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FÖR B U N DSMÖTET 2012

FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslista i enlighet med 26 § Svenska Fotbollförbundets stadgar
vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte fredagen den 23 mars kl. 16.00
i Konsertsalen, Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm.
Parentation. Inledning. Förbundsordförandens verksamhetssammanfattning.
1.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd på grundval av den utav
Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
2.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.
Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderligt
antal rösträknare.
5.
Behandling av:
a) Rapporter från av Svenska Fotbollförbundet ägda bolag
b) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011
c) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2011
d) Representantskapets rapport för 2011
e) Disciplinnämndens, Besvärsnämndens, Licensnämndens och Appellationsnämndens
		 rapporter för 2011
6.
Revisorernas berättelse.
7.
Fastställande av balansräkning per den 31 december 2011 och beslut i anledning av 		
resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
8.a) Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen och Representantskapet.
8.b) Behandling av Förbundsstyrelsens förslag om ändring i stadgarna. Paragrafen föreslås vid
mötet justeras med omedelbar verkan.
9.
Val av förbundsordförande tillika ordförande i Förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Lars-Åke Lagrell.
10. Val av tre övriga ledamöter i Förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Susanne Erlandsson, Rose-Marie Frebran och Annelie Larsson.
11. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter för en tid av ett år, varvid iakttages att minst 		
en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av Revisorsnämnden auktoriserad eller 		
godkänd revisor. Mandattiden går ut för Torbjörn Backvall och Hans Bredberg samt för 		
suppleanterna Juhan Okasmaa och Ola Spinnars.
12. Val av ombud jämte suppleanter till ev extra Riksidrottsstämma (ordinarie Riksidrottsstämma
i Luleå 2013).
13. Val av ordförande i Licensnämnden för en tid av ett år. Mandattiden går ut för Anders Beck-Friis.
14. Val av tre övriga ledamöter i Licensnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Tord Andersson, Anna Olrog och Odd Swarting.
15. Val av ordförande i Appellationsnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Göran Lambertz.
16.a) Val av två övriga ledamöter i Appellationsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Gunilla Bruno Alm och Leif Lundqvist.
16.b) Fyllnadsval (Thore Hallbäck avliden 30/4 2011) av en övrig ledamot i Appellationsnämnden
för en tid av ett år.
17. Val av ordförande i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
Mandattiden går ut för Khennet Tallinger.
18.a) Val av fyra övriga ledamöter i Disciplinnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Staffan Anderberg, Hans Orrenius, Emma Regnér och Johan Sterner.
18.b) Fyllnadsval (Magnus Erlingmark har avsagt sig uppdraget) av en övrig ledamot
i Disciplinnämnden för en tid av ett år.
19. Val av ordförande i Besvärsnämnden för en tid av ett år. Mandattiden går ut för Lars Nilsson.
20. Val av tre övriga ledamöter i Besvärsnämnden för en tid av två år.
Mandattiden går ut för Christer Danielsson, Owe Hultin och Ulrika Kalte.
21. Val av ordförande samt fyra övriga ledamöter i Ekonomiska samrådsgruppen för en tid av ett år.
22. Val av ordförande med en suppleant samt fem övriga ledamöter med lika många suppleanter
i valberedningen.
23. Anmälan om de till Representantskapet valda ledamöterna och suppleanterna.
24. Fastställande av verksamhetsplan för 2012.
25. Fastställande av budget för 2012.
26. Behandling av Förbundsstyrelsens förslag.
a) Stadgeändring. Förslaget föreslås behandlas som punkt 8b under förutsättning av
		 Förbundsmötets godkännande.
27. Behandling av motioner som senast den 1 december 2011 inkommit till Förbundsstyrelsen.
a) Motion från IF Elfsborg angående förtroendevalds valbarhet samt
		 Förbundsstyrelsens yttrande.
b) Motion från IFK Fjärås angående resekostnadsutjämning samt Förbundsstyrelsens yttrande.
28. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet.
29. Antagande av officiellt kungörelseorgan.
30. Meddelanden.
Annat ärende än ovan sagts får inte avgöras av förbundsmötet. Valbar är medlem i förening inom
SvFF som fyllt 18 år och som varit permanent boende i Sverige under de tre senaste åren före valet
och som inte är försatt i konkurs eller har god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § och 7 § föräldrabalken. Ledamot i Förbundsstyrelsen är inte valbar som ledamot i Disciplinnämnden, Besvärsnämnden, Licensnämnden eller Appellationsnämnden eller som revisor eller revisorssuppleant.
Om tjänstemans valbarhet stadgas i 18 §.
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RÖSTLÄNGD

DISTRIKT

Licenser Grund- Tilläggs- Totalt
		röster röster
Blekinge FF
5.699
3
1
4
Bohusläns FF
6.258
3
1
4
Dalarnas FF
9.153
3
2
5
Dalslands FF
2.892
3
1
4
Gestriklands FF
4.478
3
1
4
Gotlands FF
2.569
3
0
3
Göteborgs FF
20.746
3
4
7
Hallands FF
13.151
3
2
5
Hälsinglands FF
4.959
3
1
4
Jämtland/Härjedalens FF 3.934
3
1
4
Medelpads FF
4.655
3
1
4
Norrbottens FF
8.419
3
2
5
Skånes FF
37.928
3
7
10
Smålands FF
30.395
3
6
9
Stockholms FF
41.701
3
8
11
Södermanlands FF
9.925
3
2
5
Upplands FF
14.553
3
3
6
Värmlands FF
13.113
3
2
5
Västerbottens FF
11.885
3
2
5
Västergötlands FF
30.024
3
6
9
Västmanlands FF
6.595
3
1
4
Ångermanlands FF
5.126
3
1
4
Örebro Läns FF
8.576
3
2
5
Östergötlands FF
15.226
3
3
6
Totalt
311.960
72
60 132

FÖRENINGAR

Allsvenskan
AIK
Djurgårdens IF FF
IF Elfsborg
GAIS
Gefle IF FF
IFK Göteborg
Helsingborgs IF
BK Häcken
Kalmar FF
Malmö FF
Mjällby AIF
IFK Norköping FK
GIF Sundsvall
Syrianska FC
Åtvidabergs FF
Örebro SK FK

Ängelholms FF
Östers IF

1
1
15

2
* Föreningen har betalat
2
sin medlemsavgift den 11
2
april 2011 och har därmed
2
inte rösträtt.
		
