Västerbottens Fotbollförbund

[Bestämmelser]

Förslag till justerade bestämmelser
Domarersättning
Bakgrund
Då domarna ibland väntar med att skicka in och förening vill samla utbetalningar per
match/omgång bör betalningstiden förlängas, dessutom finns en enkelhet om reglerna
sammanfaller med den regel SvFF har på sina matcher. I alla föreningar finns inte en löpande
betalningsprincip och att då ge föreningen möjlighet att göra betalningar en dag/vecka underlättar
för de små föreningarna. Tillägg/Justering enligt nedan.
Förslag
Utbetalning ska ske till av domaren angivet konto senast sju dagar efter att räkningen upprättats i
Fogis. Västerbottens FF samt Idrotts AB äger dock rätt att utbetala domarersättning i samband med
närmast förestående ordinarie löneutbetalning. Om ansvarig förening på skälig grund begärt
komplettering av räkningen räknas betalningsfristen från den dag justerad räkning kommit
föreningen tillhanda.
Domarersättning vid ej ifylld spelarförteckning
Bakgrund
Domarna har tidigare haft en ersättning på 50 kr per spelare, överskjutande tre, som ej inskrivits på
spelarförteckningen digitalt. En enklare hantering finns nu för domarna samt att arvodet debiteras
digitalt där denna administrationsavgift inte finns som tillägg.
Administrationsavgiften har inte tidigare reglerats med lättnad om det finns särskilda skäl som gjort
att regeln inte kunde efterlevas, om sådan lättnad inskrivs och samma instans (Tävlingsstyrelsen)
ska bedöma om sådana skäl funnits ges en likabedömning från fall till fall vilket inte sker om olika
domare ska bedöma om skälen var av sådan art att administrationsavgift ej ska erläggas.
Förslag
Denna bestämmelse stryks och i de fall domarna saknar möjlighet att lägga in spelare får domarna
kontakta VFF:s tävlingskansli som övertar hanteringen samt startar ett tävlingsärende mot
föreningen som felat.
Denna text stryks:
Administrationsavgift till domare:
Domaren skall ersättas med 50 kr per spelare, överstigande tre, som domaren tvingas lägga in på
spelarförteckningen i FOGIS. Detta skall noteras på domarkvittot och utbetalas av felande förening
enligt reglemente gällande utbetalning av domararvode.
Ersätts med denna:
Samtliga spelare som deltar i matchen skall vara införda i matchens trupp i fogis. Underlåtelse att
följa denna bestämmelse kan medföra att föreningen åläggas betala straffavgift om inte
tävlingsstyrelsen anser att särskilda skäl finns.
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Förslag till justerad skrivning gällande upp- och nedflyttning vid godkännande av motion från
endera SIK eller SIF
Bakgrund
Vi har varje år flertalet lag som inte vill flytta upp till Herrar div 3 och då ej heller delta i div 3 kvalet.
Då vi redan idag har en skrivning i TB som tar fasta på att det kan vara fler än sista laget som
nedflyttas, dvs ”erforderligt antal”, så kan detta användas för att inte få ett överskott på div 4 lag
om motion från endera Sandvik eller Sörfors godkänns.
Att ta i beaktning är att från tisdag den vecka div 3 kvalet startar gäller SvFF:s TB 2 Kapitlet, 26 §
”Allmänt om tillsättning av vakant plats”. Vi måste senast måndag den veckan meddela vilket lag
som ska uppflyttas och sålunda bör Tävlingsstyrelsen ange söndag innan den veckan som sista dag
för förening att tacka nej. Detta bör kommuniceras ut i tid så att föreningarna som är berörda kan
fatta beslut utan tidspress. Förening som då ej tackat nej och placerat sig på plats för uppflyttning
omfattas av bestämmelsen om att nedflyttning till distriktets lägsta division.
Förslag
Erforderligt antal lag nedflyttas, dock minst ett ur vardera seriegruppen.
Här är man beroende på hur många lag hemmahörande i distriktet som nedflyttas från
förbundsserien samt hur många föreningar som svarat nej till uppgång inom av Tävlingsstyrelsen
(TS) föreskriven tid samt ner till lägsta placering som av TS beslutas som lägsta placering för
uppflyttning.
4 kap. – Genomförande av match, 6 § Spelarförteckning (domarrapport)
Bakgrund
Regeln nedan har funnits då domare missat att rapportera matcherna.
Då detta nu mer är väldigt sällsynt till följd av domararvodesdelen samt att SvFF ändrar sin skrivning
så att SDF kan på eget initiativ inom 72 timmar från match justera domarrapporten.
Utöver detta har SvFF även i TB - 5 kapitlet - 1 § ”Förenings och spelares ansvar m.m”. inskrivit att
ansvaret åläggs Förening och Spelare att kontrollera uppgifterna.
Avsikten med 72 timmar är att det dels kan komma matcher i ”vardagsomgång” samt att det för en
domare kan vara svårt att minnas händelser som ligger längre tillbaka i tiden om domaren dömt
flertalet matcher efter den specifika matchen.
Förslag
Vi stryker den lokala bestämmelsen då den redan finns i ordinarie TB.
Förening har rätt att inom 72 timmar från matchstart – eller inom 48 timmar från domaren
registrerat sin domarrapport om sådan registrering infaller senare än inom 24 timmar från
matchstart – vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran
görs till Västerbottens Fotbollförbunds tävlingsstyrelse

4 kap. – Genomförande av match, 10 § Kallelse och inställelse till match
Bakgrund
Ungdomsserierna har samma möjlighet och bör nu inskrivas i TB.
Vi justerar till enligt förslaget nedan.
Förslag
Spel i den underliggande spelformen får ske i samtliga serier i distriktet upp till och med distriktets
lägsta herr- och damserie.
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Om förening önskar genomföra match i den underliggande spelformen skall detta meddelas
motståndarna senast dagen innan matchdag och spel i den underliggande spelformen är då
tvingande. I seniormatch får, om plan för 9–9 saknas, matchen spelas på spelplan 11–11

2 kap. 22 § gällande WO
Justering av bestämmelsen vid ev pandemipåverkan.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte
råder, såsom konstaterad smittspridning i föreningen av vad som av Fohm klassats som pandemisk
sjukdom, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen.
Justering av text i hela TB, RB FTB, mm.
Om återgång till Tävlingskommitté sker får texten Futsalkommitté (FUK) och Fotbollskommitté
(FOK) ersättas av Tävlingskommitté (TK) där bestämmelserna så kräver.

