Protokoll fört vid Göteborgs Fotbollförbunds representantskap den 16 december 2010 i presscentrum , Nya
Ullevi.
§ 1. Mötets öppnande
Tävlingskommittens ordförande Madelene Ekvall hälsade alla föreningar välkomna till Repskapet 2010 och
förklarade mötet för öppnat.
§ 2.Mötets behöriga utlysande
Tävlingskommittens ordförande redogjorde för hur mötet utlysts .Mötet beslutade godkänna mötets behöriga
utlysande.
§ 3. Upprop
Upprop gav vid handen att 56 föreningar( se bilaga) och 5 styrelseledamöter var närvarande.
§ 4. Val av
4.1 ordförande och sekreterare för mötet. Föreslagen ordförande Peter Olin och sekreterare Ulf Carlsson
valdes av mötet.
4.2 Till justeringsmän för mötesprotokollet valdes Lars Ihre IF Väster och Daniel Zachrisson Grimmereds BK
§ 5. Motioner
Inga motioner har inlämnats till styrelsen under angiven tid.
§ 6. Distriktsstyrelsens förslag
6.1 Tävlingsbestämmelser 2011 – bilaga 1.
Föredragande: Madelene Ekvall
Noteringar till protokollet kring införandet av en ny speltid för 7-mannafotbollen (3 x 15 minuter) och med den
starka rekommendationen att ha maximalt tre avbytare:
Hovås/Billdals IF påpekar problematiken med att det behövs fler ledare för att hantera fler lag och Eriksbergs IF
frågar om det finns tillräckligt med planer om det blir fler lag. Ulf Carlsson från GFF klargör att det är en mycket
stark rekommendation ,men inget krav och att bedömningen är att utbyggnaden av konstgräsplaner klarar av
det eventuella behovet av fler ytor.
Representantskapet beslutar fastställa tävlingsbestämmelserna i enighet med styrelsens förslag att gälla från
2011-01-01.
6.2 Förändring av spelformerna i ungdomsfotbollen
Föredragande: Patrik Gustafsson Göteborgs Fotbollförbunds utvecklingskommitte.
Noteringar till protokollet kring förändring av spelformerna i ungdomsfotbollen från 2012.
Proletären FF frågar om det finns vetenskapliga grunder till de slutsatser som förslaget bygger på och om det
även leder till att fler fortsätter spela längre upp i åldrarna.. Patrik hänvisar till bl.a. en stor dansk undersökning
som dragit i stort sett samma slutsatser. Beträffande att man fortsätter spela längre så är det för tidigt att dra
slutsatser om detta ,men andemeningen med förslaget är bl.a. att så blir fallet.

Representantskapet beslutade efter votering att godkänna de av distriktsstyrelsen föreslagna förändringarna
att gälla från 2012-01-01.
§ 7.Fastställande av seriesammansättning för distriktsseniorserierna.
Föredragande: Madelene Ekvall
Representantskapet beslutade godkänna förslaget till seriesammansättning för 2011 med följande avvikande
synpunkter:
IFK Hindås vill till protokollet anteckna att man vill spela i div 6 B
Somaliska Vikingar vill spela i någon av de andra div 7-serierna.
Somaliska IF vill spela i en annan serie. Synpunkterna noterades och GFF är i grunden positiva till byte av serie
förutsatt att någon annan förening är intresserad av att byta.
§ 8,Rapport från Svenska Fotbollförbunds representantskap
Vanligtvis redogör ordförande Bert Andersson för denna punkt ,men då han försinkats av flygstopp i Europa
redogjorde Madelene Ekvall för denna rapport .Protokollet från detta möte finns också att läsa på SvFF:s
hemsida www.svenskfotboll.se . Representantskapet beslutade godkänna rapporten.
§ 9. Representantskapets rapport.
Representantskapet beslutade enligt Distriktstyrelsens förslag och uppdrar åt Distriktsordförande Bert
Andersson att avge rapport från Representantskapet på Göteborgs Fotbollförbunds årsmöte.
§ 10.Information
10.1 Elektroniska laguppställningar
Föredragande: Madelene Ekvall / Barbro Ternebrink
Madelene Ekvall/Barbro Ternebrink informerade om styrelsens förslag att införa elektroniska laguppställningar
från och med 15 åringarnas seriespel. Göteborgs Fotbollförbund kommer under våren att arrangera speciell
utbildning för detta.I seniorfotbollen kommer det att tas ut en administrativ avgift på 50 kr för manuell
hantering av matchrapport , medans det på ungdomssidan kommer att vara gratis under 2011.
Under 2011 kommer det att finnas möjlighet att använda de gamla matchrapporterna i aktuella ungdomsserier.
10.2 Nolltoleransen 2011
Föredragande: Ulf Carlsson
Ulf redogjorde för det förslag till åtgärder som en arbetsgrupp tagit fram och som skall tas upp i styrelsen för
ett ev. beslut, Representantskapet godkände rapporten.
§ 11.Mötets avslutning
Ordförande för mötet – Peter Olin tackade deltagande föreningar för visat intresse och avslutade Göteborgs
Fotbollförbunds representantskap.
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