NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS

32:a REPRESENTANTSKAP

Lördagen den 11 december 2021 kl. 13.00, Scandic Hotell i Luleå,
mötet sänds även digitalt i teams
Fullmaktsinlämning sker på plats, alternativt senast kl.12.00 fredag 10 december till
kansliet@norrbottensff.bd.se
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Sammanträdets behöriga utlysande
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Upprop (förening och ombud)
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Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
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Val av två justeringsmän att jämte sammanträdets ordförande justera
protokollet och att tillika vara rösträknare

§6

Föredragning och behandling av motioner

§7

Rapport från SvFF:s Representantskapsmöte

§8

Redovisning effekt av försök utan ackumulerade varningar

§9

Behandling och beslut om föreskrifter för div. 2 damer 2022

§ 10

Bilaga 2

Behandling och beslut angående seriespel för
 Div. 4 – 5 herrar
NFF:s tävlingskommitté föreslår att distriktsserierna herrar 2022,
Genomförs enligt följande:
• Två (2) seriegrupper div. 4
• Erforderligt antal div. 5 serier
utifrån antalet antal anmälda lag
 Div. 3 – 4 damer
NFF: s tävlingskommitté föreslår att distriktsserierna damer 2022,
genomförs enligt följande:
• En (1) div. 3 serie
• Erforderligt antal div. 4 serier
utifrån antalet antal anmälda lag

Bilaga 3

Bilaga 4

Kvalificerade lag 2022
Div. 3 damer och div. 4 herrar

Bilaga 5

Styrelsen föreslår att Representantskapet delegerar till tävlingskommittén,
att efter Representantskapets beslut och efter anmälningstidernas utgång,
genomföra seriesammansättning och serieindelning i div. 4 och div. 5 herrar
och div. 4 damer.

Fortsättning nästa sida!

§ 11

Behandling och beslut angående upp- och nedflyttningar 2022

Bilaga 6

Div. 3 – 4 damer och Div. 4 - 5 herrar
Styrelsen föreslår att Representantskapet delegerar slutgiltigt fastställande av
upp- och nedflyttningsbestämmelserna till tävlingskommittén, efter det att
anmälningstiderna gått ut.
§ 12

Fastställande av serieprioritering 2022
Enligt styrelsens förslag

§ 13

Behandling och beslut av NFF:s Representations- och Tävlingsbestämmelser 2022.

Bilaga 7

Styrelsen föreslår att Representantskapet delegerar frågan till tävlingskommittén
för revidering av dessa, då Svenska Fotbollförbundets Representations- och
Tävlingsbestämmelser slutgiltigt beslutats.
§ 14

Representantskapsmötets avslutning

Bilaga 1
KIRUNA FF

2021-11-11

Motioner.
Kiruna FF ämnar lämna in följande motioner till NFF:s repskapsmöte 2021-11-12:
Motion 1.

Kiruna FF spelade 2021 i div 3 damer, serien genomfördes i enkelserie med 10 lag. Kiruna FF fick 4
hemmamatcher och 5 bortamatcher. Alviks IK lämnade WO mot Kiruna FF borta, för att 5 dagar senare
genomföra en hemmamatch i samma serie. Som det är idag kan alla lag i Div 3 damer välja att lämna en
WO utan bestraffning, exvis mot Kiruna FF borta. Detta skulle kunna innebära att Kiruna FF bara skulle
få bortamatcher under en säsong.

Kiruna FF föreslår att NFF tar bort möjligheten för deltagande lag i Div 3 damer att lämna en WOmatch utan bestraffning.

Motion 2.

Idag utgår en ersättning på 12 kr/mil + 1 kr/ medpassagerare. Det är idag svårt att få
föräldrar/ledare att ställa upp med egen bil, ofta blir det föreningarna som får betala
mellanskillnaden. Föreningarna betalar idag en avgift /spelare till lägren.

Då bensin och dieselpriset idag ligger på ca.19kr/litern vore det rimligt att man åtminstone höjde
ersättningen till skattefria nivån, 18,50 kr. /mil.
Kiruna FF föreslår att NFF höjer bilersättningen till 18,50kr/mil.

Bilaga 2
Föreskrifter år 2021 - Damer div.2 Norrland

1 kap.

Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
tävlingsbestämmelser (TB) och representationsbestämmelser (RB) i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Vid tillämpning av föreskrifterna innebär ”bästa” en jämförelse av matcher i seriespelet
enligt följande förutsättningar, i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och
därefter flest gjorda mål i förhållande till antalet spelade matcher.
Administrerande SDF:s TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.

2 kap.

Administration

1§

Serienamn och administration
Norrlands fyra uppgångar till division 1 fördelas från följande fyra serier.
Administrerande distrikt beslutas årligen
Div 2 Norra Norrland Nord Damer
Div 2 Norra Norrland Syd Damer
Div 2 Mellersta Norrland Damer
Div 2 Södra Norrland Damer

2§

- administreras av Norrbottens FF
- administreras av Västerbottens FF
- administreras av Medelpads FF
- administreras av Gestriklands FF

Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match.
Lagen ska anteckna, på spelarförteckningen, de spelare som inleder matchen som
avbytare. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byten sker genom så kallade flygande
byten i enlighet med spelreglerna.

3§

Priser
22 spelare i segrande lag i respektive division 2 serie erhåller medaljer. Utöver dessa har
förening möjlighet att till självkostnadspris (senast 30 dagar efter avslutad tävling)
ansöka hos administrerande SDF om ytterligare medaljer till berättigade spelare.
Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i aktuell
tävling. Administrerande distrikt ansvarar för inköp och utdelning av medaljer.

4§

Seriesammansättning
Seriesammansättningen noteras av SvFF:s Representantskap och beslutas av respektive
distrikts representantskap.

5§

Anmälan till 2021 års tävling
Administrerande distrikt går ut med inbjudan till berörda distrikt. Anmälan av behöriga
lag ska göras av SDF via FOGIS till administrerande distrikt senast den 1 nov. 2020.

6§

Spelordning
Spelordningen fastställs av administrerande SDF.
Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och
avsparkstid, om inte administrerande SDF medger annat.

7§

Matchändring
Framställan om ändrad speldag ska skriftligen tillställas administrerande SDF på särskild
matchändringsblankett eller via mail. Båda föreningarna ska underteckna framställan.
Matchändringsavgiften är 500 kronor. Beslut att i samband med matchtillfället skjuta
upp eller avbryta match på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av
planägaren eller domaren.

8§

Walk over (wo)
Förening vars lag lämnar wo utesluts ur den berörda tävlingen, om inte särskilda skäl
föreligger. Detta avgörs av adm.distrikt. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras. Vid wo i sista
omgången räknas inte tabellen om.
Förening som lämnar wo skall, utöver ordinarie straffavgift till administrerande SDF,
betala en extra avgift motsvarande 150 kr per mil T/R (dock lägst 1000 kr) mellan
spelplatserna till förening som spelat bortamatch mot wo-lämnande förening.

9§

Tilldelning av platser inför säsongen 2021
Div 2 Norra Norrland Nord Damer består av 10 lag
Div 2 Norra Norrland Syd Damer består av 10 lag
Div 2 Mellersta Norrland Damer består av 10 lag
Div 2 Södra Norrland Damer består av 10 lag

10 §

Upp- och nedflyttning
Tre lag flyttas ner från respektive division 1 serie.
Vinnarna i respektive division 2 serie flyttas upp till division 1. Ett andralag eller
kombinationslag kan inte uppflyttas till division 1. Skulle ett icke behörigt lag vinna
division 2, ges möjligheten att avancera till nästa behöriga lag i samma seriegrupp. Vid
ev. extra uppflyttning till div.1 sker det enl. SvFF:s vakanstillsättning.
Erforderligt antal lag flyttas ner från respektive division 2 serie dock minst 1 lag. Lag vars
urdragning eller uteslutning sker efter första omgångens matchstart räknas med som
nedflyttningslag. Lag vars urdragning eller uteslutning sker före första omgångens
matchstart räknas ej med som nedflyttningslag.
Från respektive distrikt flyttas ett lag upp från div. 3 till div. 2.
Lag
för uppflyttning är max till placering 4 i div.3, sedan frågas nedflyttade lag.
Vid ev. extra uppflyttning till div.2 sker det via kvotering i samtliga Norrlandsserier.
Vid eventuell nedflyttning av fler norrlandslag från division 1, som kräver
tvångsnedflyttning från division 2, gäller kvotering (mellan samtliga Norrlandsserier).
Förening som är behörig för spel i division 1 och tackar nej till sin division 1 plats, skall
flyttas ner till serie under division 2. Laget ersätts med nästa behöriga lag från samma
seriegrupp om urdragning sker innan sista anmälningsdag till damer div 1, därefter
gäller SvFF:s bestämmelser om vakans.

