Välkommen!
Gestriklands Fotbollförbunds
Representantskap
18 november 2020 18:00
Teknikparken, Gävle

Kvällens program
18:00 Kaffe och smörgås

• 18:30 Representantskapssammanträde
• Distriktskonferens

Föredragningslista
1. Representantskapet som beslutande
myndighet
1.1 Sammanträdet öppnande

1.2 Sammanträdets behöriga utlysande
Kallelse utsänd till samtliga föreningar
2020-11-11
Tillgängligt på GFFs hemsida från 2020-11-11
2. Upprop

3 Val av
3.1 Ordförande och sekreterare för
sammanträdet
Förslag: Roger Persson och Anders Nordén

3.2 Två justeringsmän, tillika rösträknare,
att jämte ordförande justera protokollet

Kvällens möte
• Säsongsplanering och seriesammansättning i
distriktsförbundsserierna
• Säsongsplanering DM damer och herrar 2021
• Motioner och Distriktstävlingskommittéens
förslag
• Distriktsinformation
• Motioner till SvFFs repskap
• Förundsstyrelsens förslag
• Övriga frågor

Säsongsplanering för
damserierna 2021
Vår

Höst

2 1/5-26/9

7/8-2/10

3. 4/5-29/6

3/8-28/9

9 omgångar

9 omgångar

Säsongsplanering för
herrserierna 2021
Vår

Höst

4.

30/4-2/7

30/7-3/10

5.

2/5-6/7

1/8-2/10

12 omgångar

10 omgångar

1/5-26/9

7/8-2/10

9 omgångar

9 omgångar

6.

Förslag seriesammansättning
Damer division 2, spelåret 2021
Ljusdals IF
Stensätra IF
Valbo FF
IK Huge
Hille IF
Gefle IF 2
Norrham
Moheds SK
Hagaströms SK
Näsvikens IK

Gästrikelag i Damer division 3,
spelåret 2021
Valbo FF2
Hille IF 2
Skutskärs IF 2
Hofors AIF
Hedesunda IF
Steneberg Ungdoms IF
IK Sätra
Årsunda IF
Sandvikens IF 2

Förslag seriesammansättning
Herrar division 4, spelåret 2021
Valbo FF
IK Huge
Hille IF
Torsåkers IF
Stensätra IF
Brynäs IF
Helges IF
Hofors AIF
Norrsundets IF
Årsunda IF
Älvkarleby IK
BK Legend

Förslag seriesammansättning
Herrar division 5, spelåret 2021
Valbo FF 2
Hagaströms SK
Hille IF 2
Ockelbo IF
Torsåkers IF 2
Österfärnebo IF/Hedesunda IF
Gårdskärs GOIF
Storviks IF
Järbo IF
Brynäs IF 2
Forsbacka IF 2
Kungsgårdens SK

Förslag seriesammansättning
Herrar division 6 spelåret 2021
Årsunda IF 2
Björsjöhöjdens BK
Hofors AIF 2
Åshammars IK
Stensätra IF 2
IK Huge 2
Älvkarleby IK 2
Helges IF 2
Högbo AIK
IK Sätra

Förslag seriesammansättning
Herrar division 7, spelåret 2021
Ockelbo IF 2
Norrsundet IF 2
Brynäs IF 3
Åshammars IK 2
Österfärnebo IF/Hedesunda IF 2

Sammansättning av
distriktsserierna, division 2 damer,
samt division 4, 5 och 6 herrar 2021.
Distriktsförbundsstyrelsen föreslår
Att representantskapet bifaller
Tävlingskommitténs förslag och fastställer
sammansättningen av distriktsserierna,
division 2 damer samt division 4, 5 och 6 herrar
att gälla under spelåret 2021.

DM Damer, 2021.
Gruppspel 2x4 lag pågår under april
Stensätra IF
Valbo FF
Norrham
Hille IF
Hagaströms SK
IK Huge
IK Sätra
Årsunda IF
Kvartsfinaler
Gruppsegrarna möter varandra och grupptvåorna
lottas mot Gefle IF respektive Skutskärs IF.
Semifinal
Segrarna i kvartsfinalen mellan gruppsegrarna
möter Sandvikens IF medan segrarna i de andra
två kvartsfinalerna möter varandra.
Final
Segrarna i semifinalerna

DM Herrar, 2021.
Gruppspel seedade lag

Grupp 1

Grupp 2

Åbyggeby FK

Forsbacka IK

Hille IF

Stensätra IF

IK Huge

Torsåkers IF

Valbo FF

Brynäs IF

DM Herrar, 2021.
Gruppspel oseedade lag
Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Norrsundets IF

