Årsmötet och Representantskapet Västerbottens Fotbollsförbund 2021

Motion 1: Om möjlighet att tacka nej till avancemang i seriesystem
Då VFF i dagsläget tillåter ”andralag” i den högsta distriktsserien för dam och herr (division 4 herr och
division 2 dam) kan flera lag komma att vara diskvalificerade för uppflyttning.
För säsongen 2020 var så fallet för:




Två av tio lag i division 2 Norra Norrland Syd Dam
Tre av 12 lag i division 4 norra Herr
Två av 12 lag i division 4 södra Herr

Detta innebär alltså att dessa föreningar har helt andra förutsättningar än övriga. Om två ”andralag”
placerar sig som 1:a och 2:a kan det tredjeplacerade laget bli tvungna att tacka ja till uppflyttning
med stora sportsliga och ekonomiska konsekvenser som följd. Ett avancemang som laget bevisligen
inte lyckats med på sportsliga grunder. De föreningar som varken har ekonomiska eller sportsliga
förutsättningar för ett sådant avancemang kan bli tvungna att tacka nej och då istället bli nedflyttade
till distriktets lägsta serie.
Under säsongen 2020 fick vi bevittna ett sådant scenario. I division 4 södra herr blev tredjeplacerade
Mariehems SK uppflyttat till division 3 medan fjärdeplacerade Gimonäs Umeå IF fick delta i kval mot
division 3. I division 2 Norra Norrland Syd Dam blev även här tredjeplacerade Mariehems SK
uppflyttat och då till division 1. Om något av dessa tre lag hade tackat nej så skulle dessa lag ha blivit
nedflyttade till division 5 herr resp. division 3 dam.

Vi föreslår att: Föreningar ska kunna tacka nej till uppflyttning eller kvalspel då laget på sportsliga
grunder ej kvalificerat sig för spel i en högre serie. Dvs om laget hamnat på en sämre tabellplacering
än kvalplats (3:a eller sämre) ska föreningen kunna tacka nej utan att bli nedflyttade till den lägsta
distriktsserien.
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Styrelsen föreslår Representantskapet
att avslå motionen
att styrelsen startar, under våren 2021, en utredning i syfte att se
över eventuella förändringar gällande Tävlingsbestämmelserna
utifrån Sandvik IKs motion.

