VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAP
Digitalt via EasyMeet
Tisdagen den 11 januari 2022 kl. 18.30

Program
18.30 Sammanträdet startar

FÖREDRAGNINGSLISTA
REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE ORGAN
1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
1.1.
Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
Har varit utlyst på hemsidan och utskickat till föreningarna.
2. UPPROP
(Bilaga 15)
3. VAL AV
3.1.
Ordförande och sekreterare för mötet
3.2.

Två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet

4. MOTIONER
Föreningarna kunde skriftligen yttra sig över motionerna senast 2021.12.09 via mail
till p-o.carlsson@svenskfotboll.se
Inkomma yttranden från Skepplanda BTK, samt ett gemensamt yttrande från följande
föreningar, Jula BK, Wargöns IK, IF Tymer, Åsarp-Trädets FK, Vänersborgs IF samt
Moholms SK behandlades av distriktsstyrelsen 2021.12.15. Distriktsstyrelsens slutliga
förslag samt yttrandena finns tillgängligt på hemsidan 2021.12.17
Motion från Skepplanda BTK, Förändrat arbetssätt vid framtagande av
serier
(Bilaga 1)
4.1.

Skepplanda BTK föreslår förändrat arbetssätt för distriktsstyrelsen och TK
vid framtagandet av förslag till seriesammansättningar inför kommande år.
Skepplanda BTK har dessutom inkommit med yttrande.

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med följande motiv:
Varje år är unikt. TK och distriktsstyrelsen försöker att få det så rättvist som
möjligt utifrån varje års förutsättningar. Det Skepplanda BTK anger, att detta
är en princip som råder i Sverige, anser inte distriktsstyrelsen är korrekt och
detta vidimeras efter kontakt med SvFF.

Motion från Skepplanda BTK, Tidigareläggning av seriestart för
ungdomar över 12 år
(Bilaga 2)
4.2.

Skepplanda BTK föreslår att alla serier för ungdomar över 12 år ska starta
senast v 14 varje år.
Skepplanda BTK har dessutom inkommit med yttrande.

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås fortsatt med följande motiv:

det går med dagens bestämmelser att tidigarelägga starten, det är upp till
varje lag att komma överens som detta. Dessutom har inte alla föreningar
tillgång till konstgräs.

Motion från Vänersborgs IF, Seriespel i div 3 och 4 dam skall vara
renodlade A-lag
(Bilaga 3)
4.3.

Vänersborgs IF önskar renodlade serier utan U-lag.
Ett gemensamt yttrande från följande föreningar, Jula BK, Wargöns IK, IF
Tymer, Åsarp-Trädets FK, Vänersborgs IF samt Moholms SK har inkommit i
denna fråga.

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med motiv enligt 4.11
4.4.
Motion från Vänersborgs IF, Förläng seriespelet för div 3 dam
(Bilaga 4)
Vänersborgs IF förläng perioden då seriespel förläggs till hela april tom
oktober.

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med motiveringen att säsongsavslut skall ske under
ungefär samma tidsperiod för alla lag. Det finns kval mm att ta hänsyn till.
Däremot så kan lagen komma överens om att spela tidigare i april än
föreslagna startdatum.
Motion från Vänersborgs IF, Arbeta/Samarbeta över distriktsgränserna
vad avser representationsserier
(Bilaga 5)
4.5.

Vänersborgs IF önskar ett bättre samarbete över distriktsgränserna

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås baserat på antal uppgångar respektive distrikt har så
är detta ej genomförbart, för U-lag däremot är det ok, detta
samarbetet finns redan idag.
4.6.
Motion från Vänersborgs IF, VFF:s aktiviteter för ungdomar
(Bilaga 6)
Vänersborgs IF önskar att Dessa aktiviteter bör kommuniceras med
föreningar på ett tydligare sätt. Gärna genom en
årsplanering i början av

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motion avslås med motiveringen att redan nu presenteras det i
okt/nov året innan hur verksamheten ser ut för kommande år. Det kan
givetvis finnas viss verksamhet som tillkommer men de tillfällena är relativt
få.
Länk till denna sida https://vastergotland.svenskfotboll.se/utbildning/spelare/planeringspelarutbildning/

4.7.
Motion från Moholm SK Ta bort U-lagen från representationsserier
(Bilaga 7)
Moholm SK önskar att U-lagen från representationsserier tas bort på
damsidan.

Ett gemensamt yttrande från följande föreningar, Jula BK, Wargöns IK, IF
Tymer, Åsarp-Trädets FK, Vänersborgs IF samt Moholms SK har inkommit i
denna fråga.
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med motiv enligt 4.11

Motion från Wargöns IK Seriespel i div 3 och 4 dam skall vara
renodlade A-Lag
(Bilaga 8)
4.8.

Wargöns IK önskar renodlade serier utan U-lag.

Ett gemensamt yttrande från följande föreningar, Jula BK, Wargöns IK, IF
Tymer, Åsarp-Trädets FK, Vänersborgs IF samt Moholms SK har inkommit i
denna fråga.
Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med motiv enligt 4.11
4.9.
Motion från Moholm SK, Slopa tre-domarsystemet i div. 5 herrar
(Bilaga 9)
Moholm SK föreslår att slopa tre-domarsystemet i div. 5 herrar för att istället
kunna införa tvådomarsystem i både div. 5 och 6 på herrsidan

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med motiv gällande division 5 så är detta reglerat i centrala
avtal mellan SvFF och SFDF och får ej genomföras. I div 6 är detta tyvärr
inte genomförbart med rådande domarsituation inom Västergötlands
Fotbollförbund.
4.10. Motion från Jula BK, Seriespel i div 3 och 4 dam skall vara renodlade ALag samt enbart 11 mot 11
(Bilaga 10)
Jula B föreslår
a) U-lagen ej skall ha rätt att deltaga i representationsserierna
b) 9 mot 9 inte skall vara tillåtet i representationsserier.

