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SAMMANTRÄDE
MED
HALLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAP
Tisdagen den 3 december 2013, kl. 19:00.
Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro
PROGRAM
18:00 Kaffe, The, Fralla, Frukt
19:00 Representantskapets sammanträde
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FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE
MYNDIGHET
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och
HFF:s styrelseledamöter. Ledamot i representantskapet har en röst.
Röstning får inte ske genom fullmakt. Är utsedd föreningsledamot
förhindrad att delta får föreningen skicka utsedd ersättare som
representant för föreningen. (se vidare HFFs stadgar §§17-21)

1.1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE.

1.2

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA UTLYSANDE.
Inbjudan och kallelsen utsänd per mejl till föreningarna 2013-09-03.
Kallelsen till Representantskapet på Hallands FF:s hemsida 2013-10-01.
Kallelse med handlingar utskickad till föreningarna 2013-11-15.

2.

UPPROP

3.

VAL AV

3.1

Ordförande och sekreterare för sammanträdet.
Förslag: Ordförande, Johan Johqvist och sekreterare, Gert-Inge
Svensson.

3.2

Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag: Lars Johansson, BK Astrio och Johan Larsson, Laholms FK.

4.

INFORMATIONSPUNKTER TILL REPRESENTANTSKAPET
I DESS EGENSKAP AV DISTRIKTSKONFERENS.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Utvecklingsserier – herrar och damer, anmälda lag och tidplan
Intersport Cup – seniorer, tidplan anmälan och speldatum
Inriktning ungdomsfotboll, inbjudan till serier
Intersport Cup – ungdomar, inbjudan åldersklasser och tidplan
Svenska Fotbollförbundets Representantskap 2013.
Svenska Fotbollförbundets Representationsbestämmelser (RB 2014) och
Tävlingsbestämmelser (TB 2014).
Fair play och respekt, ambassadörer, information och utvalda matcher
Linjemän i division 5 herrar
Dam-EM

5.

MOTIONER

5.1

Valinge/Derome motionerar gällande, att det ska vara möjligt för
fotbollsföreningar att kunna samarbeta och tillåtas ha gemensamma lag i
damfotbollen i Hallands FF:s och Svenska Fotbollförbundets serier.
Valinge/Derome vill även att det ska vara möjligt att ha dubbelnamn som
t.ex. Valinge/Derome. (bilaga 1)
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Distriktsstyrelsen föreslår
Att avslå motionen i den del som rör Svenska FF:s serier, då detta är en
fråga för Svenska FF:s representantskap.
Distriktsstyrelsen föreslår
att
bifalla motionen i den del som rör Hallands FF:s serier.
Det är numera möjligt enligt Svenska FF:s
Tävlingsbestämmelser 2 kap § 10.2 för kombinerade lag att
spela på denna nivå. Notera dock att ett kombinerat lag ska
fullfölja hela tävlingen som kombinerat lag och äger ej rätt att
delta i förbundsserierna eller kval till förbundsserierna.
5.2

Slöinge GoIF motionerar gällande, att damlags B-lagen fr.o.m. 2014 ska
spela i separata B-lagsserier, med samma representationsregler som
Hallands FF:s herrseniorer. (bilaga 2)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
avslå motionen, med nedanstående motivering
Förändringen blir så omfattande att det behövs en
konsekvensanalys.

5.3

Slöinge GoIF motionerar gällande, att HFF inbjuder till P15-serier nästa
år både 9-manna och 11-manna. Det är för stort hopp från P14 till P16.
(bilaga 3)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
avslå motionen, med nedanstående motivering
Hallands FF kommer att arrangera två serie för 14 åringar (9
+ 11 manna) samt en serie för 15-16 åringar (11 manna)
under 2014. Vi har för få lag för att dela upp 15-16 åringarna
i två serier med bibehållen möjlighet att skapa serier med
olika svårighetsgrad.

5.4

Slöinge GoIF motionerar gällande, att fotboll för 9-åringar också ska
kunna spela 7-mannafotboll och inte bara 5-manna. I den åldern är man
för stor för att spela på så liten plan och med så små mål. Möjligheten att
spela 5-manna kan ju vara kvar för de som önskar (se P12 7- och
9-manna). (bilaga 4)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
avslå motionen, med nedanstående motivering
Vi införde under 2012 5 manna fotboll och har överlag
positiva responser från föreningarna. 5 manna fotboll
innebär att spelarna får mer bollkontakt och det gynnar
deras tekniska utveckling som fotbollsspelare.
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5.5

Kornhult/Hishult FF motionerar gällande, att låta tjejerna vara ett år
äldre än pojkarna när dom spelar i pojklagen, dom är ju inte så fysiska
starka som pojkarna. (bilaga 5)
Distriktsstyrelsen föreslår
att
avslå motionen, med nedanstående motivering
Sedan 2012 tillåter vi lagen att använda två överåriga utan
dispens i samtliga ungdomsserier. Flickor tillåts att spela i
pojkserier.

