Protokoll från Östergötlands Fotbollförbunds (ÖFF:s) Representantskapsmöte
2020-02-26 på Valla Folkhögskola i Linköping kl. 18.30–20.00
1. Sammanträdets öppnande
ÖFF:s styrelseledamot Maria Hagström hälsade alla föreningsombud välkomna till ÖFF:s
artonde Representantskapsmöte. Maria Hagström förklarade därefter Representantskapsmötet öppnat.
2. Sammanträdets behöriga utlysande
Inbjudan/Kallelse utsänd 2020-01-24 via e-post och information på hemsidan.
Representantskapet förklarade mötet utlyst i behörig ordning.
3. Anmälan
Föreningarnas ombud har anmält sig vid entrén. Tillsammans representerade ombuden 46
föreningar. Antal röstberättigade föreningar 46 st. samt ÖFF:s styrelse 3 röster. Totalt antal
röster 49 st.
4. Val av
4 a) ordförande och sekreterare för sammanträdet
Representantskapsmötet beslutade utse Maria Hagström till ordförande och Thomas Kölnäs
till sekreterare för mötet.
4 b) två justeringspersoner, tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
Representantskapsmötet beslutade utse Mars Andersson, Kättinge IF och Lars Karlborg,
Linghems SK till justeringspersoner, tillika rösträknare för mötet.
5. Representantskapets rapport
ÖFF:s styrelse beslutade föreslå att Representantskapet i enlighet med § 16.5 ÖFF:s stadgar
uppdra åt mötets ordförande och sekreteraren att avge Representantskapets rapport till
ÖFF:s årsmöte den 2020-03-04.
Beslut:
Representantskapsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
6. Information
a) ÖFF:s nya Tävlingsutvecklingskommitté (TUK)
Maria Hagström redogjorde för följande:
– ÖFF:s nya organisation och arbetssätt för tävlingsfrågor
– Införandet av en Disciplinnämnd
– Att TUK:s övergripande mål är att få behålla antalet lag (inte minska) och öka antalet lag i
seriespel i Futsal.
– Att TUK ansvarar för att all tävlingsverksamhet fungerar och utvecklas samt att vara ett
stöd för föreningar i tävlingsfrågor.
– Att TUK över tid vill bidra till utveckling av fotbollens alla former: fotboll, Futsal och beach-

soccer såväl i tävlings- som i olika motionsformer.
– Att kartlägga föreningars behov och önskemål om seriespel och matchspel.

b) Aktuellt från Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
Tjonne Andersson redogjorde för följande:
– Att Hallands FF motionerat till SvFF:s Representantskapsmöte om att i regelverket skapa
bättre förutsättningar för föreningssamarbete för spelare som spelar i de s.k. Förbundsserierna.
– Att Hallands FF också motionerat om att i regelverket öppna upp för ett fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende amatörspelare, bl. a med möjlighet att ha spelare
registrerade för två föreningar med dubbel licens.
– Syftet med dessa motioner är att få flera spelare att spela längre med hjälp av ett
modernare regelverk.
c) Aktuellt från Östergötlands Fotbollförbund
Föredragande: Thomas Kölnäs/Tjonne Andersson/Freddy Engström/Carro Phalén.
Ny sponsor för herr- och damcuperna
Thomas Kölnäs redogjorde för följande:
– Östgötacupen har en lång tradition som sträcker sig tillbaka till 1900-talet. Inför 2020 års
upplaga går LågenergiHus in som ny namnsponsor för cupen. Thomas Kölnäs uppmanade
alla deltagande föreningar att på sina hemsidor / sociala medier nu använda cupens rätta
namn, dvs LågenergiHus Cup.
Nyheter i TB (Tävlingsbestämmelserna) och RB (Representationsbestämmelser):
Tjonne Andersson redogjorde för följande:
Nyheter i TB och RB 2020

– Markera ej avbytare på laguppställningarna
– Lämnad WO i de 2 sista matcherna innebär uteslutning
– Ej tillåtet att komplettera laguppställning efter att den lämnats till domaren
– Byte av spelare – alltid vid ”bänken”
Efter serielottningarna:
– Vi tillåter ej flytt till de spelfria helgerna i september (Div. 5)
– Div. 5-lag får ej spela söndag då Div. 4-serierna spelar söndag
– Till lagen i damseriepyramiden: Numera tillåtet att domare kan döma även i serie där de
själva spelar
Genomgång regeländringar mm
Freddy Engström redogjorde för årets regelnyheter, vilka också kommer att presenteras på
ÖFF:s hemsida och sociala medier.

Min Fotboll
Carro Phalén redogjorde för följande:
–Appen Min Fotboll presenterades, där varje match (oavsett nivå) får sin egen tidslinje och
matchbevakning.
– Min Fotboll är fotbollens egen plattform och ger oss oanade möjligheter att spegla hela vår
breda fotbollsverksamhet och är också ett modernt kommunikativt verktyg för alla våra lag,
föreningar och förbund.
– Att det på ÖFF:s hemsida finns mera information om appen Min Fotboll.
Utmaningen
Carro Phalén redogjorde för följande:
– I Utmaningen kan föreningslag delta och utmana andra lag. Respektive lag spelar så många
matcher man själv önskar. Spelet pågår från mitten av maj till slutet av juni samt under
hösten i augusti och september (eller när lagen enas om att spela sina matcher). Inga
matcher spelas efter den sista september.
– Gratis deltagaravgift. Hemmalaget bekostar domare och planhyra, bortalaget står för sin
resa.
– Spelaren ska vara medlem i en fotbollsförening men kan delta även för annan förening i
Utmaningen.
– Sista dag för anmälan är den 10 augusti.
Övrigt:
Tjonne Andersson redogjorde för följande:
– Att om det finns önskemål om specifika speldagar (av olika skäl), så ska dessa omgående
inkomma till honom.
– Att det inte kommer att anordnas några Spelordningsmöten i år, utan att speldagarna
kommer att fastställas likt i fjol. Senast den 23 mars ska alla matchdagar vara inlagda i Fogis.
– Div. 4-lagen får ej spela lördagar.
Håkan Fridén från Åby IF påpekade vikten av att värna om vårt eget seriespel inom länet för
att få det så bra som möjligt, för så många som möjligt. Han framförde också en stor skepsis
för de s.k. regionala ungdomsserierna och ansåg att denna serienivå endast bör tillhöra våra
Elitföreningars ungdomslag.
7. Beslutsärenden
Inga motioner har inkommit till detta möte.
Beslut:
Representantskapsmötet beslutade att godkänna rapporten.
8. Seriesammansättning av Östergötlands distriktsserier 2020
Föredragande: Tjonne Andersson
a) Division 3 och 4 Damer
Beslut:
Representantskapsmötet fastställde seriesammansättningen enligt bilaga 1.

b) Division 4, 5 och 6 Herrar
Beslut:
Representantskapsmötet fastställde seriesammansättningen enligt bilaga 2.
c) Utvecklingsserier: Utveckling Elit, Utveckling 1 och Utveckling 2
Beslut:
Representantskapsmötet fastställde seriesammansättningen enligt bilaga 3.
ÖFF:s kansli fick i uppdrag att via en enkätförfrågan lyssna av med föreningarna i Utveckling
1 Östra om önskemål om dubbel- eller trippelmöten.
9. Avslutning
Mötesordförande Maria Hagström tackade de närvarande för ett bra genomfört
Representantskapsmöte och förklarade därefter mötet avslutat.
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