Hofors AIF

Älvkarleby IK

Årsunda IF

Helges IF

Storviks IF

Kungsgårdens SK

ÖFIF/HIF

Hagaströms SK

Ockelbo IF

Järbo IF

IK Sätra

Högbo AIK

DM Herrar, 2021
Slutspelskval
Treorna i grupp 1 och 2 spelar om en plats i
sextondelsfinal
Sextondelsfinaler

1. Segrare slutspelskval – Segrare i grupp 3-5
2. Segrare i grupp 3-5 – Segrare i grupp 3-5
Åttondelsfinal
1. Segrare grupp 1 - Vinnare av sextondelsfinal 1
2. Segrare grupp 2 – Vinnare av sextondelsfinal 2

3. Tvåa i grupp 1 – Tvåa i grupp 2

DM Herrar, 2021
Kvartsfinaler 21-22/4
1. Segrare i sextondel 1 – Segrare i sextondel 2
2. Segrare i sextondel 3 – Sandvikens AIK

Semifinal prel 5/5
1. Segrare i Kvartsfinal 1 - Gefle IF/Sandvikens IF
2. Segrare i Kvartsfinal 2 - Gefle IF/Sandvikens IF
Final prel 27/5
Segrarna i semifinalerna möts

LÄNSFINALER 2021
Enligt beslut vid GFF:s Representantskapsmöte
den 14/11 2019 spelas länsfinalerna för 2020-års
segrande lag i div 4, 5 och 6 herrar och division 3
damer mot segrande lag i respektive serie från
Hälsingland våren 2021.
Div 4. Forsbacka IK – Strands IF

Div 5. Strands IF 2– Älvkarleby IK
Div 6. Kungsgårdens SK – Långheds IF
Div 3. Näsvikens IK– Hille IF2

Föreskrifter år 2021 Damer div.2 Norrland
Framtagna i samarbete mellan distriktsförbunden i Norrland för dess 4 division 2
serier.
Distriktsförbundsstyrelsen föreslår
Att Representantskapet bifaller förslaget

Medskick från
domarkommittén
• Matcher behöver lyftas ur helgomgångar till
veckodagar. Är det något lag som gärna
spelar veckodagar, meddela detta.
• Domartillsättning träningsmatcher:
• Januari – Februari: SvFF-serier (Ettan till div 3
herr samt Elitettan och div 1 dam)
• Mars – April: GFF-serier(div 4 herr och nedåt
samt div 2 och 3 dam)

Motioner och Tävlingskommitténs förslag
inför säsongen 2021
Föredragande: Stefan Östblom

Distriktsförbundsstyrelsen föreslår
Att Representantskapet bifaller
tävlingskommitténs förslag

Motion

Tävlingskommittén föreslår att
TB 2 kap Tävlingens genomförande
§ 2.1
Seniorer Herrar Division 4 och lägre serier
spelas enligt modellen ”Rakt seriesystem”,
”lag 2” och samarbetsklubbar kan delta.
(Se RB kap. 1 § 12 och kap. 2 § 7)

”Lag 2” och sammarbetsklubbar får delta i
division 4 om representationslaget är
placerat i division 2 eller högre.

Tävlingskommittén föreslår att
• TB 2 kapitlet Tävlingens genomförande
§ 2.2

• I varje åldersklass från F/P 13 år och äldre
får ett (1) år äldre spelare delta utan
dispensansökan.
• För spelare som är två (2) år äldre kan
särskild åldersdispens sökas. Max två (2)
tre (3) spelare med dispens får vara med i
laguppställningen, på plan samtidigt om
inte särskilda skäl föreligger.

Tävlingskommittén föreslår att
TB 2 kap – Tävlingens genomförande 9§
Från division 4 och 5 nedflyttas sista lag. Ytterligare
nedflyttning av lag kan förekomma om flera lag nedflyttas
från division 3, lag 11 o.s.v.

Om detta blir klart efter att kvalspel genomförts nedflyttas
vinnande kvallag i rangordning enligt följande.
1. Lag 3 i underliggande serie

2. Lag 2 i underliggande serie
3. Lag 11 i överliggande serie

4. Lag 10 i överliggande serie

Representantskapet i dess egenskap av
distriktskonferens

Rapporter inför Svenska
Fotbollsförbundets
representantskapsmöte
Stockholm 2020-11-27

MOTIONER
Den första motionen (ingiven av Stockholms FF) innefattar i korthet ett förslag om att spelare
i förekommande fall inte ska anses spelklar för ny förening förrän denna betalat utbildningsoch solidaritetsersättning till därtill berättigade tidigare föreningar, samt att överträdelse av
detta ska medföra att den nya föreningen spelat med obehörig spelare.
FS föreslår att Representantskapet avslår motionen samt uppdrar till FS att utreda dels
möjligheten att, genom exempelvis tekniska lösningar, förenkla för föreningar att få
information om registreringar som kan innebära en rätt till utbildnings och solidaritetsersättning, dels om befintligt regelverk rörande utbildnings och solidaritetsersättning är i
behov av förändringar för att fungera effektivt, och att återkomma med en rapport och ev.
förslag till ändringar av regelverket till Representantskapet 2021.

