Motionsfotboll – ”Utmaningen”
Thomas Kölnäs och Tjonne Andersson redogjorde för följande:
– Hur vill vi utforma vår motionsfotboll, så att vi når flera utövare och målgrupper? ÖFF
kommer att under våren ta fram en informationsbroschyr som vägledning för våra
föreningar. Likaså kommer vi att fortsätta lansera olika motionskoncept på vår hemsida och
också med eget Idrottslyft stimulera föreningarnas försöksverksamhet
– Utmaningen (inom seniorfotbollen), senast anmälningsdag den 15 april
– Play For Fun (inom ungdomsfotbollen)
Tv-rättigheter
Thomas Kölnäs redogjorde för följande:
– Rättigheterna att sända förbundets matcher ägs av ÖFF i div 4-6 herrar och div 3-4 damer
– För att äga rätten att livesända match krävs tillstånd, d v s ett avtal
– ÖFF har för säsongen 2019 tecknat avtal med: Öst Media AB (Corren och NT) och Fan Cloud
– ÖM och Fan Cloud måste inför varje match inhämta föreningarnas godkännande om
sändning av matchen
Respekt i fotboll:
Thomas Kölnäs redogjorde för följande:
– Att det i förebyggande syfte kommer att göras ca 50 matchobservationer under året
– Att jobba mera med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst
problem
– Att lag som beter sig dåligt kan få bekosta sina matchobservationer och uppföljningsträffar
7. Beslutsärenden
Motion från Norsholms IF gällande spelformen 10 mot 10:
Norsholms IF har inkommit med en motion till ÖFF:s representantskapsmöte, att man under
2019 önskar få möjlighet att testa spelformen 10 mot 10 som ett komplement till 11 mot 11,
i utvecklings-serierna.
ÖFF:s styrelse föreslår representantskapet:
Eftersom spelformen inte finns i vårt regelverk inom svensk fotboll, så föreslår styrelsen
avslag av motionen.
Beslut:
Representantskapsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
8. Seriesammansättning av Östergötlands distriktsserier 2019
Föredragande: Tjonne Andersson
a) Division 3 och 4 Damer
Beslut:
Representantskapsmötet fastställde seriesammansättningen enligt bilaga 1.
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b) Division 4, 5 och 6 Herrar
Beslut:
Representantskapsmötet fastställde seriesammansättningen enligt bilaga 2.
ÖFF:s kansli fick i uppdrag att via en enkätförfrågan lyssna av med föreningarna i Div 6 om
önskemål om dubbel- eller trippelmöten.
c) Herrarnas Utvecklingsserie (reservserier)
Beslut:
Representantskapsmötet fastställde seriesammansättningen enligt bilaga 3.
9. Avslutning
Mötesordförande Kjell Augustsson tackade de närvarande för ett bra genomfört
Representantskapsmöte och förklarade mötet avslutat.

Linköping dag som ovan
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sekreterare
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justeringsperson
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justeringsperson
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