PROTOKOLL fört vid sammanträde med Hallands Fotbollförbunds
representantskap.

Datum:

Tisdag 4 december 2012 kl. 19.00

Plats:

Katrinebergs Folkhögskola – Strandmarkssalen, Vessigebro

1.

Representantskapet som beslutande myndighet

1.1

Sammanträdets öppnande
Distriktsordförande Johan Johqvist hälsar de närvarande ombuden
välkomna till det sextonde representantskapsmötet
Därefter gjordes diverse presentationer inför 2013
- Dam EM 2013
Susanne Erlandsson
- LOK-stöd
Sven Svensson
- Eurotravel Sports AB
Jan Jildmalm

1.2

Sammanträdets behöriga utlysande
Information på Hallands FF:s hemsida 2012-10-05.
Kallelsen till Representantskapet utsänd per mejl till föreningarna
samt på Hallands FF:s hemsida 2012-10-10
Representantskapet beslutar
att
godkänna sammanträdets behöriga utlysande

2.

Upprop
Sekreteraren Gert-Inge Svensson läser upp röstlängden enligt
nedan:
Företräder
Alets IK
Annebergs IF
Arvidstorps IK
BK Astrio
Bua IF
Derome BK
IF Böljan
IF Centern
IFK Fjärås
Falkenbergs FF
Galtabäcks BK
Genevad/Veinge IF

Namn
Tomas Jarle
Tommy Magnusson
Christer Svensson
Daniel Andersson
Klas Tropp
Per Bengtsson
Heimo Käki
Anders Johansson
Gunnar Linnéll
Håkan Nilsson
Anders Lindgren
Ola Carlsson

Antal röster
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Getinge IF
GoIF Ginsten
Grimetons IK
IS Halmia
Halmstads BK
Harplinge IK
DFK Hasko
Hasslövs IS
Haverdal IF
Kung Karl BK
Kungsäters IF
Kvibille BK
Laholms FK
Lerkils IF
Lilla Tjärby IK
Lilla Träslövs FF
Långås IF
Löftadalens IF
Morups IF
IF Norvalla
Onsala BK
Oskarströms IS
Rinia IF
Rolfstorps GIF
Ränneslövs GIF
Skottorps IF
Skrea IF
Skällinge BK
Slöinge GoIF
Snöstorp Nyhem FF
Stafsinge IF
Särö IK
Tofta GIF
Torup/Rydö FF
Trönninge BK
Trönninge IF
Tvååkers IF
Tölö FF
Tölö IF
Ullareds IK
Valinge IF
BK Walldia
Vapnö IF
Veddige BK
Vessigebro BK
Vinbergs IF
Väröbacka GIF

Ola Andersson
Peter Axelsson
Mats Olsson
Kjell Andersson
Robert Nordström
Anders Johansson
Magnus Johansson
Göran Persson
Kenneth Wester
Bernt-Göran Reinholdsson
Gert-Ove Johansson
Rolf Franzén
Johan Larsson
Sebastian Arby
Jörgen Larsson
Markus Nilsson
Berth Svensson
Sven Fritzson
Carl-Gustav Larsson
Hans-Eric Bengtsson
Johan Gometz
Jonas Fallhage
Bafti Bungi
Jan-Ove Nilsson
Anders Jönsson
Ola Nilsson
Lars-Erik Carlsson
Stellan Birgersson
Bengt-Erik Johansson
Leif Nilsson
Ingemar Johansson
Lars-Inge Andell
Mia Alvarsson
Camilla Berggren
Boris Nilsson
Patrik Dimfeldt
Sven-Erik Ingvarsson
Tomas Glaerum
Hans Jacobsson
Micael Hallgren
Elisabeth Otterdahl
Peter Walldén
Ola Svensson
Gert Andersson
Anders Leander
Jörgen Boketun
Peter Svensson

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ysby BK
Åsa IF
Åsklosters IF
Ätrafors BK
Ätrans FF
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen
Distriktsstyrelsen

Bo Åkesson
Stefan Ljungström
Martin Stafström
Sven Karlsson
Arne Johansson
Johan Johqvist
Mikael Hansson
Gunilla Gustafsson
Patrik Svärd
Fisnik Kyqykalija
Carina Boysen
Stefan Samuelsson

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Representantskapet beslutar
Att
godkänna röstlängden

3.