11 §

Vakanser
Om vakans uppstår och extra nedflyttning skett skall sådant lag återplaceras innan
vakansordning nedan gäller. Om vakans uppstår innan SvFF:s representantskap övergår
platsen till nästkommande kvalificerat lag ur division 3 från samma distrikt vars förening
lämnat vakans. Om behörigt distrikts alla lag tackar nej övergår vakansen till kvotering i
alla övriga div 3 serier. (Norrlandsserier)
Om vakans uppstår mellan SvFF:s representantskap och sista februari övergår platsen
via kvotering i samma seriegrupp. Vakanser som uppstår den 1 mars eller senare tillsätts
inte.
(Tvångsnedflyttat lag har förtur vid vakanser)

12 §

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning, innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller
i förekommande fall födelsedatum, ska av vardera lagansvarig upprättas. Sådant
formulär, vilket tillika utgör domarrapport, hämtas från Fogis. Spelarförteckningen ska
dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst 14 varav 7 avbytare, som
får finnas i det tekniska området. Lagen ska dessutom, på spelarförteckningen, ange de
spelare som inleder matchen som avbytare.

13 §

Resultatrapportering
Det är domarens skyldighet att rapportera resultat och annan information till
administrerande SDF på sätt som anvisas. (Fogis)

14 §

Domare och assisterande domare
Domare och assisterande domare utses av arrangerande förenings SDF.
Resekostnadsfördelning tillämpas per seriegrupp och administreras av administrerande
SDF.

15 §

Avgifter

15.1

Serieavgift
Serieavgiften är 4.000 kr.
Serieavgiften inbetalas på anmodan till det SDF man tillhör.
Om lag utgår efter 1/1 så ska ändå serieavgiften betalas enligt ovan.

15.2

Särskild avgift
Förening som efter fastslagen spelordning utgår eller utesluts ur tävlingen åläggs att till
berört administrerande SDF betala särskild avgift om 5000 kr.

15.3

Walk over
Lag som p g a wo utesluts ur tävling åläggs att till berört administrerande SDF betala
särskild uteslutningsavgift om 5000 kr. Dessutom ska extra avgift, motsvarande 150 kr
per mil dock lägst 1000 kronor, betalas till berörda lag i serien (se §8)

15.4

Resekostnadsutjämning
Resekostnadsfördelning, 75 kronor per mil, tillämpas per seriegrupp och administreras
av administrerande SDF. Den totala reslängden räknas mellan föreningarnas respektive
hemmaarena och med hjälp av www.eniro.se.

3 kap.

Ärendehantering

1§

Administration
Se kap. 2 § 1 i dessa föreskrifter en lista över administrerande SDF.

2§

Tävlingsstyrelse
Administrerande SDF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

3§

Bestraffningssorgan
Administrerande SDF beslutar i samtliga ärenden gällande matcher i div 2. Damer

4 kap.

Representationsbestämmelser

1

Allmänt
Huvudklubb får delta i div 2.
Förenings lag 2 får delta i div 2 (får inte gå upp till div.1).
Alla spelare, utöver de 11 startspelarna från lag 1 senaste match, får delta i
nästkommande match för lag 2.
Utlånade spelare enligt (RB 3kap 14§) anses inte komma från lag 1, och får därmed inte
deltaga i lag 2 (i div.2).

§

Det är tillåtet med amatörlån i div 2.
Kombinerade lag är tillåtet (får inte gå upp till div.1).