6.

DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG

6.1

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, förändringar i
damernas seriepyramid:
att
att
att
att

ny seriepyramid för damer införs.
division 2 damer förblir oförändrad.
division 3 damer ändras till en serie som spänner över hela
Halland
division 4 damer ändras till minst en serie beroende på hur
många lag som finns i Halland. I dagsläget finns det
underlag för två serier, en norr och en söder, och
förhoppningsvis blir det inte färre lag inför kommande år.

Denna förändring behöver ske då resultatet av införandet av
utvecklingsserier för damer har inneburit att ett antal lag flyttat sitt lag
från den raka seriepyramiden till utvecklingsserien. Detta har gjort att
seriesystemet har för få lag för att ha en seriepyramid som den är idag.
Målet med att ha en division 3-serie är att höja kvaliteten på denna serie
så att de föreningar som kommer upp till division 2 är redo för spel i
denna serie och inte åker ur direkt vilket har varit fallet på senare år.
Distriktsstyrelsen föreslår
att
6.2

Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, Representations- och
tävlingsbestämmelser. Distriktsstyrelsen föreslår bifogade förändringar
av representations- och tävlingsbestämmelserna att gälla för 2014.
(bilaga 6)
Distriktsstyrelsen föreslår
att

2013-11-15

Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.

2013-11-15

6.3

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, utbetalningar av
domarersättningar.
Hallands Fotbollförbund har sedan ett representantskapsbeslut 2009 ansvarat för
domarutbetalningar till domare för dömda matcher i distriktsserierna och DM. HFF har i
sin tur fakturerat varje förening för de domarkostnader som föreningen haft. HFF har för
arbetet lagt på en administrativ avgift om trettio kronor per domaruppdrag.
HFF ligger ute med pengarna eftersom domarna skall ha betalt för sitt uppdrag inom
fem dagar efter inskickat underlag. HFF fakturerar därefter föreningen ca två veckor
efter att utbetalning till domare gjorts. Föreningen har tio dagar på sig att betala
fakturan vilket få av föreningarna respekterar.
Många, för att inte säga de flesta, betalar inte fakturan förrän en – två veckor efter det
att förfallodatumet passerats. Allt för många väntar med att betala upp till tre månader
efter förfallodatum och ibland inte förrän de fått påminnelse. Det arbetet som uppstår i
samband med hanteringen av fakturorna och de föreningar som inte betalar inom
stipulerad tid är tyvärr allt för omfattande för att rymmas inom den administrativa avgift
som tas ut.
Vid den händelse att representantskapet väljer att inte besluta enligt distriktsstyrelsens
förslag kommer avgiften för denna tjänst att höjas betydligt. Dessutom kommer vi att få
betala moms nästa år för den tjänst som vi köper av Hallands IF. De har aviserat att
detta kommer att skötas av deras bolag. Avgiften för tjänsten kommer att hamna på
minst 100 sek/domaruppdrag.
Distriktsstyrelsen konstaterar också att denna arbetsuppgift som HFF åtagit sig inte
ligger i någon av HFF uppgifter/ansvar.

Att

föreningarna återtar ansvarar för betalning av domarna i
distriktsserierna och DM.

Distriktsstyrelsen föreslår
att
6.4

Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.

Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, att representantskapet
fr.o.m. 2014 behandlar tävlingsärenden som gäller
representationsserierna.
Övriga ärenden som under åren tagits upp på representantskapet
utanför ovanstående handläggs genom skrivelser direkt till
distriktsstyrelsen.
Distriktsstyrelsen föreslår
att

7.

Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.

SAMMANSÄTTNING AV DISTRIKTSSERIERNA
FÖR REPRESENTATIONSLAG SPELÅRET 2014
FÖR HERRAR OCH DAMER.
Distriktsstyrelsens förslag utsändes fredagen den 15 november 2013 för
herrserierna, Div. 4 Elit - Div. 6. Bilaga 7
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Distriktsstyrelsens förslag utsänds fredagen den 15 november 2013 för
damserierna, Div. 2. Bilaga 8
Tävlingsutskottet lämnar förslag på seriesammansättning för div. 3 och
div. 4 damer i samband med att förslaget för utvecklingsserierna herr och
dam publiceras den 9 januari 2014.
Distriktsstyrelsen föreslår
att

8.

Representantskapet beslutar i enlighet med
Distriktsstyrelsens förslag.

REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT
Distriktsstyrelsen föreslår att Representantskapet i enlighet med dess
stadgar uppdrar åt Distriktsordföranden - tillika sammanträdets
ordförande - att avge Representantskapets rapport till Distriktsårsmötet.

9.

2013-11-15

SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