Den andra motionen (ingiven av Göteborgs FF, Stockholms FF och Skånes FF) innefattar
förslag på en rad olika åtgärder och regeländringar för att uppnå ett bättre matchklimat,
däribland en modell där åtgärder kan kopplas till ett lags resultat utifrån ”Fair Play”-tabeller
samt justeringar i 6 kap. TB.
FS föreslår att Representantskapet uppdrar till FS att närmare utreda de frågor och förslag
som presenterats i motionen och återkomma med en rapport samt förslag till förändringar i
regelverket till Representantskapet 2021, där det som ett led i utredningsuppdraget säsongen
2021 ska genomföras ett pilotprojekt i ett eller flera SDF med Fair Play-tabeller och övriga
delar av förslagen i motionen inom ramar som fastställs i samråd med FS, samt att motionen
genom utredningsuppdraget och de förändringar av Tävlingsbestämmelserna som föreslås får
anses besvarad.

Den tredje motionen (ingiven av Göteborgs FF) innefattar ett förslag om att 4 kap. 11 § fjärde
stycket TB ska justeras på så sätt att SDF utöver rätt att meddela särskilda bestämmelser i fråga
om uppvärmningstid i distriktsserierna ska ha motsvarande rätt i fråga om de nationella
ungdomsserierna F17, P16, P17 och P19.
FS föreslår att Representantskapet justerar tävlingsbestämmelserna och uppdrar till FS att, i
berörda tävlingsföreskrifter, ge rätt till arrangerande förening att, med hänvisning till krav från
arenaägare, göra undantag från regeln om 45 minuters uppvärmningstid på spelplan, genom
vilket motionen får anses besvarad.

Förslag på mer omfattande förändringar av tävlingsreglerna
Ökad inkludering
FS föreslår förändringar i 4 kap. 2 § Tävlingsbestämmelserna (TB) rörande spelares behörighet
att delta i match, innebärandes utökade möjligheter att delta i flick-/damlag för personer som
upplever att deras könsidentitet inte överensstämmer med deras juridiska kön.
I huvudsak innebär förslaget att det blir fritt för pojkar att delta i flicklag i tävlingar upp till 12 års
ålder, medan Tävlingskommittén (TK) kan ge dispens för pojkars deltagande i flicklag i tävlingar
inom barn- och ungdomsfotbollen 13-19 år om det finns särskilda skäl.

I övrig tävlingsverksamhet kan TK bevilja motsvarande dispens om det finns synnerliga skäl.
Ändringsförslagen är ett resultat av det arbete som bedrivits inom SvFF som en följd av
deltagandet i RF:s projekt ”Idrott för alla kroppar”.

Möjlighet till nedflyttning av föreningar i vissa Matchfixingrelaterade fall
FS föreslår att det införs en möjlighet till nedflyttning av representationslag enligt 2 kap. 24 § TB
av föreningar som, genom styrelseledamöter eller andra personer med betydande inflytande i
föreningen (t.ex. sportchef), deltagit i matchfixing eller grovt åsidosatt sina skyldigheter att
motverka matchfixing.
I samband härmed föreslås även att det införs en definition i TB varigenom matchfixing definieras
som överträdelser av Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av
idrottslig verksamhet.

Bestämmelsen är tänkt att kunna tillämpas i fall där en förenings brister i förhållande till
skyldigheten att motverka matchfixing (se 8 § SvFF:s stadgar) inte är så allvarliga att det är grund
för uteslutning ur SvFF, men likväl så klandervärda att det bör leda till en kännbar konsekvens.

Möjlighet till strängare sanktioner i fall av våld mot funktionärer m.fl.
FS föreslår vissa ändringar i 6 kap. 6 § TB (våld mot funktionärer m.fl.), i syfte att ge
bestraffningsorgan ytterligare verktyg för att hantera situationer där bl.a. funktionärer utsätts
för våld eller hot.

Ackumulering av varningar (gula kort) för ledare
FS föreslår att gula kort för ledare ska ackumuleras på samma sätt som redan gäller för spelare,
innebärandes en matchs avstängning efter tre gula kort i samma tävling.
Förutsättningar för och konsekvenser av i förtid avbrutna tävlingar

FS föreslår en reglering avseende möjligheten att avbryta tävlingar i förtid vid extraordinära
omständigheter samt de tävlingsmässiga konsekvenserna härav. Förslaget motsvarar den
reglering som gällt för säsongen 2020 efter beslut av FS i augusti 2020.