Tävlingsföreskrifterna fastställda av Norrlandsdistrikten

Div. 2 damer NNN 2022
Assi IF
Trångfors IF 2
Bergnäsets AIK
Sunnanå SK 2
Lira BK
Öjeby IF
Notvikens IK DFF 2
Infjärdens SK
Kågedalens AIF
Älvsby IF

(3)

(1)

KC 2020-10-10

STYRELSENS FÖRSLAG AV SERIESAMMANSÄTTNINGAR
till NFF: s REPRESENTANTSKAP 2022

HERRAR
Div 4

Bilaga 3

2 seriegrupper om 10-12 lag traditionella "geografiska dubbelserier"
d v s lagen möts hemma / borta, omfattande hela säsongen.
Med rätt för NFF:s tävlingskommitté att frångå Tävlingsreglementets ”Principer
för gruppindelning”, vad avseende sk. andra lag i seriespelet.
Styrelsen föreslår även att Representantskapet delegerar rätten till
tävlingskommittén att, vid vakanta platser, inplacera och omplacera lag enligt
tävlingsbestämmelserna

Div 5

Erforderligt antal seriegrupper utifrån antal anmälda lag i ”traditionella
geografiska dubbelserier" d v s lagen möts hemma/borta, omfattande
hela säsongen.
Med rätt för NFF:s tävlingskommitté att frångå Tävlingsreglementets ”Principer
för gruppindelning”, vad avseende s k. andra lag i seriespelet.
Styrelsen föreslår att
- Representantskapet delegerar rätten till tävlingskommitté att, efter
anmälningstidens utgång, göra serieindelning i div. 5 herrar samt besluta om
antalet matcher i tävlingarna.

Motion

Inbjuda till spel i en motionsserie i sammandragsform för nystartade
lag och övriga intresserade lag.

Styrelsen föreslår att
- Vid tillräckligt antal anmälda lag, att Representantskapet
delegerar rätten till tävlingskommittén att lotta och besluta om
spelformer.

STYRELSENS FÖRSLAG AV SERIESAMMANSÄTTNINGAR
till NFF: s REPRESENTANTSKAP 2022

DAMER

Bilaga 4

Div 3

En (1) seriegrupp om 10 lag, traditionell "geografisk dubbelserie"
d v s lagen möts hemma/borta, omfattande hela säsongen.

Div 4

Övriga anmälda lag inplaceras i div. 4 damer.
Styrelsen förslår att
-

Representantskapet delegerar rätten till tävlingskommittén att, efter
anmälningstidens utgång, göra serieindelning i div. 4 damer samt besluta
om antalet matcher i tävlingarna.

Bilaga 5
KVALIFICERADE LAG FÖR DIV 4 HERRAR ÅR 2022
(parentes anger hur lagen är kvalificerade)
Div. 4 herrar
Gällivare SK
Pol/Svanstein FF
Bergnäsets AIK 2
Boden City FC
Ersnäs IF
Hedens IF
Haparanda FF
IFK Kalix
Hemmingsmarks IF
IFK Arvidsjaur
IFK Luleå Akademi
Älvsby IF
Lillpite IF
Notvikens IK 2
Piteå IF FF 2
Munksund/Skuthamn SK
Vittjärvs IK
Vitå BK
Bodens BK FF 2
OPFF

(5)

(3)

(5)
(5)

KVALIFICERADE LAG FÖR DIV 3 DAMER ÅR 2022
(parentes anger hur lagen är kvalificerade)
Div. 3 damer
Alviks IK
Kiruna FF
Unbyns IF
FC Norrsken
Munksund/Skuthamns SK/Piteå IF FF
Gammelgårdens IF
Luleå SK
Sunderby SK
Bergnäsets AIK 2
Malmbergets AIF

(2)
(4)

Övriga anmälda lag, som ej är kvalificerade till div. 3 damer inplaceras i
div. 4 damer 2022

Upp - och nedflyttningar 2022

Bilaga 6

Med ”bästa lag” menas, det lag som är bäst kvalificerade lag. Med nedflyttade
lag från div. 3 herrar och div. 2 damer, menas lag från Norrbotten.
Kvoteringsprincipen tillämpas alltid vid lika tabellplacering.

Div. 3 damer

Uppflyttning
Segrande lag i div. 3 damer uppflyttas till div. 2 damer.
Nedflyttning
Lag 10 nedflyttas till div. 4 damer.
Övrig nedflyttning delegeras till tävlingskommittén.

Div. 4 damer

Uppflyttning
Segrande lag uppflyttas till div. 3 damer.
Övrig uppflyttning delegeras till tävlingskommittén.