Val av

3.1

Ordförande och sekreterare för sammanträdet
Representantskapet beslutar
att
välja Johan Johqvist till ordförande och Gert-Inge Svensson
till sekreterare för sammanträdet

3.2

Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
och tillika vara rösträknare
Representantskapet beslutar
att
välja Heimo Käki, IF Böljan och Mia Alvarsson, Tofta GIF till
justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera dagens protokoll

4.

Motioner

4.1

Tölö IF, Tölö FF, Kungsbacka DFF motionerar gällande, att öka
intresset och statusen för DM utomhus. (bilaga 1)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Att förslaget innebär att de första omgångarna behöver spelas under
sen höst 2012 eller väldigt tidig vår 2013, detta innebär att vi
organisatoriskt inte hinner med detta. Förslaget kommer dock att tas
med i planeringen inför 2014
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Representantskapet beslutar
att
avslå motionen
4.2

Slöinge GoIF motionerar gällande, att vid matcher med endast en
huvuddomare ska lagen befinna sig på var sin sida om planen under
matchen. (bilaga 2)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Att ha lagen på samma sida ger domaren en rimlig chans att hålla
kolla på spelare och ledare vid sidan av planen under matchen.
Hemmalaget ansvarar för linjen på andra sidan
Bengt-Erik Johansson, Slöinge GoIF och Peter Walldén, BK Walldia
yttrar sig under diskussionen
Representantskapet beslutar
att
bifalla motionen

4.3

Kornhult/Hishult FF motionerar gällande, att tillåta lagen ha varsin
långsida när det inte finns linjedomare. (bilaga 3)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Att ha lagen på samma sida ger domaren en rimlig chans att hålla
kolla på spelare och ledare vid sidan av planen under matchen.
Hemmalaget ansvarar för linjen på andra sidan
Bengt-Erik Johansson, Slöinge GoIF och Peter Walldén, BK Walldia
yttrar sig under diskussionen
Representantskapet beslutar
att
bifalla motionen

4.4

Onsala BK motionerar gällande, att införa ett 2 domarsystem i alla
ungdomsserier och cuper (13-16 år). Det skulle innebära större
trygghet och ett bättre stöd, genom att 2 domare samverkar och ger
varandra feedback. (bilaga 4)

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Det finns inget som hindrar att nya domare arbetar i par men detta
förslag innebär att etablerade domare inte får döma själva samtidigt
som det kräver dubbla antalet domare
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Representantskapet beslutar
att
avslå motionen
4.5

Valinge IF motionerar gällande, gemensamma dam/herrlag i
Hallands FF:s serier. Det ska vara möjligt för fotbollsföreningar att
kunna samarbeta och tillåts ha gemensamma lag i herr respektive
damfotbollen i Hallands Fotbollförbunds serier samt vill även att det
ska vara möjligt att ha dubbelnamn som t.ex. Tvååker/Galtabäck.
(bilaga 5)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Det är idag möjligt att samarbeta upp till nivå div. 4 herrar och nivå
div. 3 damer. Detta är reglerat från Svenska Fotbollförbundet
Elisabeth Otterdahl, Valinge IF, yttrar sig under diskussionen
Representantskapet beslutar
att
avslå motionen
att
Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att skriva en motion till
SvFF:s representantskap 2013

4.6

IFK Fjärås motionerar gällande, att reservklass 1 herrar delas i två
serier, en norra och en södra. (bilaga 6)
IFK Fjärås har beslutat att dra tillbaka sin motion. (bilaga 6.1)

4.7

Sandlyckan/Kullavik IF motionerar gällande, att 5-mannafotboll
skall spelas med 5-manna mål som har måtten 2x3 meter. (bilaga 7)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen bifalles, med nedanstående motivering
Förslaget ligger i linje med förslaget från Distriktsstyrelsen förslag
Representantskapet beslutar
att
bifalla motionen

