VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

TRU-möte 2012-10-15
Minnesanteckningar
Närvarande från Västmanlands FF:
Birger Jonsson
Lino Massaro
Michael Klintskär
Kjell Eklöf
Stefan Andersson

Ordförande VFF
Ordförande VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Ledamot VFF:s Ungdomskommitté
Adjungerad sekreterare VFF:s Ungdomskommitté (tjänsteman)

Närvarande från föreningar: (21 personer från 15 föreningar)
Arboga Södra IF
Dingtuna GIF
Gideonsbergs IF
IFK Västerås FK
IK Franke
IK Oden
Irsta IF
Kungsör BK
Köping FF
Sala FF
Skiljebo SK
Skultuna IS
Västerfärnebo AIK
Västerås IK
Västerås SK Ungdom

Mats Malmkvist (ungdomsansvarig)
Kent Öhrn och Johan Nordlander (ungdomsledare)
Per-Olof Persson (utvecklingschef)
Birger Brodahl (sportchef) och Michael Hagström (ungdomsansvarig)
Magnus Hellström (kanslist)
Alberto Nicolai (ordf.) och Ola Railiola (ungdomsanvarig)
Mikael Olevall (ordförande)
Christer Elf (ordf. Ungdom)
Anneli Arnelind och Mattias Backlund (ungdomsansvariga)
Stefan Ekström (ungdomsansvarig)
Michaela Wallin (ungdomssektionen)
Maria Klingberg (kanslist och ungdomsansvarig)
Marie Thalin och Anna Roos (ungdom)
Michael Ekengren och Francisco Contreras (ungdomsansvariga)
Andreas Dayan (ungdomsansvarig)

På agendan:
 Inledning
 Lino Massaro inledde med att hälsa alla välkomna och informerade om att
arbetet inom Svealand och gemensamma regler fortsätter.
VFF är värd för kommande konferens i november.
Vidare informerade Lino om motionen gällande tabeller som är inlämnad till
repskapet.
 Motion om spel utan tabeller för 10-åringar 2013
Frågan om nivåanpassning försvinner om tabeller tas bort ställdes.
Nivåanpassning kommer som tidigare att finnas i någon form.
Mötet enades om att nivåanpassning om möjligt bör finnas redan på våren.
Vi undersöker frågan, dock bör man förstå att den geografiska lottningen på våren blir
omöjlig och att det inte kan bli fråga om nivåanpassning/omlottning inför hösten.
 Birger Jonsson fortsatte med diverse information om ”Landsbygdsprojektet”,
damjuniorer och konstgräsplaner mm.
 Värvning av spelare 13-15 år
Diskussion om detta förekom och ska VFF gå ut med rekommendationer till
föreningar?

 Revidering av dokumentet TRU 2012
 Representation DM-serie/Regionala serier
P15 Regional tillägg till punkt 3. P16 Regional tillägg till punkt 4.
Mötet enades om att detta ska tilläggas i TRU
 Straffområden 5-manna saknas i föreskrifterna
Mötet enades om att detta ska tilläggas i TRU
 Inbjudan till match
Komplettera texten. Om inbjudan ett skett senast 14 dagar innan bör bortalaget ta kontakt och
ifrågasätta varför man inte blivit inbjuden till match.
Mötet enades om att detta ska tilläggas i TRU
 Åldersdispenser
Förtydliga att spelare om möjligt i första hand ska tas underifrån och därefter kan man söka dispens.
Alla generella åldersdispenser i divisionsspelet tas bort.
Mötet enades om att detta ska tilläggas i TRU
 Genomgång före match
Förtydliga att tillåtna åldersstrukturer för resp. division och beviljade åldersdispenser ska kontrolleras
och godkännas gemensamt av ledare och domare före match.
Efter matchstart kan åldersstrukturer och åldersdispenser inte ifrågasättas.
Mötet enades om att detta ska tilläggas i TRU samt att en ”checklista” för domare och ledare upprättas för detta
 Domarrapporter
- Föreningar föreslår att domarrapporter vid 5-mannaspel tas bort helt.
- Föreningar föreslår att domarrapporter vid 7-mannaspel förvaras i föreningen t.o.m. 15/10 enligt
tidigare år.
- Föreningar föreslår att domarrapporter vid 9- och 11-mannaspel förvaras i föreningen t.o.m. 31/12.
- VFF föreslår att samtliga domarrapporter för DM 16-17 år ska administreras av föreningar digitalt via
Fogis eftersom VFF utser distriktsdomare som rapporterar dem i Fogis.
Mötet enades om ovanstående och informationen ska tilläggas i TRU.
Dock finns en 30-månadersregel för licensierade spelare som gör att domarrapporter för 15-åringar och äldre ska
sparas i 30 månader och måste därför skickas in till VFF efter säsongen förslagsvis senast 15/10.
 Vår- och höstsäsong
Föreningar föreslår att fler matcher ska spelas på våren. Våren består dock att endast åtta veckor från
maj fram till midsommar. Hösten består av sju veckor fram till sista september.
Mötet enades om att det är svårt att ändra på detta. Normalt spelas en seriematch per vecka och utöver det
tillkommer många cuper.

Övriga inkomna frågor
 Omklädningsrum (Kungsörs BK)
Kommentar: Frågan har diskuterats de senaste fem åren. VFF har tagit diskussionen med Västerås Stad men
bristen på omklädningsrum kan vi tyvärr inte göra något åt och vad som gäller står i TRU.
Mötet enades om att bortalaget bör höra sig för inför varje bortamatch om omklädningsrum finns tillgängligt eller
inte och att texten ska läggas till i TRU.
 Seriebyte under omlottning måste tillåtas (Västerfärnebo AIK)
Kommentar: Det är sedan flera år tillåtet att byta serie inför hösten, det är bara höra av sig till kansliet under
midsommarveckan. När det gäller serier som vid särskilda fall sträcker sig in på hösten är det av förklarliga
skäl inte alltid möjligt att byta serie.

 Bättre info till ledare när serier slås ihop så man kan ta ställning till vart man önskar
spela (Västerfärnebo AIK)
Kommentar: Inför vårlottningen finns info på hemsidan samt delges föreningen i god tid innan vårmötet där
serieindelningar fastställs. Det finns således gott om tid för ledare/föreningar att korrigera sina anmälningar
samt lämna synpunkter på föreslagna serieindelningar.
 Kallelse till match är en katastrof (Västerfärnebo AIK)
Kommentar: Det som gäller står i TRU. Det är ingen kallelse utan en inbjudan pga att man ska komma
överens om speldatum. Att kontaktperson inte svarar i telefon kan ju bero på olika anledningar.
Inbjudan ska ske senast 14 dagar innan men sunt förnuft säger väl att om det inte sker bör man själv ta
kontakt (detta kommer att skrivas in i TRU 2013).
Tillgång till omklädningsrum bör erbjudas men är ibland svårt att tillhandahålla. En tvåvägskommunikation
löser de flesta problem. Vad som gäller står i TRU.
 Personnummer saknas på spelarförteckning (Västerfärnebo AIK)
Kommentar: Det är beklagligt att lagledare struntar i att fylla i fullständigt personnummer, det är ok att detta
påtalas vid match. Dessa lagledare/föreningar kontaktas vid behov av VFF.
Västmanlands Fotbollförbund
Ungdomskommittén
g.m. Stefan Andersson