2
2
2
Damallsvenskan
2
AIK FF
1
2
Djurgårdens IF DFF
1
2
Jitex BK
1
2
Kopparbergs/
2
Göteborgs FC
1
2
Kristianstads DFF
1
2
Linköpings FC
1
2
LdB FC Malmö
1
2
Piteå IF
1
32
Tyresö FF
1
		
Umeå IK FF
0**
Superettan
Vittsjö GIK
1
Assyriska FF
1
KIF Örebro DFF
1
IK Brage
0*
11		
IF Brommapojkarna
1
Degerfors IF
1
** Föreningen har betalat
Falkenbergs FF
1
sin medlemsavgift den 6
Hammarby IF FF
1
april 2011 och har därmed
Halmstads BK
1
inte rösträtt.
Jönköpings Södra IF
1
Landskrona BoIS
1
Distriktsförbunden 132		
Ljungskile SK
1
		
Trelleborgs FF
1
Föreningarna
58		
Umeå FC
1
		
Varbergs BoIS FC
1
Totalt antal röster 190
IFK Värnamo
1
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I N LE DN I NG

Starkt år – vi tog tillbaka positioner!
Låt mig direkt få säga: 2011 blev ett bra år för
svensk fotboll.
• Damlandslaget vann brons i VM i Tyskland och
herrarna kvalade in till EM 2012 i Polen/Ukraina.
Fina framgångar för våra
landslag.
• Allsvenskan, såväl på
dam- som på herrsidan,
ökade sin publik och tog
igen det tapp som den
tuffa vintern 2010 gav
oss ifjol.
• Bland glädjeämnena
lägger vi också in byggandet av vår nya Nationalarena Swedbank Arena som vi inviger 2012
Lars-Åke Lagrell, ordförande
i Svenska Fotbollförbundet.
och som blir en kronjuvel
för oss på alla sätt!
2011 kändes som ett ovisst år. Fjolåret var tufft, vargavinter
och VM i Sydafrika utan svenskt deltagande, vilket påverkade. För att bibehålla eller öka intresset för fotbollen så
krävs det att våra landslag kvalar in till de stora mästerskapen och att damlandslaget är med i medaljdiskussionen.
Men oron har övergått i tillfredsställelse! Herrarnas EMkvalificering betyder så oerhört mycket på alla sätt och att
vi nu äntligen får en arena i världsklass, med plats för ytterligare 17.000 åskådare (totalt 50.000 sittande åskådare).
Med bra landskamper är det klart att vi har förutsättningar

att fylla arenan, vilket också ger ökade intäkter (läs Mikael
Santofts ekonomiska redovisning för 2011 på nästa uppslag). Det är många som har synpunkter på den nya arenans
finansiering, men det konstiga är att så få kopplar detta till
intresset för vårt herrlandslag. Vi måste ha ett slagkraftigt
lag för att fylla arenan.
Där är vi inte med damlandslaget ännu. FIFA ger numera
viss kostnadstäckning, det är glädjande och vi hoppas på
mer framöver, men OS i London kommer att kosta SvFF
några miljoner för medverkan. Pengar vi gärna satsar, men
som bland annat kommer in från det som herrlandslaget
genererar.
Damlandslaget har nu OS och senare hemma-EM 2013
att se fram emot och det är givetvis en stor sporre. EM 2013
i Sverige kommer betyda mycket för damfotbollen på alla
sätt, inte minst för att få fler tjejer att börja spela fotboll.
Det är också väldigt kul att intresset bland våra värdstäder
redan är så stort för arrangemanget. Vi kommer tillsammans
att ordna ett bra arrangemang.
Den inhemska fotbollen står sig stark, det är ett stort
intresse på alla nivåer. Jag tillhör den kategorin som hyllar
en rak serie, där varje match är ”på liv eller död”. Att spela
seriematcher som i praktiken inte betyder något anser jag
inte är bra för fotbollen. Vikten av varje match är oslagbar!
Publiken ökade i Allsvenskan, både på dam- och herrsidan, men minskade något (fast fortfarande på en hög nivå)
i Superettan. Våra klubblag har dock tyvärr fortfarande svårt
att kvala in till de stora internationella cuperna, Malmö FF
nådde Europa Leagues gruppspel.
Avregleringen i Europa har slagit hårt mot vår fotboll.
I sydligare länder köper enskilda personer eller familjer
hela klubbar, eller företag. Den traditionen finns inte i
Skandinavien eller Sverige. Ja, numera köper privatpersoner fotbollslag även i forna öst-Europa. Det gör att de med
störst kapital vinner mest, de har störst arenor och därmed
budget. Jag ser inte att detta kommer att förändras den
närmaste tiden, så vi får nog försöka hålla ihop elit-breddtalangarbetet framöver så att ”kedjan” fortsatt hänger
ihop. Talanger får vi fram, vi förädlar dem väl, ofta sticker
de ut tidigt, men det drabbar inte landslagen särskilt
hårt, utan främst klubblagen.
Detta är ingen lätt ekvation att få ihop. På sina
håll hör man att vi måste fördubbla intäkterna
och annat, och jag säger bara; det kan man göra
redan nu – med hårt arbete. Det finns inget i fotbollen som hindrar klubbar att dra in mer pengar,
de har alla kommersiella möjligheter (men det
måste finnas investerare och köpare också)!
Ibland är min känsla att vi enbart bryr oss
Med färskt VM-brons runt halsen fick damlandslaget ta emot folkets hyllningar vid hemkomsten
till Göteborg.

I N LE DN I NG

Fem U21-landslagsspelare som alla fått sin fotbollsfostran
i IFK Värnamo. Från vänster: Joseph Baffo, Oscar Hiljemark,
Simon Thern, Niklas Hult och Viktor Claesson.

om de allra bästa spelarna och klubbarna, jag vill gärna
skicka en tacksamhetens tanke till alla de klubbar som
får fram våra talanger från start år efter år efter år. För min
del är utbildningsersättningen ett bra initiativ och tack till
dessa föreningar.
Tre matcher i Allsvenskan avbröts 2011. Det var bedrövligt. Men i övrigt rapporterar arrangörer, domare och
delegater att 2011 var ett lugnt och bra år för elitfotbollen
arrangörsmässigt.
Inför 2012 har vi delat upp våra Tävlingsbestämmelser i
en allmän del och en särskild del för SEF-familjen (att
stoppa in krav som är kopplade till ingångna avtal). Vi
har ändrat våra bestämmelser för avbrutna matcher
för att ge domarna större möjligheter och fler alternativ när något mindre bra inträffar, exempelvis på
våra läktare. Vi har också sett över jävsproblematiken
i vår verksamhet. Vi anser att vi har vidtagit åtgärder
för att inte det stora antalet avbrutna matcher ska
upprepas.

Framtidsfrågorna
Det finns tecken på att antalet lag i olika distrikt
och åldersgrupper minskar. Samt att det finns
”passiva” (lag)spelare kvar i licenssystemet så att
siffrorna där innehåller ett mörkertal. Där har vi ett
arbete att göra för att få rätt siffror. Vi måste ställa
oss frågor som hur ser framtiden med födelsetal
i olika kullar ut, hur många kan bli fotbollsspelare,
hur många försvinner till datorintresse och annat
som lockar? Och kan fotbollen göra något för detta?
Den ideella ledarens tid? Har vi anläggningar att ta
emot spelare på? Detta är framtidsfrågor för oss alla,
klubbar, distrikt och förbund.
Fotboll 2020 snuddar vid dessa framtidsfrågor.
Beslut rörande de förslag som kommer från de 13
AIK toppade den allsvenska publikligan 2011. I
Damallsvenskan var det Piteå, följt av Tyresö, som
lockade mest publik.