Förbundsstyrelsen får besluta att en Förbundstävling ska ställas in eller avbrytas i förtid om det
på grund av extraordinära omständigheter, såsom krig, epidemi och naturkatastrofer, föreligger
varaktigt hinder för att genomföra eller slutföra tävlingen.

Om det inte finns synnerliga skäl ska i sådana fall segrare (inklusive Svenska Mästare) inte utses
och någon upp och nedflyttning av föreningar mellan serier ska inte ske.
Med synnerliga skäl avses exempelvis att det endast återstår en begränsad del av tävlingen
och slutresultatet inte väsentligt kunnat påverkas vid ett slutförande, eller att avbrytandet av en
tävling på viss serienivå väsentligt påverkar möjligheten att genomföra upp- och nedflyttning i
andra serienivåer. Förbundsstyrelsen ska i förekommande fall besluta om tilldelning av platser
till Europaspel.
Den rätt som tillkommer Förbundsstyrelsen enligt första stycket gäller även för SDF-styrelse i
fråga om Distriktstävlingar.

Ändringar i Representationsbestämmelserna (RB)
Till följd av en rad ändringar i FIFA:s regelverk respektive projektet ”FIFA Connect ID” föreslås
justeringar i RB, däribland obligatorisk registrering från det kalenderår spelaren fyller 12 år.
Härutöver föreslås även ett förtydligande av att professionella spelaravtal inte får ingås förrän
spelaren fyllt 15 år, samt ett tillägg om att förhandlingar om sådant avtal är tillåtet från att
spelaren är 14,5 år gammal.

Ändringar i Elitlicensreglementena
FS föreslår att det i reglementena för elitlicensen (Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och
Superettan respektive Ettan) exemplifieras vad som kan utgöra sådana särskilda skäl som medför
att licens kan beviljas trots att A-kriterier inte uppfyllts.

Därtill föreslås bl.a. att vissa riktlinjer som idag endast funnits i anvisningar till reglementena förs
in direkt i dessa, att FS ges uttrycklig rätt att fastställa närmare anvisningar som kompletterar
reglementena, samt att skälen för ett beslut att bevilja eller neka licens i vissa fall får
offentliggöras.

Futsalrelaterade frågor
Flertalet av de ändringar som föreslås i TB och RB enligt ovan föreslås även ändras på
motsvarande sätt i Tävlingsbestämmelserna för futsal (FTB).
Därutöver föreslås ett antal futsalspecifika ändringar, bl.a. krav på professionell status för icke
EU/EES-medborgare i SFL, justeringar av antalet deltagande lag för att en tävling ska få klassas
som div. 2 herrar respektive div. 1 damer, samt ändring av 16 januari-regeln till en 1 januari-regel.

Damserieutredningen

TUK har haft i uppdrag att utreda förbundsseriestrukturen på damsidan för att återkomma med
ett eventuellt ändringsförslag inför Representantskapet 2020.
FS beslutat att till dess att beslut kring svensk fotbolls organisation är fattat gå vidare med
utökningen av lag i OBOS Damallsvenskan medan övriga delar av damutredningen pauseras.
Detta då många av SvFF:s tävlingar grundar sig i en struktur med SDF och ”ingångar”. Arbetet
med ”Ökad samverkan i fotbollsrörelsen” skulle eventuellt kunna få konsekvenser som påverkar
en förändring av seriestrukturen

För övergångsåret 2021 föreslår TUK följande format:
Uppflyttas från Elitettan till OBOS Damallsvenskan: Lag 1 - 3 från Elitettan uppflyttas
Nedflyttas från OBOS Damallsvenskan: Lag 12 nedflyttas
Uppflyttas från div. 1 till Elitettan: Sex lag i div. 1 möts i två geografiskt fastställda kvalgrupper
om 3 lag (enkelmöten) varpå lag 1-2 i vardera grupp avancerar till Elitettan.
Nedflyttas från Elitettan: Lag 13-14 nedflyttas.
Uppflyttas från div. 2 till div. 1: 18 ordinarie uppgångar Tillkommande (totalt 2 lag) 1 extra
uppgång till Svealand och till Götaland (fördelning Norrland 4 st, Svealand 7 st, Götaland 9 st).
Nedflyttas från div. 1: Lag 10-12 i respektive seriegrupp

Från 2022 föreslås följande format:

Uppflyttas från Elitettan till OBOS Damallsvenskan: Lag 1 och Lag 2 uppflyttas, lag 3 kvalar.
Nedflyttas från OBOS Damallsvenskan: Lag 13 och 14 nedflyttas, lag 12 kvalar.

• Övriga frågor
• Sammanträdets avslutande

Tack för i år och lycka till
nästa säsong!