4.8

Slöinge GoIF motionerar gällande, att HFF också bjuder till P14-15
serier fr.o.m. 2013 och i om möjligt 3 nivåer istället för P15-16
(bilaga 8)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Anledningen till att vi har P15-16 är att vi har brist på 16 års lag. Det
optimala är om spelarna får möta jämnstora motståndare med
liknande tekniska kunskaper. Att låta 15 åringar spela med 14
åringar förskjuter problemet ett år istället för att lösa det
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Slöinge GoIF har beslutat att dra tillbaka sin motion. (bilaga 4.8)
4.9

Onsala BK motionerar gällande, att behålla alla möjligheten att
mellan 13-16 år (ungdomsfotbollen), spela i angränsande distrikt till
Halland. Hallands FF seriesystem skall i första hand prioriteras med
1 lag för respektive åldersgrupp/seriesystem. Därefter skall
ytterligare lag erbjudas möjligheten till spel, där föreningen finner det
bäst lämpligt. (bilaga 9)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Distriktsstyrelsen är positivt inställda till utbyte med angränsande
distrikt. Detta är bra både ur sportsliga som miljömässiga perspektiv.
Dock finns önskan från Göteborgs Fotbollsförbund att vi begränsar
vilka vi tillåter spela i deras distrikt, under 2012 har sex av 18 lag
som spelat i Göteborg dragit sig ur serien och huvuddelen av dessa
var under 14 år
Representantskapet beslutar
att
avslå motionen

4.10

BK Astrio motionerar gällande, åldersinflation och underåriga
spelare. HFF går ut med en stark rekommendation att man skall
spela i sin egen årskull så att bra hallandsserier respektive övriga
divisioner kan anordnas. Möjligheten skall dock finnas för väldigt
duktiga lag att kunna anmäla sig i en äldre serie om jämbördigt
motstånd inte kan erbjudas i den egna åldersklassen likt tidigare
utan maxantal av underåriga. (bilaga 10)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Distriktsstyrelsen anser att föreningarna ska fokusera på de
individuella spelarna och inte på lagen. En spelare kan och ska
kunna flyttas upp både ett och två år om det är bra för
individen. Att flytta upp hela laget innebär att de spelarna som är
sena i sin utveckling drabbas. Genom att flytta upp lag, som gjorts
under de senaste åren när duktiga lag flyttats upp till lägsta serien i
åldersgruppen över, så låter man tekniskt duktiga spelare spela mot
motståndare som är fysiskt större men tekniskt sett senare i
utvecklingen. Spelet går från ett tekniskt till ett fysiskt spel vilket
hämmar dessa spelare i sin utveckling. Om enskilda spelare lyfts
upp kan detta ske i takt med deras fysiska och tekniska utveckling
Robert Nordström, Halmstads BK, Peter Jacobsson, BK Astrio,
Tomas Glaerum, Tölö FF och Rasmus Svensson, IF Centern yttrar
sig under diskussionen
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Representantskapet beslutar
att
Bifalla motionen
4.11

BK Astrio motionerar gällande, att i varje match får högst två
överåriga spelare namnges på laguppställningen likt tidigare men
endast en överårig spelare får vara på plan samtidigt. (bilaga 11)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Detta är ett förslag som är omöjligt att kontrollera på planen under
match. Regeln är till för att skapa möjlighet för spelare som är sent
utvecklade i sitt spel eller av sociala skäl (exempelvis går i skolklass
med de som är ett år yngre) ska få möjlighet att spela fotboll samt för
de föreningar som har ont om spelare i olika åldersgrupper
Bengt-Erik Johansson, Slöinge GoIF, Johan Gometz, Onsala BK,
Thomas Stålheden, BK Astrio, yttrar sig under diskussionen.
Representantskapet beslutar
att
avslå motionen

4.12

IF Böljan motionerar gällande, 9-manna fotboll för 13-åringar. De
föreslår att en 11-manna serie införs för 13-åringar, utan
åldersdispens för överåriga under 2013. (bilaga 12)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
IF Böljan föreslår 2013 som övergångsår. 9-manna fotboll för 13åringar infördes inför 2012 vilket innebär att det året var ett
övergångsår. Antalet spelare på planen och mängden bollkontakt för
varje spelare är viktig för spelarens utveckling och den missgynnas
av att för tidigt spela 11-manna fotboll jämfört med 9-manna
Representantskapet beslutar
att
avslå motionen