utvecklingsgrupperna (inte heltäckande på något sätt) ska
tas på förbundsmötet 2012. Vi har fördjupat oss inom vissa
områden. I det finns nya tävlingsformer, landsbygd kontra
storstad, för att nämna några exempel.
En stor glädje är att från 2012 och 2013 kommer de allra
flesta elitföreningar att spela på, relativt sett, nya arenor
och vi kommer att ha Swedbank Arena som en kronjuvel
för svensk fotboll som Nationalarena. Detta är frukten av ett
gemensamt beslut på en ordförandekonferens i Sundsvall
2002 och ett efterföljande intensivt arbete över hela landet.
Jag vill framföra ett stort tack för alla anläggningsinsatser!
Arbetet på anläggningssidan visar vilken kraft vi har när
vi jobbar tillsammans. Den kraften ska vi nyttja också i framtiden. Splittring skadar alltid oss alla. När jag vid Förbundsmötet
2012 lämnar Förbundsstyrelsen hoppas jag att få läsa och
höra att fler ställer sig upp och försvarar gemensamt fattade
beslut. Det kommer alltid att blåsa inom fotbollen – intresset
för fotbollen skapar känslor – och glöm aldrig att vi har stor
nytta av granskande medier. Men då är det viktigt att ha
företrädare som inte alltid agerar egoistiskt.
Till sist vill jag påpeka att fotbollsrörelsen består av
självständiga föreningar och det innebär att varje förening
själv svarar för alla sina beslut. Detta behöver påpekas
när SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) försöker bli
förhandlingspart med Svenska Fotbollförbundet i anläggningsfrågor där varje hyrande förening ska tala med
sin anläggningsägare. Eller ta av sina egna resurser för att
förbättra sin egen ägda anläggning.
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Personligen kände jag en viss oro för ekonomin
inför 2011, och att det nu visar sig att vi klarade
oss väl är mycket glädjande och alla förtjänar ett
stort TACK för ett bra arbete. Återhållsamhet, kostnadskontroll och
förbättrade intäkter har skapat ett
gott resultat. (Hela redovisningen med
resultat- och balansräkning återfinns
på sidorna 34-57).

Svenska Fotbollförbundet redovisar ett bra
ekonomiskt resultat 2011:
• 2011 års resultaträkning slutar med
Mikael Santoft,
ett välbehövligt överskott, efter disponegeneralsekreterare
ring av ändamålsbestämda medel.
i Svenska Fotboll• EM-kvalificeringen skapade komförbundet.
mande intäkter inför 2012. Sparsamheten
och kostnadskontrollen har under 2011 varit mycket god
– och det har för alla varit prioriterat.

misk plan som sträcker sig över en något längre period
(2012-2015). Detta verktyg torde ge oss goda förutsättningar att möta framtida utmaningar.
Fotbollens dragningskraft på publiken och på nya såväl
som gamla partners är stark när budgeten överträffas. Vi är
rädda om våra partners, inte minst de som är med i såväl
med- som motgång.
Som delägare i nya Swedbank Arena, med allt vad det
innebär i ett projekt på nästan 2,9 miljarder kr och med
betalningar för Råsundaförsäljningen först när vi lämnar
arenan 2012, är det klart att man ibland undrar om vi kan
klara alla åtaganden parallellt med att utveckla rörelsen.
Det kan vara värt att påpeka att Svenska Fotbollförbundets insatskapital i arenan INTE har korrigerats och
att det i Stockholmsområdet inte kommer att finnas fler
anläggningar än tidigare – två nya byggs och två gamla
rivs. De skribenter som har siat om anläggningens ekonomi
glömmer att vårt alternativ var att satsa 500 miljoner kr på
att bygga om Råsunda och ändå få en icke fullt modern
anläggning.

Återhållsamhet gav överskott
trots stora utmaningar
• Marknadsavtal har kunnat behålla intäktsnivåerna.
Detta måste betraktas som särskilt glädjande med tanke
på att samhällsekonomin på många områden varit negativ.
• Överskottet från 2011 kommer tillsammans med
förväntade intäkter i samband med EM-slutspelet 2012 att
skapa goda förutsättningar inför framtiden.
• Förbundsstyrelsen arbetar numera med en ekono-

EM-kvalificeringen för herrlandslaget innebär inte bara
ett ekonomiskt tillskott. Förhoppningarna, förväntningarna
och intresset kommer att öka, vilket i sin tur skapar de
bästa förutsättningar för kommande landskamper på nya
Nationalarenan och det kan förhoppningsvis ge oss ett
överskott jämfört med matcher på Råsunda.
Den ekonomiska planen för åren 2012-2015 pekar på

Den 28 september 2011
togs den här översiktsbilden av den nya Nationalarenan och området
närmast intill. Parallellt
med byggandet av Nationalarenan växer här
en helt ny stadsdel fram
– Arenastaden.

I N LE DN I NG

Ola Toivonen har slagit in 3–2 till Sverige i EM-kvalmatchen mot Holland på Råsunda. Resultatet stod sig
tiden ut och Sverige var därmed klart för EM-slutspelet 2012. Vid lottningen i Kiev förevigades förbundskaptenerna i Grupp D. Från vänster: Oleh Blokhin, Ukraina, Erik Hamrén, Sverige, Laurent Blanc, Frankrike
och Fabio Capello, England.

stora möjligheter och utmaningar – och naturligtvis finns
det också risker och stora osäkerheter.
En del skattefrågor hänger över oss och vi följer utvecklingen mycket noga såväl beträffande inkomstskatten som
momsen. Inte minst EU:s krav i momsfrågan är ett hot, men
regeringens entydiga ställningstagande för idrotten och
övrig ideell sektor ger oss trots allt ett visst hopp.
Flytten av vårt kansli kommer att dra med sig en betydande engångskostnad under 2012. SvFF:s kanslikostnader
har i många år varit låga, lokalerna bristfälliga och det hus i
närheten av Swedbank Arena där kansliet ska arbeta byggs
om helt och fullt för att passa våra krav och förväntningar på
förbättrad effektivitet och arbetsmiljö. Våra hyreskostnader
kommer i framtiden att vara högre.
På några områden har Förbundsstyrelsen beslutat om
resursförstärkningar. Kanslistödet för Disciplinnämnden
och Besvärsnämnden ska förbättras, så att ärenden ska
hanteras snabbare, vilket är ett krav från fotbollsrörelsen.
Under 2011 har vi stundtals hamnat på ”kollisionskurs”
med vår publik. Ett stort antal åtgärder har nu satts igång
för att förbättra såväl säkerheten som trivseln, det ska vara
enkelt och njutbart att gå på fotboll.
• Vi har träffat Supporterklubbarnas representanter
för att höra vad ”SvFF fotbollsmördare” står för när detta
ropats ut på våra läktare. Dialogen har varit positiv i sak
och i skrivande stund arbetar vi med konkreta förslag till
förändringar. Arbetet sker hand i hand med SEF.
• Vi har även haft regelbunden dialog med Per Unckel,
regeringens samordnare kring fotbollsrelaterat våld. Tyvärr
avled Unckel i september 2011, han har nu ersatts av Björn
Eriksson och samarbetet fortsätter på bästa sätt.
• Vår säkerhetsgrupp jobbar nära de säkerhetsansvariga och säsongen 2011 rapporteras vara lugnare än på
flera år – trots tre avbrutna matcher – vilket är glädjande.
Vi intensifierar det arbetet.