Div. 4 herrar
Uppflyttning

Bästa lag i div. 4 norra respektive div. 4 södra uppflyttas till div. 3 herrar.
Bästa 2: a placerade lag i respektive Norra och Södra div. 4, spelar kval till
div. 3 herrar.
Nedflyttning
Lag 10 i resp. serie flyttas ner. All övrig nedflyttning delegeras till tävlingskommittén

Div. 5 herrar
Uppflyttning
Segrande lag i div. 5 serierna, uppflyttas till div. 4 herrar.
Övrig uppflyttning delegeras till tävlingskommittén.

Bilaga 7
SERIEPRIORITERING
Allsvenska herrar
OBOS Damallsvenskan
Superettan herrar
Elitettan Damer
Ettan herrar
Division 1 damer
Division 2 herrar
Division 2 damer
Allsvenska utvecklingsserien herrar
F 19 Svenska spel
Division 3 herrar
Division 3 damer
Gemensamma kommunträningar ungdomar 13 – 15 år
Division 4 herrar
Juniorallsvenskan Elit
Juniorallsvenskan 18 år
Pojkallsvenskan 16 år
Division 5 herrar /Division 4 damer
Ungdomsfotboll 15 – 18 år och
Division 6 herrar /Division 5 damer
Övrig ungdomsfotboll

RÖSTBERÄTTIGADE FÖRENINGAR VID NFF:s REPRESENTANTSKAPSMÖTE
2021
Förening

Förening

Förening

Haparanda FF

Ohtana/Pajala FF

Övertorneå SK

Harads IF
Hedens IF
Hemmingsmarks IF
IFK Arvidsjaur DFK
IFK Arvidsjaur FK
IFK Kalix
IFK Luleå
IFK Luleå Akademi
IFK Råneå
IFK Tärendö
Infjärdens SK

Pajala IF
Parkalompolo IK
Pello IF
Piteå IF FF
Piteå IF DFF
Pol/Svansteins FF
Pålänge GIF
Rosvik IK
Rutviks SK
Sangis AIF
Seskarö IF

Aapua IF
AFC Luleå
Alterdalens IF
Alviks IK
Arjeplog FC Galaxy
Arjeplogs SK
Assi IF
Bergens IF
Bergnäsets AIK
Blåsmark SK
Boden City FC
Bodens BK FF
Bredåkers SK
Brändöns IF
Brännbergs IF
Böleby SK
Ersnäs IF
Föreningen Studentidrott Luleå
Gammelgårdens IF
Gammelstads IF
Gällivare/Malmberget FF
Gällivare SK

Jokkmokks SK
Kainulasjärvi SK
Kangos IK
Kiruna FF
Korsträsk IK
Koskullskulle AIF
Lillpite IF
Lira BK
Luleå FC
Luleå FF
Luleå SK
Luleå United IF
Malmbergets AIF
Moskosels IF
Munksund / Skuthamn SK
Niemisels AIK
Nikkala IK
Norrfjärdens IF
Notvikens IK
Notvikens IK DFF
Nyborgs SK
Nybyns IK

Sikfors SK
Skogså IF
Storfors AIK
Sunderby SK
Svartbjörnsbyns IF
Svartlå IK
Svensby SK
Sävast AIF
Tornedalens FC
Trångfors IF
Tväråselsets AIF
Töre SK
Unbyns IF
Vidsel IK
Vistträsk IF
Vittangi SK
Vittjärvs IK
Vitå BK
Älvsby IF
Öjeby IF
Överkalix FF
Överkalix IF

Antal röstberättigade föreningar = 91 st.

FULLMAKT
för vår medlem:
att såsom ombud representera vår förening vid

NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS
32:a REPRESENTANTSKAP
Lördagen den 11 december 2020 kl. 13.00
Plats: Scandic Hotell, Luleå alternativ digitalt via teams
Ovan nämnda ombud utövar vår rösträtt.
Ombudets e-postadress:___________________________________
Inloggning till representantskapet skickas både till ombudets och föreningens e-post
Därutöver deltar från vår förening:
som närvarande med yttrande- men icke rösträtt.
(Blir tillämpligt endast om sammanträdet beslutar om begränsad närvaro
och yttranderätt.)
den

(Föreningens namn)

(Ordföranden)
Fullmakten ska medtagas
till mötet alternativt vara
Norrbottens
Fotbollförbunds kansli
tillhanda senast fredag
10 december kl. 12.00
kansliet@norrbottensff.bd.se
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