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PROTOKOLL

fört vid sammanträde med Västergötlands
Fotbollförbunds representantskap

Dag och tid:

Torsdagen den 10 december 2020 kl. 18.30-20.40

Plats:

Digital konferens

Närvarande:

Se bilagd förteckning

REPRESENTANTSKAPETS BESLUTANDE DEL
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§ 1.1 Sammanträdets öppnande
Distriktsordföranden Magnus Gunnarsson förklarar mötet öppnat samt
hälsar representantskapets ledamöter och övriga närvarande
(hedersledamoten Sven Andersson, kommittéledamöter,
valberedningsledamöter, Västergötlands Fotbolldomareförbunds
ordförande Tomas Fernfelt samt media) välkomna till västgötafotbollens
21:a ordinarie representantskapsmöte samt förklarar sammanträdet för
öppnat.
Magnus Gunnarsson tar tillfället i akt och gratulerar Råda BK och
Vänersborgs IF till serieseger i division 2 damer respektive division 2 herrar.
Han framför också ett tack till alla föreningar som under Coronapandemim
stått ut med alla förändringar i vår verksamhet och till personalen som
arbetat hårt med all ökad administration under 2020.
§ 1.2 Sammanträdets behöriga utlysande
Tävlingskonsulenten Mats Karlén meddelar att föreningarna vid
distriktsmötet 2020.02.22 informerades om dag och tid för
representantskapsmötet. Anmälan har funnit tillgänglig i Fogis sedan
2020.08.15 och föreningarna inbjöds via mejl 2020.08.22. Information har
också funnits på VFF:s hemsida och nyhetsbrev och samtliga sociala medier.
Den slutliga kallelsen och handlingar utsändes i november 2020.
Mötet informeras om en delförändring i föredragningslistan, punkt 6, på så
sätt att ett förslag från distriktsstyrelsen om en resekostnadsutjämning i
division 4 herrar 2021 inte kommer att läggas fram. Ett väl genomarbetat
underlag tas fram inför representantskapet 2021.
Sammanträdet förklaras därefter vara i behörig ordning utlyst.
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§2

Upprop
Upprättad röstlängd i programmet EasyMeet godkänns (se bilagd
förteckning). 102 föreningar närvarar varav 83 röstberättigade. Vidare 8
röstberättigade ledamöter från distriktsstyrelsen. Totalt 91 röstberättigade
närvarar vid mötet.

§3

Val av sammanträdets funktionärer
Förrättas val av sammanträdets funktionärer och utses därvid efter förslag
från valberedningens ordförande Annika Ebenholm.
till ordförande, Rogher Selmosson, Götene

 JG, RS, CH, TH — Powered by TellusTalk

till sekreterare, tävlingskonsulent Mats Karlén.
att jämte ordföranden justera protokollet Catharina Hedén, Sjömarkens IF
och Tom Henningsson, Saleby IF.
§4

Motioner

4.1

Motion från Åsarp-Trädet FK, förändring av seriepyramiden herrar
Åsarp-Trädet FK föreslår i sin motion representantskapet att förändra
seriepyramiden herrar inför säsongen 2022. Förslaget är en återgång till tre
division 4-serier samt en förändring av division 5 till fem serier och division
6 till sex serier. Föreningen konstaterar att den seriepyramid som använts
sedan 2013 kväver fotbollen i Västergötland och tar död på föreningar. Tre
division 4-serier skulle öka intresset för seriefotbollen både för utövare och
media. Vidare önskar Åsarp-Trädet FK att Västergötlands FF driver frågan
om en utökning av division 3-serierna, vilket skulle ge ökad möjlighet för
lag från division 4 att stabilisera sig i den högre divisionen.
Skepplanda BTK har i ett yttrande föreslagit att frågan bordläggs i avvaktan
på en pågående utredning av den framtida distriktsorganisationen inom
svensk fotboll.
Hans-Fredrik Johansson, Lidköpings FK, uttalar sitt tack till Åsarp-Trädet
FK för sitt stora engagemang i seriefrågan.
Martin Gunnarsson, Åsarp-Trädet FK, redogör för bakgrunden till
föreningens motion.
Marcus Ahlberg, distriktsstyrelsen och tävlingskommittén, kommenterar
motionens innehåll. Styrelsen ser inte att frågan om utökning av division 3
kan drivas just nu. Att den nya seriepyramiden skulle drabba föreningarna
stämmer inte då de 20 föreningar som utgått ur seriesystemet sedan 2013
med något undantag inte bedrivit ungdomsverksamhet, ej heller haft U-lag
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i seriespel. Därför dras slutsatsen att problem i spelarunderlaget har ett
större samband med att föreningar fått lägga ner sina A-lag.
Distriktsstyrelsen föreslår i enlighet med Skepplanda BTK.s förslag om
bordläggning.
Representantskapet beslutar att bordlägga motionen.
§5