• Inför säsongen 2012 ska vi nu försöka få ett ännu
närmare samarbete med fotbollens olika supporterklubbar
(framförallt genom SupporterUnionen). Vi förutsätter att
både de som jobbar med fotbollen på olika nivåer (både
spelare och ledare) och de som besöker våra matcher och
som är våra kunder vill fotbollen väl. Representantskapets
beslut 2011 om att till varje pris försöka fullfölja elitmatcherna är rätt väg att gå.
Förberedelserna inför
Dam-EM 2013 fortsätter med
ökad intensitet. De sju värdstäderna ska ha stort beröm
för sitt engagemang och jag
tror vi lägger en god grund
för ett spännande EM. Under
2011 har förberedelsearbetet i stor utsträckning rört
sig på planeringsstadiet, 2012 kommer att präglas av att
vi närmar oss genomförandefasen – och 2013 är det dags
för examen! Damernas bragdliknande bronsmedalj från
VM 2011, innebar att vi är direktkvalificerade till OS 2012!
Damerna kommer med andra ord att vara med i tre stora
slutspel i rad.
Vårt gemensamma informationssystem, Fogis kallat,
har nu Innebandy valt att ”köpa” rätten att använda. Det är
med viss stolthet vi noterar detta och vi tror att fler idrotter
kommer att följa innebandyns exempel. Under året har
IT-avdelningen också arbetat intensivt med att införliva
Stockholms Fotbollförbund i vårt gemensamma tekniska
system. Det kommer att ge oss alla fördelar över tid när vi
statistiskt ska berätta för omvärlden hur bra vår fotboll trots
allt är tillsammans.
2011 är historia och vi går stärkta in i 2012.
EM, OS, flytt från Råsunda till Swedbank Arena – och
vi får en ny ordförande 2012. Kan det bli mer spännande?
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Förbundsstyrelse

Representantskap

Förbundsstyrelsen, som utses av Förbundsmötet
och ingår i Representantskapet, har haft följande
sammansättning:

Representantskapets, av distriktsförbunden och av de vid förbundsmötet
röstberättigade föreningarna, valda ledamöter och suppleanter har varit
följande:

Förbundsordförande
Lars-Åke Lagrell, Jönköping

Distrikt
Blekinge FF
Bohusläns FF
Dalarnas FF
Dalslands FF
Gestriklands FF
Gotlands FF
Göteborgs FF
Hallands FF
Hälsinglands FF
Jämtland/Härjedalens FF
Medelpads FF
Norrbottens FF
Skånes FF
Smålands FF
Stockholms FF
Södermanlands FF
Upplands FF
Värmlands FF
Västerbottens FF
Västergötlands FF
Västmanlands FF
Ångermanlands FF
Örebro läns FF
Östergötlands FF

Ordinarie
Per-Ola Johansson
Maria Niklasson
Lars Norman
Ingemar Carlsson
Lars Carlson
Hans Rosengren
Bert Andersson
Björn Andersson
Kenneth Carlsson
Leif Nilsson
Claes Nyman
Tore Johansson
Göran Nilsson
Håkan Danielsson
Ylva Johansson
Thomas Larsson
Dag Söderberg
Thore Jansson
Mikael Lindgren
Pelle Höög
Anna-Karin Johansson
Berndt Lindström
Raul Björk
Kjell Augustsson

Personlig suppleant
Sven-Olle Persson
Tiina Karlsson
Stig Stjärnesund
Åke Nilsson
Örjan Ohlström
Monica Hjerp
Madelene Ekvall
Lars-Erik Carlsson
Dan Jonsson
Anna-Karin Broström
Lena Wallgren
Robert Lindström
Leif Ohlsson
Christer Gustafsson
Mikael Hagman
Lars Wessman
Ingmar Alm
Anders Bademo
Tommy Bodin
Gerhard Sager
Birger Jonsson
Sven-Erik Forsgren
Bo Fredriksson
Ingela Andersson

Allsvenskan/
Superettan
		
		
		
		
		
		
		

Ordinarie
Johan Strömberg
Bo Fagerberg
Paul Myllenberg
Bo Johansson
Mikael Kaller
Lars-Eric Nilsson
Fehmi Tasci
Seppo Vaihela

Suppleant (ej personlig)
Christer Wallin
Claes Lövgren
Anders Eslander
Per Nilsson
Johnny Pettersson
Lars Carlsson
Peter Hunt
Lennart Karlsson

Ordinarie
Nils-Olof Anderson
Annika Grälls
Sören Gustafsson
Marianne Johansson
Lars-Åke Lindblom
Per Darnell

Suppleant (ej personlig)
Eva Ahlin Hallenfeldt
Peter Bronsman
Per Darnell
Markus Nilsson
Göran Odqvist
Annika Vikander

Övriga ledamöter
Susanne Erlandsson, Haverdal, vice förbundsordförande*
Jörgen Eriksson, Råneå**
Rose-Marie Frebran, Örebro*
Kenneth Håkansson, Landskrona**
Annelie Larsson, Karlstad*
Karl-Erik Nilsson, Uddevalla**
* vald t.o.m. förbundsmötet 2012
** vald t.o.m. förbundsmötet 2013
Generalsekreterare och adjungerad ledamot av
Förbundsstyrelsen
Mikael Santoft, Stockholm
Adjungerade ledamöter av Förbundsstyrelsen
Erik Hamrén, Mölndal (landslagsfrågor)
Thomas Dennerby, Tyresö (landslagsfrågor)
Sune Hellströmer, Lidingö (Swedbank Arena-frågor)
Hedersordförande
Lennart Johansson, Stockholm
Hedersledamöter
Lars Appelqvist, Norrköping
Gunnar Axelson, Falun
Gunnar Ericsson, Mölle
Bengt Madsen, Anderslöv
Gillis Persson, Motala
Börje Sandgren, Umeå
Bengt Ågren, Upplands Väsby
Revisionen har utförts av följande:
Förbundsrevisorer
Torbjörn Backvall, Stockholm
Hans Bredberg, Upplands Väsby (auktoriserad revisor)
Suppleanter för förbundsrevisorerna
Juhan Okasmaa, Stockholm (auktoriserad revisor)
Ola Spinnars, Stockholm (auktoriserad revisor)

		
Damallsvenskan
		
		
		
		
		
		
		

Valberedning

Sammanträden

Valberedningen (§ 29-30 i förbundets stadgar) har utgjorts av:

Förbundsmötet ägde rum den 26 mars i Stockholm.

Ledamot
Börje Sandgren (ordförande)
Berndt Lindström (Norrlandsdistrikten)
Lars Norman (Svealandsdistrikten)
Ingela Andersson (Götalandsdistrikten)
Per Eliasson (Allsvenskan/Superettan)
Ylva Johansson (Damallsvenskan)

Representantskapsmötet ägde rum den 25 november i Solna.