4.13

BK Astrio motionerar gällande, tävlingsmatris för ungdomsfotboll.
Nuvarande regler med serier inkl. tabeller från 10 år och uppåt
kvarstår. (bilaga 13)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås, med nedanstående motivering
Rekommendationer från Svenska Fotbollförbundet är att inte ha
serietabeller för spelare som är 12 år eller yngre. Fokus bör ligga på
att utveckla spelare istället för att vinna serier
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Peter Jacobsson, BK Astrio, Ola Nilsson, Skottorps IF, Bengt-Erik
Johansson, Slöinge GoIF, Sven Karlsson, Ätrafors BK, Peter
Walldén, BK Walldia, Sebastian Arby, Lerkils IF, Rasmus Svensson,
IF Centern och Thomas Jarle, Alets IK yttrar sig under diskussionen.
Representantskapet beslutar
att
bifalla motionen
4.14

Kvibille BK motionerar gällande, 2013 års spelregler ungdom,
tävlingsmatris. (bilaga 14)
Kvibille BK har beslutat att dra tillbaka sin motion (bilaga 14.1)

5.

Distriktsstyrelsens förslag

5.1

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, ungdomsfotboll i
Halland. (bilaga 15, Tävlingsmatris)
Att serier genomförs med antal spelare, storlek på plan, boll och mål
i respektive åldersgrupp genomförs enlig matris i bilaga 15
Att antalet spelare som får ”dubblera” om föreningen har mer än ett
lag i åldersgruppen ökas från tre till fem
Att spel i angränsande distrikt tillåts från 14-års ålder under
förutsättning att lag i egna distriktet finns och att laget kan visa att de
har tillräckligt stor trupp att klara spel med två lag
Ola Nilsson, Skottorps IF, Rasmus Svensson, IF Centern,
Lennart Claesson, Särö IK och Rolf Franzén, Kvibille BK

Distriktsstyrelsen föreslår
att
Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag
Representantskapet beslutar
att
bifalla förslag 1
att
bifalla förslag 2 med ändring från 14 år till 13 årsålder
5.2

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, herrfotboll i
Halland
Att under 2013 dela Reservlagsserien Klass 1 i en nord och en syd
grupp med sex lag i varje grupp samt att dessa har trippelmöte. De
tre bäst placerade lagen i Norra gruppen möter det tre bäst
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placerade i Södra gruppen (fem matcher) där en ny tabell görs. Ett
liknande möte sker med de tre sämst placerade lagen, där de tar
med sig resultaten från grundseriens inbördes möten, för att avgöra
vilka lag som flyttas ner till Klass 2
Distriktsstyrelsen föreslår
att
Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.
Distriktsstyrelsen föreslår
att
Reservlagsserierna byter namn till Utvecklingsserier
Representantskapet beslutar
att
bifalla förslag 1
att
bifalla förslag 2
5.3

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, damfotboll i
Halland
Att under 2014 öka antalet lag i Div. 2 till 12 lag
Elisabeth Otterdahl, Valinge yttrar sig under diskussionen
Distriktsstyrelsen föreslår
att
Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag
Representantskapet beslutar
att
bifalla förslaget.
att
ge uppdrag till Tävlingsutskottet att fastställa
tävlingsbestämmelser kring nedflyttning från nya div. 2
damer samt uppflyttning från nya div. 3 damer för 2013

5.4

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, Representationsoch tävlingsbestämmelser. Distriktsstyrelsen föreslår bifogade
förändringar av representations- och tävlingsbestämmelserna att
gälla för 2013. (bilaga 16)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag
Representantskapet beslutar
att
bifalla Representationsbestämmelser (RB) 2013
att
bifalla Tävlingsbestämmelser (TB) 2013
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6.

Sammansättning av distriktsserierna för representationslag
spelåret 2013 för herrar och damer samt utvecklingsserier
herrar. (bilaga 17
Distriktsstyrelsen föreslår
att
Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag
Representantskapet beslutar
att
bifalla förslaget till serieindelningen för damer,
div. 2 - div. 4
att
bifalla förslaget till serieindelningen för herrar,
div. 4 Elit - 6 herrar.
att
bifalla förslaget till serieindelningen för utvecklingsserier
herrar

7.