Tävlingsbestämmelser 2021
Mats Karlén föredrar distriktsstyrelsens förslag till tävlingsbestämmelser
(TB) 2021.
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Det föreslås en möjlighet för föreningar att anmäla ett tredje seniorlag (U2)
till A-lagsserie för damer. I nuvarande läge kan förening delta med ett A-lag
och ett U-lag. Anmälan av ett U2-lag skulle ske på geografiska grunder.
Emilia Stensson, Örslösa-Söne IK ber om en bekräftelse på förslaget att
geografin skulle vara avgörande för anmälan av U 2.
Martin Gunnarsson, Åsarp-Trädet FK, Martin Andersson, IFK Öxnevalla
och Elin Andersson, Mellby IK föreslår att denna del av TB-förslaget avslås.
Representantskapet beslutar att avslå denna del av TB-förslaget.
I den fortsatta redogörelsen för TB-förslaget noteras bland annat att division
4 2021, under förutsättning att så beslutas i § 6, kommer att bestå av 25 lag
mot normala 24. Orsaken är att den sista och avgörande kvalmatchen
ställdes in och två lag istället för ett flyttades upp från kvalet. Nedflyttning
och kvalspel från division 4 och 5 regleras i TB utifrån denna förutsättning.
Vidare informeras om att ackumulering av varningar med påföljande
avstängning av ledare införes på samma sätt som gäller för spelare.
I den del av förslaget som omfattar Barn och Ungdom föreslås en höjning av
rekommenderad ålder i Flickor division 1 till 18 år. Sammandrag och
poolspel för spel 5 mot 5 föreslås ersättas av enskilda matcher.
Skepplanda BTK har i ett yttrande föreslagit att sammandrag fortsatt ska
kunna genomförs i spel 5 mot 5 samt att det också ges möjligt att spela över
distriktsgränserna i sitt närområde.
Under förutsättning att representantskap under § 7 beslutar att anta
förslaget till Matchmiljö 2021 kommer vissa tillägg att införas i TB.
Distriktsstyrelsen föreslår att TB fastställs med föreslagen förändring enligt
Skepplanda BTK:s yttrande.
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Representantskapet beslutar
att

fastställa tävlingsbestämmelserna i enlighet med förslaget att
gälla fr.o.m. 2020.12.11.

§6

Seriesammansättning av distriktsserierna 2021, division 3 damer och
division 4–6 herrar.

6.1

Halvorstorps IS föreslår att division 4, herrar, under 2021 spelas med 26
lag istället för föreslagna 25 för att få två serier med samma antal lag.
Halvorstorps IS finns inte representerat i mötet. Mats Karlén redogör för
förslaget och hur det skulle påverka seriesammansättningen.
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Harald Svensson, Valtorps IF, konstaterar att Halvorstorps IS
i sitt förslag menar att föreningen som bästa icke uppflyttade lag i
kvalspelet till division 4 skulle ta den 26:e platsen. Harald menar
att Valtorps IF skulle få platsen eftersom en förlorad straffsparksläggning
i kvalmatch gjorde att föreningen skulle innebära att föreningen var
bästa icke uppflyttade lag.
Mats Karlén konstaterar att Halvorstorps IS var bästa grupptvåa med fyra
poäng och Valtorps IF näst bästa grupptvåa med två poäng. Därmed är
Halvorstorps IS bästa icke uppflyttade kvallag.
Representantskapet beslutar att avslå Halvorstorps IS förslag.
Magnus Gunnarsson och Mats Karlén föredrar distriktsstyrelsens förslag
till seriesammansättning inför 2021.
6.2

Division 3 damer
Representantskapet beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
Distriktsstyrelsens förslag får 83 röster medan 8 ledamöter ej deltar i
röstningen.

6.3

Division 4 herrar
Föreningarna Göta BK, Sjuntorps IF, Skepplanda BTK och Trollhättans FK
har inkommit med yttrande och ett alternativ till distriktsstyrelsens förslag.
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Alternativförslaget bygger på en jämnare resefördelning mellan de två
serierna.
Under den följande diskussionen talar Jonas Andersson, Skepplanda BTK,
Stefan Björkenstam, Trollhättans FK och Martin Gunnarsson, Åsarp-Trädet
FK, för de fyra föreningarnas alternativförslag.
Anton Wall, Sandareds IF, Henrik Lorentzon, Dalsjöfors GoIF, Mikael
Johansson, Kronängs IF och Tomas Nilsson, IFK Mariestad, föreslår att
beslut fattas enligt distriktsstyrelsens förslag.
Hans-Fredrik Johansson, Lidköpings FK, meddelar synpunkten att endast
de som är berörda av ett ärende ska besluta i detsamma.
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Representantskapet beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
Distriktsstyrelsens förslag får 33 röster, förslaget från Göta BK, Sjuntorps IF,
Skepplanda BTK och Trollhättans FK får 18 röster medan 37 ledamöter
avstår och 3 deltar ej i röstningen.
6.4

Division 5 herrar
Representantskapet beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
Distriktsstyrelsens förslag får 70 röster medan 15 ledamöter
avstår och 6 deltar ej i röstningen.