Personlig suppleant
Bengt Ågren
Leif Nilsson
Hans Rosengren
Anders Björkander
Johnny Petersson
Annika Grälls

Förbundsstyrelsen har hållit 12 sammanträden.
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Svenska Fotbollförbundets styrelse 2011
Stående från vänster: Kenneth Håkansson, Karl-Erik Nilsson, Jörgen Eriksson, Lars-Åke Lagrell,
Mikael Santoft. Sittande från vänster: Susanne Erlandsson, Annelie Larsson, Rose-Marie Frebran.
			
nämnder, KOMMITTÉER, ARBETSgrupper

Aktuell sammansättning från förbundsmötet 2011.
Disciplinnämnd
(vald av förbundsmötet)
Khennet Tallinger, Hässleholm (ordf.), Staffan Anderberg, Helsingborg (v.ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Magnus Erlingmark, Sävedalen, Leif Lindstrand, Gävle,
Göran Nilsson, Limhamn, Hans Orrenius,
Motala, Emma Regnér, Höllviken, Johan
Sterner, Sundsvall, Erika Zaar, förbundskansliet (sekr.).
Besvärsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Lars Nilsson, Bromma (ordf.), Owe Hultin,
Bromma (v.ordf.), Christer Danielsson,
Uppsala, Johan Fröjelin, Sollebrunn, Ulrika
Kalte, Huddinge, Jonas Löfgren, Lidingö,
Åsa Lönnqvist, Tyresö, Elisabeth Aldaeus,
förbundskansliet (sekr.).

Licensnämnd
(vald av förbundsmötet)
Anders Beck-Friis, Stocksund (ordf.),
Richard Johnsson, Bjärred (v.ordf.), Tord
Andersson, Sölvesborg, Anna Olrog, Sollentuna, Odd Swarting, Stockholm, Anna
Wallin, Stockholm, Ivar Verner, Sollentuna,
Anders Brulin, förbundskansliet (sekr.).
Appellationsnämnd
(vald av förbundsmötet)
Göran Lambertz, Uppsala (ordf.), Dan
Fernqvist, Västra Frölunda (v.ordf.), Gunilla
Bruno Alm, Stockholm, Thore Hallbäck
(t.o.m. 30 april), Leif Lundqvist, Stockholm,
Andreas Roos, förbundskansliet fr.o.m. 17
januari t.o.m. 31 maj (sekr.).
Affärskommitté
Seppo Vaihela, Kungälv (ordf.), Lars-Åke
Lindblom, Enskede (v.ordf.), Björn Andersson, Halmstad, Ingela Andersson,

Finspång, Lars-Olov Hansson, Umeå, Leif
Nilsson, Ytterhogdal, Britt Nordström,
Örebro, Jan Larsson, förbundskansliet
(sekr.).
Anläggningskommitté
Raul Björk, Örebro (ordf.), Rickard Strandberg, Visingsö (v.ordf.), Cristel Brorsson,
Halmstad, Michael Fleuron, Luleå, Bengt
Samuelsson, Linköping, Lars Wistedt,
Danderyd, Tommy Theorin, Malmö, Linda
Wijkström, Täby, Ronni Lundqvist, förbundskansliet (sekr.).
Domarkommitté
Bo Karlsson, Jönköping (ordf.), Maria Persson, Malmö (v.ordf.), Bengt Augustsson,
Luleå, Jan Berg, Luleå, Paul Myllenberg,
Jonstorp, Matts Sjöström, Mölndal, Eva
Ödlund, Sundsvall, Germund Nilsson, förbundskansliet (sekr.).
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Fotbollskommitté
Håkan Danielsson, Södra Vi (ordf.), Hans
Rosengren, Fårö (v.ordf.), Ingemar Carlsson, Färgelanda, Jan Hellström, Nyland,
Jeanette Mellqvist, Vänersborg, Lennart
Sjögren, Örebro, Magnus Stenberg,
Lögdeå, Stefan Lundin, Öjersjö (adj.), Jan
Mattsson, Alvesta (adj.), Per Widén, förbundskansliet (sekr.).
Medlemskommitté
Sam Ersson, Åsele (ordf.), Annika Grälls,
Örebro (v.ordf.), Per-Ola Johansson,
Karlshamn, Dan Jonsson, Marmaverken,
Jenny Keisu, Stockholm, Daniel Ljungberg, Halmstad, Fehmi Tasci, Södertälje,
Monika Vester, Borlänge, Gunilla Axén,
förbundskansliet (sekr.).
Medicinsk kommitté
Magnus Forssblad, Stockholm (ordf.),
Mats Börjesson, Göteborg (v.ordf.), Björn
Ekblom, Älta, Jan Ekstrand, Linköping,
Urban Johnsson, Halmstad, Jon Karlsson, Floda, Per Nilsson, Älvsjö, Annika
Näsmark, Sundbyberg, Per Renström,
Stockholm (adj.), Johan Fallby, förbundskansliet (sekr).
Tävlingskommitté
Gerhard Sager, Skepplanda (ordf.), Bert
Andersson, Göteborg (v.ordf.), Ingmar
Alm, Uppsala, Frida Andersson, Rydaholm, Anna-Karin Broström, Östersund,
Kenneth Carlsson, Bollnäs, Sören Gustafsson, Skellefteå, Sture Svensson, Borås,
Krister Malmsten, förbundskansliet
(sekr.).
FOTBOLLSMÄSSIGA ARBETSGRUPPER
Utbildningsgruppen
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Håkan Danielsson, Södra Vi, Sam Ersson,
Åsele, Bo Karlsson, Jönköping, Per Widén,
förbundskansliet, Tommy Andréason,
förlaget (sekr.).
Granskningsgruppen
Dag Wikman, Norrfjärden (ordf.), Thore
Jansson, Rottneros, Per-Ola Johansson,
Karlshamn, Germund Nilsson, förbundskansliet (sekr.).
Försäkringsgruppen
Gillis Persson, Motala (ordf.), Gunilla
Andersson, förbundskansliet, Magnus
Forssblad, Stockholm, Birger Jonsson,
Västerås, Britt-Marie Kihlman, förbundskansliet, Göran Blomgren, förbundskansliet (sekr.).
Domareförhandlingsgruppen
Annelie Larsson, Karlstad (ordf.), Nils-Olof
Anderson, Mölndal, Paul Myllenberg,
Jonstorp, Arne Jonasson, Oskarshamn,
Leif Nilsson, Ytterhogdal, Lars Wessman,
Nyköping.