Representantskapets rapport
Johan Johqvist föredrar distriktsstyrelsens förslag att
Representantskapet i enlighet med dess stadgar uppdrar åt
distriktsordföranden - tillika sammanträdets ordförande - att avge
Representantskapets rapport till distriktsårsmötet
Representantskapet beslutar
att
bifalla förslaget

8.

Representantskapet i dess egenskap av distriktskonferens

8.1

Reservlagsfotboll herrar
Hallands FF hänvisar till punkt 6, då sammansättningen för
utvecklingsserierna fastställdes

8.2

Intersport Cup seniorer
Gert-Inge Svensson redogör för upplägget av Intersport Cup
Seniorer 2013

8.3

Inriktning ungdomsfotboll
Hallands FF hänvisar till punkt 5.1.

8.4

Intersport Cup ungdomar
Gert-Inge Svensson redogör för Intersport Cup ungdomar 2013 med
samma som upplägg som tidigare,
P18-P12 samt F18-F12

8.5

Motioner/förslag Svenska Fotbollförbundets Representantskap
Johan Johqvist informerade om de motioner som var uppe för
diskussion på Svenska Fotbollförbundets Representantskap
den 25 november 2011
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8.6

Svenska Fotbollförbundets Tävlingsbestämmelser (TB)
och Representationsbestämmelser (RB) 2012
Johan Johqvist presenterar vilka förändringar i tävlings- och
Representationsbestämmelser som träder i kraft 2013

8.7

Information angående div. 1 damer
Mikael Hansson informerade angående nya div. 1 damer 2013 enligt
följande:
 Kval till div. 1 damer 2013
 8 ingångar för Götaland
 Totalt 4 kvalgrupper för Götaland
 2 lag från varje kvalgrupp går upp
 Halland har ett lag som tar en plats i kvalet

8.8

Information angående div. 2 herrar
Ett förändrat spelformat för div. 2 herrar, vad avser 2013
(övergångsår) och 2014 har fastställts. Fr.o.m. 2014 ska div. 2
herrar, genomföras via 6 serier om 14 lag (idag 6 serier om 12 lag)

8.9

Övrigt att tänka på inför 2013
Gert-Inge Svensson informerade om följande:
Alla uppgifter från föreningarna skall registreras i FOGIS, detta
åligger föreningarna att göra. HFF kommer inte att ta in
föreningsuppgifter, utan alla uppgifter skall kunna sökas i FOGIS.
(exempel föreningsuppgifter, kontaktpersoner i respektive lag/serie,
anläggning)
Inga spelordningsmöten utan den ersätts av ”Tävlingskväll” på
Katrinebergs folkhögskola för samtliga serier
Tävlingskväll, herrar 29/1 Representationsserier 18.00
Utvecklingsserier 19.30
Tävlingskväll, damer 12/2, 18.00
Tävlingskväll, pojk- och flickserier 12/3, 18.00
Obligatorisk närvaro minst 1 ledare från varje lag!
Spelprogram: föreningarna tar kontakt med varandra och kommer
överens om speldagar/tider och respektive lag har sedan ansvar för
att lägga in sina hemmatcher i FOGIS senast 25/1
(representationsserier, utvecklingsserier herrar), senast 8/2 (damer)
I samma serie får det endast spelas tre (3) matcher samma dag. Ni
ska därför ha kommit överens om reservdag om er match blir
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beordrad att flyttas. Detta kommer HFF att titta på inför
tävlingskvällarna
All information gällande 2013 kommer endast att mejlas ut till
föreningarna samt finnas på hemsidan under fliken
tävlingsverksamhet
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Sammanträdets avslutning
Distriktsordförande Johan Johqvist tackar de närvarande för ett bra
möte. Därefter förklarar han 2012 års representantskap avslutat

Vessigebro dag som ovan

Gert-Inge Svensson
Sekreterare

Johan Johqvist
Ordförande

Heimo Käki
Justeringsman

Mia Alvarsson
Justeringsman
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