6.5

Division 6 herrar
Hemsjö IF har inkommit med yttrande och ett alternativ till
distriktsstyrelsens förslag.
Alternativförslaget berör tre av de föreslagna serierna.
Hemsjö IF finns inte representerat i mötet. Mats Karlén redogör för
förslaget och hur det skulle påverka seriesammansättningen.
Representantskapet beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
Distriktsstyrelsens förslag får 52 röster, förslaget från Hemsjö IF får 6 röster
medan 28 ledamöter avstår och 5 deltar ej i röstningen.

§7

Matchmiljö inför 2021
Under 2020 har en grupp med representanter för olika delar av
Västergötlands FF:s verksamhet samt tio av distriktets föreningar arbetat
med ett förslag som syftar till ett kollektivt ansvar för en bättre matchmiljö
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2021. Förslaget omfattar föreningar, spelare, ledare, domare, föräldrar och
publik.
Under förutsättning att förslaget vinner gehör kommer vissa delar att
skrivas in i Tävlingsbestämmelserna.
I den påföljande diskussionen yttrar sig Elin Andersson, Mellby IK,
Åke Fäldt, Kinna IF, Håkan Einarsson, Igelstorps IK, Marcus Brorsson,
Vartofta SK, Hans-Fredrik Johansson, Lidköpings FK, Martin Gunnarsson,
Åsarp-Trädet FK och Harald Svensson, Valtorps IF. Vissa frågor ställs som
besvaras av VFF. Inget av inläggen ifrågasätter förslaget.
Distriktsstyrelsen föreslår att representantskapet beslutar anta förslaget.
Representantskapet beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.
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§8

Representantskapets rapport
Distriktsstyrelsen föreslår att representantskapet i enlighet med stadgarnas
§ 14, moment 5, uppdrar åt distriktsordföranden och kanslichefen att avge
representantskapets rapport till distriktsmötet 2021.02.20.
Representantskapet beslutar i enlighet med distriktsstyrelsens förslag.

§9

Övrigt

9.1

U-lag i damernas division 3 och 4
Mats Karlén informerar om de senaste årens olika turer gällande U-lagens
deltagande i division 3 och 4, damer. Vid representantskapet 2018 beslöts
att U-lagen får medverka i A-lagsserier. Beslutet gäller i första hand tre år.
Martin Gunnarsson, Åsarp-Trädet FK lämnar synpunkter på nuvarande
system och menar att U-lagsserierna nu innehåller väldigt få lag eftersom
de flesta föreningarna väljer att spela i A-lagsserier.

9.2

Rapport efter Svenska FF:s Representantskap
Marcus Ahlberg, föredrar motioner, TB och RB som avhandlades på
Svenska FF:s Representantskapsmöte. Inga förbundsserier kunde
fastställas av representantskapet 2020.

9.3

Seriesammansättning div 2 damer
Mats Karlén informerar om liggande förslag till seriesammansättningen
2021. Sammansättningen fastställs den 11 decembe
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9.4

Utbildningsbidrag
Hans-Fredrik Johansson, Lidköpings FK, tar upp problemet med
utbildningsersättning inom damfotbollen. Det är svårt för en förening att
”få tillbaka” utbildningsersättningen då spelare avancerar till högre serier
Eftersom övergångssummor är sällsynta i damfotbollen.
Magnus Gunnarsson svarar att VFF tar med sig frågan för en eventuell
framtida motion till SvFF.
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§ 10 Avslutning
Rogher Selmosson hemställer att distriktsordföranden Magnus Gunnarsson
avslutar årets representantskapsmöte. Magnus Gunnarsson tackar
mötesordföranden samt informerar om att 2021 års distriktsmöte äger rum
lördagen den 20 februari. Planeringen är att mötet hålls i Skövde men
mycket tyder på att det blir digitalt i likhet med kvällens representantskapsmöte.
Distriktsordföranden tackar slutligen alla närvarande vid mötet.
Skövde den 10 december 2020
Vid protokollet

Mats Karlén
Justeras:

Rogher Selmosson
Mötesordförande

Catharina Hedénmg
Sjömarkens IF

Tom Henningsson
Saleby IF
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