Säkerhetsgruppen
Börje Sandgren, Umeå (ordf.), Bengt
Kjellberg, Göteborg, Lennart Petersson,
Nacka, Göran Rickmer, Stockholm, Sture
Svensson, Borås, Anders Sigurdson, förbundskansliet (sekr.).
Centrala Organisationskommittén
för Dam-EM 2013
Susanne Erlandsson, Haverdal (ordf.), Mikael Santoft, förbundskansliet (ledamot),
Göran Havik, förbundskansliet (proj.led.).
ADMINISTRATIVA ARBETSGRUPPER
Förtjänstteckengruppen
Bengt Ågren, Upplands Väsby (ordf. och
sekr.), Nils-Olof Anderson, Mölndal, Britt
Marie Kihlman, förbundskansliet.
Skiljenämnd
Ordförandepool: Krister Malmsten,
förbundskansliet (även samordningsansvarig), Staffan Anderberg, Helsingborg,
Dan Fernqvist, Västra Frölunda, Owe Hultin, Bromma, Håkan Lavén, Jönköping,
Martin Lindgren, Piteå, Risto Stoorhöök,
Sundsbruk, Åke Thimfors, Göteborg.
Gunnar Nordahls Minnesfond
Krister Malmsten, förbundskansliet
(ordf.), Björn Ahlberg, Vikbolandet, Thomas Nordahl, Örebro.
SAMARBETSGRUPPER
Elitevenemangsgrupp (Dam)
Lars-Åke Lindblom, Enskede (ordf.),
Inger Arnesson, Skellefteå, Cristel Brorsson, Halmstad, Kenny Jönsson, Malmö,
Marcus Nilsson, Kristianstad, Linda
Wijkström, Täby, Veronica Wessman, förbundskansliet (sekr.).
Ekonomisk Samrådsgrupp
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), NilsOlof Anderson, Mölndal, Bo Johansson,
Borås, Birger Jonsson, Västerås, Khennet
Tallinger, Hässleholm, Örjan Ohlström,
Gävle, Mikael Santoft, förbundskansliet,
Kjell Sahlström, förbundskansliet (sekr.).
HELÄGDA BOLAG TILLHÖRANDE
FÖRBUNDET
Svenska Fotbollförlaget AB
Björn Andersson, Halmstad (ordf.), Jörgen Eriksson, Råneå (v.ordf.), Madelene
Ekvall, Nol, Lars-Åke Lindblom, Enskede,
Mikael Santoft, förbundskansliet, Tommy
Andréason, förbundskansliet (VD).
Fastighets AB Solna Lagern 2
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.), Susanne Erlandsson, Haverdal, Jörgen Eriksson, Råneå, Rose-Marie Frebran, Örebro,
Kenneth Håkansson, Landskrona, Annelie Larsson, Karlstad, Karl-Erik Nilsson,
Uddevalla, Mikael Santoft, förbundskansliet (VD).

Fastighets AB Råsunda Fotbollstadion
(vilande bolag)
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Jörgen
Eriksson, Råneå, Rose-Marie Frebran,
Örebro, Kenneth Håkansson, Landskrona,
Annelie Larsson, Karlstad, Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, Mikael Santoft, förbundskansliet (VD).
Fotbolls TV i Solna AB (vilande bolag)
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Jörgen
Eriksson, Råneå, Rose-Marie Frebran,
Örebro, Kenneth Håkansson, Landskrona,
Annelie Larsson, Karlstad, Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, Mikael Santoft, förbundskansliet (VD).
Norr Kiosker NOKAB AB
(vilande bolag)
Lars-Åke Lagrell, Jönköping (ordf.),
Susanne Erlandsson, Haverdal, Jörgen
Eriksson, Råneå, Rose-Marie Frebran,
Örebro, Kenneth Håkansson, Landskrona,
Annelie Larsson, Karlstad, Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, Mikael Santoft, förbundskansliet (VD).
INTRESSEBOLAG
Onside TV-production AB
(SvFF:s ägarandel 50 %)
SvFF:s ledamöter har varit Lars-Åke
Lagrell, Jönköping (ordf.), Mikael Santoft
och Krister Malmsten (tillika sekr.), båda
förbundskansliet.
Råsta Administration AB
(under likvidation, SvFF:s ägarandel 20 %)
SvFF:s ledamot har varit Lars-Åke Lagrell,
Jönköping, med som suppleant Mikael
Santoft, förbundskansliet.
Arenabolaget i Solna AB
(SvFF:s ägarandel 33 %)
SvFF:s ledamot har varit Lars-Åke Lagrell,
Jönköping, med som suppleant Mikael
Santoft, förbundskansliet.
Swedish Arena Management AB
(SvFF:s ägarandel 33 %)
SvFF:s ledamot har varit Lars-Åke Lagrell,
Jönköping, med som suppleant Mikael
Santoft, förbundskansliet.
REPRESENTATION I RF-ORGAN
Magnus Forssblad, Stockholm,
Dopingnämnden RF.
Susanne Erlandsson, Haverdal,
Riksidrottsstyrelsen.
Bo Karlsson, Strömstad,
Valberedningen SISU.
Siv Karlsson, Jönköping,
Riksidrottsnämnden.
Krister Malmsten, förbundskansliet,
ordf. Riksidrottsnämnden.
Börje Sandgren, Umeå, SISU-styrelsen.

I NTE R NATION E LL A U PPDRAG

Internationella uppdrag

Susanne Erlandsson tillsammans
med organisationschefen för
Dam-VM 2011, Steffi Jones, vid
”FIFA Welcome Tour” i Stockholm
i februari 2011.

MÖTEN

Susanne Erlandsson

UEFA-kongress i Paris 22 mars
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson
och Mikael Santoft.
FIFA-kongress i Zürich 31 maj-1 juni
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson
och Mikael Santoft.
Nordisk konferens i Reykjavik 4-7 augusti
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell, Susanne Erlandsson,
Jörgen Eriksson, Rose-Marie Frebran, Annelie Larsson,
Kenneth Håkansson, Karl-Erik Nilsson och Mikael Santoft.
Strategiskt möte ordförande och generalsekreterare i
UEFA:s medlemsnationer på Cypern 20-21 september
SvFF representerades av Lars-Åke Lagrell och Mikael Santoft.
REPRESENTATION I FIFA OCH UEFA
Björn Ahlberg

UEFA Appeals Body

Marika Domanski Lyfors FIFA Organising Committee for the
FIFA U-20 and U-17 Women’s World
Cups
Jan Ekstrand

UEFA Medical Committee, 1:e v.ordf.

UEFA Women’s Football Committee,
1:a v.ordf.
FIFA Committee for Women’s Foot-		
ball and FIFA Women’s World Cup

Sune Hellströmer

UEFA Stadium and Security
Committee
		
Lennart Johansson
UEFA Honorary President
FIFA Honorary Vice President
Bo Karlsson

UEFA Referees Committee

Lars Lagerbäck

UEFA Jira Panel

Lars-Åke Lagrell

UEFA National Associations Co-opted
member
FIFA Disciplinary Committee

Krister Malmsten

UEFA Legal Committee

Håkan Nyberg

UEFA Anti-doping Panel

Lars Peterson

FIFA Medical Committee
FIFA Medical Assessment and
Research Center

Mikael Santoft

UEFA Development and Technical
Assistance Committee
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NÄMNDRAPPORTER

SBåd

DISCIPLINNÄMNDEN

BESVÄRSNÄMNDEN

Följande siffror gäller för tiden fr.o.m. Förbundsmötet den
26 mars 2011 och t.o.m. den 10 januari 2012.
Disciplinnämnden har hittills under verksamhetsåret
haft 19 ordinarie sammanträden och dessutom avgjort
sammanlagt 53 ärenden per capsulam.
Disciplinnämnden har behandlat totalt 671 ärenden,
vilka kan delas in i följande kategorier:

Besvärsnämnden får härmed lämna sin rapport över verksamheten under 2011, nämndens femte verksamhetsår.
Nämnden har under året hållit nio sammanträden. Två
av dessa har hållits i form av förhandlingar där de inblandade parterna har varit närvarande. Muntliga förhandlingar
har tidigare inte hållits i Besvärsnämnden.
Under året har till Besvärsnämnden inkommit 24
ärenden, en mindre ökning i förhållande till 2010. Två
av ärendena har i skrivande stund ännu inte prövats av
Besvärsnämnden.
Den mest frekventa ärendetypen har rört ansvar för ordningsstörningar i olika former i samband med match. Även
frågor rörande bruk av obehöriga spelare samt brister i olika
former av rapportering och redovisning har varit frekventa.
Nämnden har avgjort 25 ärenden under året, varav
tre varit hänförliga till föregående år. I 10 av de avgjorda
ärendena har nämnden helt eller delvis ändrat Disciplinnämndens beslut. Detta innebär en ökning i förhållande
till ändringsfrekvensen för 2010.
Ett av de ärenden där Besvärsnämnden har gjort en annan bedömning än Disciplinnämnden har rört prövningen
av de kränkande uttalanden mot matchdomaren som förekom i matchen mellan Djurgården och Malmö FF i april
2011. Av mer uppmärksammade beslut som i övrigt fattats

Arrangemangsärenden 106
Bestraffningsärenden 422
(varav spelare 338, ledare 45, föreningar 39)
Besvärsärenden
92
Övriga ärenden
51
Av dessa 671 ärenden har 34 överklagats till Riks
idrottsnämnden, varav tre beslut ändrades och ett ärende
återförvisades. 24 beslut överklagades till Besvärsnämnden.
Disciplinnämndens beslut har således blivit de slutliga
besluten i 99 % av handlagda ärenden.
Khennet Tallinger
Ordförande

NÄM N DRAPPORTE R

da all

av nämnden under året kan också nämnas bedömningen
av de ordningsstörningar som ledde till att de allsvenska
matcherna mellan Syrianska FC och AIK respektive Malmö
FF och Djurgården avbröts. I dessa ärenden har nämnden
hållit de muntliga förhandlingar som omnämnts ovan.
Lars Nilsson
Ordförande

LICENSNÄMNDEN
Licensnämndens uppgift har varit att handlägga och
besluta i ärenden huvudsakligen ifråga dels om anläggnings- och ekonomikriterier för deltagande i Allsvenskan,
Damallsvenskan och Superettan under säsongen 2012, dels
om UEFA:s klubblicens för säsongen 2011/2012.
Nämnden har sedan förbundsmötet 2011 haft fem
protokollförda sammanträden.
Elitlicens för deltagande i Allsvenskan, Damallsvenskan
och Superettan
Elitlicensen består av ekonomikriterier och för Allsvenskan
även av anläggningskriterier. Samtliga 44 berörda klubbar
har beviljats licens för säsongen 2012.
För deltagande lag i Allsvenskan har klubbarna erhållit

licens efter att ha visat positivt eget kapital per årsskiftet
2010/2011 samt även uppfyllt de betalningskrav m.m. som
ålagts klubbarna per den 31 augusti 2011.
För två klubbar i Damallsvenskan har enligt Licensnämndens bedömning negativt kapital förelegat per årsskiftet
2010/2011. För en av dessa klubbar har presenterad handlingsplan ej godkänts, medan för den andra har tidigare
godkänd handlingsplan från 2010 ej uppfyllts. De bägge
klubbarna har dock i särskilt periodbokslut per den 31
augusti 2011 uppvisat positivt eget kapital, varför samtliga
klubbar i Damallsvenskan kunnat erhålla licens.
För tre klubbar i Superettan har enligt Licensnämndens
bedömning negativt eget kapital förelegat per årsskiftet
2010/2011. Klubbarnas inlämnade handlingsplaner har
godkänts, varför även samtliga klubbar i Superettan kunnat erhålla licens.
Licens för deltagande i UEFA:s klubbtävlingar för herrar (Champions League och Europa League) säsongen
2011/2012
(UEFA-licensen består av kriterier inom områdena Sport,
Anläggning, Personal och Administration, Juridik samt
Finans).
Licensnämnden har beviljat licens för samtliga de klubbar som ansökt om licens.
Anders Beck-Friis
Ordförande

APPELLATIONSNÄMNDEN
Till Appellationsnämnden överklagas beslut av Licensnämnden. Appellationsnämndens domar får inte överklagas.
Under år 2011 har nämnden inte haft något ärende
att handlägga.
Göran Lambertz
Ordförande

Det fanns all anledning att jubla för GIF Sundsvall (t.v.) och
Åtvidabergs FF. Säsongen 2012 är båda tillbaka i Allsvenskan. ÅFF efter bara en säsong i Superettan. Sundsvall spelade
senast i högsta serien 2008.
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R E PR ESE NTANTSKAPETS RAPPORT

Representantskapsmötet 2011
Svenska Fotbollförbundets Representantskap lämnar
härmed en rapport över verksamheten 2011. Representantskapet har hållit ordinarie sammanträde den
25 november 2011 och följande beslutades:
Beträffande motion från Maria Niklasson, Bohusläns FF,
rörande utökning av antalet lag i div. 2, herrar, från nuvarande 12 lag per seriegrupp till 14 lag per seriegrupp fr.o.m.
säsongen 2013.
att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan,
samt
att motionen därefter ska behandlas vid ordinarie Representantskap 2012.
Beträffande motion från Mikael Lindgren, Västerbottens FF,
rörande förändring av farmarklubbsbestämmelserna så att
föreningar ska kunna låna spelare utan övergångsanmälan
till serier där man har ett farmarlag.
att avslå motionen med hänvisning till förevarande förslag till representationsbestämmelser.
Beträffande motion från Per-Ola Johansson, Blekinge FF, rörande förslag att kombinerade lag ska kunna delta i samtliga serier inom distriktsfotbollen.
att bifalla motionen med förutsättningarna att den föreslagna regeländringen endast gäller distrikts-		
serier, att kombinerade lag måste slutföra en serie
som ett kombinerat lag, att kombinerade lag, precis
som idag, inte kan delta i kval till div. 3, herrar och,
i förekommande fall, div. 2, damer, och heller inte
uppflyttas till förbundsserierna, samt att kombinerade lag heller inte kan tillåtas delta i kvalspel till 		
Svenska Cupen.
Beträffande motion från Per-Ola Johansson, Blekinge FF,
rörande förslag att utlåning av professionell spelare utan
övergångsanmälan inte ska kunna nyttjas i distriktsserierna.
att motionen besvaras inom ramen för förevarande förslag till representationsbestämmelser.
Beträffande motion från Mikael Lindgren, Västerbottens FF,
rörande förslag om roterande spelordning för kvalspelet till
andranivån i damernas seriesystem.
att motionen besvaras genom det förslag som För-		
bundsstyrelsen lämnar till Representantskapet om
damfotbollens seriesystem.
Beträffande motion från Mikael Lindgren, Västerbottens FF,
rörande damfotbollens seriesystem.
att motionen besvaras genom det förslag som För-		
bundsstyrelsen lämnar till Representantskapet om
damfotbollens seriesystem.

Beträffande förändring av damfotbollens seriesystem där
det noteras att Förbundsstyrelsen sedan Representantskapsmötet 2010 utrett frågan om ett nytt seriesystem inom
damfotbollen. Utredningsförslaget är att förbundsserierna
genomförs genom Damallsvenskan (12 lag), Damettan (14
lag) och div. 1, damer (6 seriegrupper om 12 lag).
Förbundsstyrelsen hemställde vid mötet att Representantskapet beslutade att en rådgivande diskussion genomförs vid Representantskapet, att Representantskapet
beslutar att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda
frågan vidare, samt att saken därefter ska behandlas vid
ett extra Representantskapsmöte den 20 februari 2012,
kl 13–17.
Sören Gustafsson, EFD, Lars Norman, Dalarnas FF,
och Bert Andersson, Göteborgs FF, yrkade på bifall till
det av Förbundsstyrelsen framtagna utredningsförslaget
och yrkar avslag på förslaget att frågan utreds vidare och
att saken beslutas vid ett senare tillfälle. Lars Carlsson,
Gestriklands FF, yrkade på avslag på Förbundsstyrelsens
förslag och anhåller istället att Representantskapet
beslutar att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda
frågan vidare samt att saken därefter ska behandlas vid
ordinarie Representantskapsmöte 2012. Förbundsordföranden konstaterade att ett eventuellt beslut om att
avgöra frågan idag är okontroversiellt och för Förbundsstyrelsen ett besked om att sakfrågans förankring ute hos
våra damföreningar är avklarad.
Votering företas med 37 röster för bifall till det av
Förbundsstyrelsen framtagna utredningsförslaget samt
avslag på förslaget att frågan utreds vidare och 7 emot.
Representantskapet beslutar
att med bifall, och omedelbar verkan, anta det av Förbundsstyrelsen framtagna utredningsförslaget.
Beträffande en ny spelform för Svenska Cupen, herrar, beslutar Representantskapet
att godkänna Förbundsstyrelsens rapport och under hand vidtagna åtgärder och fattade beslut, samt
att uppdra till Förbundsstyrelsen att fastställa föreskrifter i enlighet med det förslag som föreligger på förevarande Representantskapsmöte.
Noteras att namnet på tävlingens första upplaga benämns Svenska Cupen, herrar, 2012/2013.
Beträffande lån utan övergångsanmälan beslutar Representantskapet
att godkänna Förbundsstyrelsens rapport och under hand vidtagna åtgärder rörande lån utan över-		
gångsanmälan till följd av påpekanden från UEFA
och FIFA.
Beträffande farmarklubbssamarbeten inom svensk fotboll
beslutar Representantskapet
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Beträffande Elitfotbollsmanualen, damer, 2012
att fastställa Elitfotbollsmanualen, damer, 2012 med 		
utgångspunkt från Tävlingsbestämmelserna 2012.
Beträffande Reglemente för elitlicensen
att fastställa reglementet för elitlicensen, att gälla 		
fr.o.m. den 1 januari 2012.

Helsingborg firar cupguldet 2011 efter finalsegern mot Kalmar FF. Svenska Cupen för herrar 2012/13 får en ny spelform
som inleds i augusti 2012 med de två första spelomgångarna. Fortsättning sker i mars 2013 och turneringen avslutas
med final på nya Nationalarenan i maj.

att godkänna Förbundsstyrelsens rapport och underhand vidtagna åtgärder rörande farmarklubbssamarbeten inom svensk fotboll till följd av påpekanden
från UEFA och FIFA.
Beträffande spelarlån i SEF:s Folksam U21-serie
att Representantskapet beslutar i enlighet med SEF:s
framställan.
Beträffande spelarlån i EFD:s Svenska Spel F17-serie
att Representantskapet beslutar i enlighet med EFD:s
framställan.
Beträffande Tävlingsbestämmelser och Representationsbestämmelser 2012
att fastställa tävlingsbestämmelser och representa-		
tionsbestämmelser 2012 i enlighet med förslaget
att gälla fr.o.m den 25 november 2011, samt
att Representantskapet uppdrar till Förbundsstyrelsen
att fastställa eventuella redaktionella justeringar av
bestämmelserna.
Beträffande Särskilda Tävlingsbestämmelser för föreningar
i Allsvenskan och Superettan (STB) 2012 beslutar Representantskapet
att fastställa STB 2012 i enlighet med förslaget att gälla
fr.o.m. den 25 november 2011, samt
att Representantskapet uppdrar till Förbundsstyrelsen
att fastställa eventuella redaktionella justeringar av
bestämmelserna.
Beträffande rapport från Föreningen Svensk Elitfotboll
rörande direktiv och information tillhörande STB beslutar
Representantskapet
att notera rapporten.

Beträffande Seriesammansättning av förbundsseriernas
division 1, 2 och 3 herrar samt division 1 och 2 damer för
spelåret 2012.
Det rapporteras om skrivelse från Ånge IF, Medelpads
FF, vad gäller utformningen av serien div. 3, herrar, Mellersta Norrland. Utöver detta har IFK Klagshamn, Skånes
FF, och FoC Farsta, Stockholms FF, inplacerats i seriesammansättningen utifrån de nya tävlingsregler som Representantskapet beslutat. Håkan Danielsson, Smålands
FF, yrkar att Smålandsföreningarna Råslätts SK, Hovslätts
IK och Aneby SK flyttas från div. 3, Sydvästra Götaland,
herrar, till div. 3, Nordöstra Götaland, herrar samt att IFK
Berga, Färjestadens GoIF och Nybro IF flyttas från div. 3,
Nordöstra Götaland, herrar, till div. 3, Sydvästra Götaland,
herrar. Kjell Augustsson, Östergötlands FF, yttrar sitt stöd
till Danielssons förslag.
Representantskapet beslutar, genom acklamation,
att Representantskapet fastställer Förbundsstyrelsens
förslag till seriesammansättning vad avser div. 1, 		
herrar och div. 1-2, damer, samt
att Representantskapet uppdrar till Förbundsstyrelsen
att fastställa div. 2-3, herrar, med utgångspunkt från
den vakans som uppstått innan Representantskapets genomförande
Lottning företas av kvalet till Superettan med följande
utfall:
Lag 2 i div. 1 Norra, herrar – lag 13 i Superettan
Lag 2 i div.1 Södra, herrar – lag 14 i Superettan
Representantskapet har, i sin roll som Rikskonferens, som
hölls den 25 november, också behandlat följande ärenden:
•
Swedbank Arena – nya nationalarenan
•
OS i London 2012
•
Dam-EM 2013
•
Fotboll 2020
•
Namnsponsring
•
Årsplaneringen 2012 i urval
•
Publikutveckling

Solna i november 2011
Lars-Åke Lagrell		
Förbundsordförande		

Mikael Santoft
Generalsekreterare
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