Ett gemensamt yttrande från följande föreningar, Jula BK, Wargöns IK, IF
Tymer, Åsarp-Trädets FK, Vänersborgs IF samt Moholms SK har inkommit i
denna fråga.
Distriktsstyrelsen föreslår
a) att
motionen avslås med motiv enligt 4.11
b) att
avslås med motiveringen att i den lägsta distriktsserien för damer kan
9 mot 9 vara det enda sättet för en liten förening att kunna bedriva
seniorfotboll och få fler att spela längre

4.11. Motion från Åsarp/Trädets FK, U-lag ej skall få vara med i
representationsserier
(Bilaga 11)
Åsarp/trädets FK föreslår gå tillbaka till renodlade A-lagserier utan U-lag i
representationsserier.

Ett gemensamt yttrande från följande föreningar, Jula BK, Wargöns IK, IF
Tymer, Åsarp-Trädets FK, Vänersborgs IF samt Moholms SK har inkommit i
denna fråga.
Distriktsstyrelsen föreslår
att motionerna 3, 7, 8, 10a och 11 avslås delvis( mht till sista stycket)
och att U-lagen tillåts att även i fortsättningen få deltaga i
representationsserierna och att detta beslut tas för ett år med följande
motiveringar:
motionärerna hävdar att slagstyrkorna i de olika matcherna beroende på
hur A-laget matchats skapar olika förutsättningar.
Vid en analys av matcherna i div 3 och div 4 finns inte stöd för detta. Det
finns matcher med stora resultatskillnader vad gäller antal mål. Efter
genomgång av statistik från säsongen 2021 är det framförallt A-lag som
vunnit med stora siffror.
Motionärerna framför också att det är svårt för div 4 att ta sig uppåt i
seriesystemet. Samt att det är ohållbart att förutsättningarna för
kval ändras några veckor efter seriens slut.
Sett till årets uppgångar så är det fyra st A-lag samt två st U-lag som
tar steget upp i div 3. Samtliga VFF:s serier slutar i samma tidsperiod
under ett ”normalår” och detta kan tyvärr påverka förutsättningarna för
lag som ingår i ett kval. Beroende på om ett A-lag kvalar sig ned till en
underliggande serie.
Motionärerna menar att det finns en trend till att lagen på landsbygden
tappar till de större föreningar och landsbygdslagen försvinner.
En analys visar att det finns 10 st föreningar som upphört med sin
damfotbollsverksamhet sedan 2016, det har däremot tillkommit 15 st
föreningar sedan 2016 så det finns inte fog för resonemanget att U-lag i
representationsserierna dränerar antalet föreningar. Totalt sett har
antalet föreningar ökat på damseniorsidan under de sista 5 åren.
Motionärerna vill dessutom se en förändring i
representationsbestämmelserna för att minska antalet tillåtna spelare som
får spela i U-lagen.
Till 2022 är förslaget att det enbart blir tillåtet för fyra st spelare som får
användas i U-laget om representantskapet beslutar att U-lagen fortsatt
skall vara kvar i representationsserierna.
Distriktsstyrelsen vill också tillsätta en utredning där ett antal föreningar
involveras och att utredningen är klar innan seriestarten 2022 för att
förutsättningarna inför 2023 skall vara klarlagda

4.12. Motion från Åsarp/Trädets FK, Förändrad seriepyramid för herrar
(Bilaga 12)
Åsarp/Trädets FK föreslår att man går tillbaka till gamla
seriepyramiden(liknande), alltså den VFF hade innan vi gick över till 2 fyror 4
femmor och 8 sexor (nu 7)
Inkommet yttrande från Skepplanda BTK behandlades av distriktsstyrelsen
2021.12.15. Distriktsstyrelsens slutliga förslag samt Skepplanda BTK:s
yttrande finns tillgängligt på hemsidan 2021.12.17

Distriktsstyrelsen föreslår
att
motionen avslås med motiv att reseavstånden i de lägre serierna
skulle bli för långa samt att det av Åsarp/Trädet angivna skälet att lagen
skulle vara mer förberedda för div 3 med tre div 4-serier tror inte
distriktsstyrelsen stämmer utan tvärtom skulle detta få motsatt effekt. Ett av
argumenten inför serieomläggningen 2012 vara att lagen skulle komma
bättre rustade inför div 3, detta genom att enbart ha 2 serier.
Skepplanda BTK:s yttrande genom att minska antalet lag i serierna till åtta
och istället spela tre-rondigt är inget som finns i övriga Sverige och skulle
kräva en större ändring av seriepyramiden.
5. DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2022
(Bilaga 13)
Föreningarna kunde skriftligen yttra sig över motionerna senast 2021.12.09 via mail
till p-o.carlsson@svenskfotboll.se
Inkommet yttrande från Skepplanda BTK behandlades av distriktsstyrelsen
2021.12.15. Distriktsstyrelsens slutliga förslag samt Skepplanda BTK:s yttrande
finns tillgängligt på hemsidan 2021.12.17
Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet fastställer tävlingsbestämmelserna i enlighet med
förslaget, att gälla fr.o.m. 2022.01.11.

6. SAMMANSÄTTNING AV DISTRIKTSSERIERNA FÖR DIVISION 3 och 4 DAMER
SAMT DIVISION 4, 5 OCH 6 HERRAR
(Bilaga 14)

Förslag har funnits på hemsidan fr.o.m. 2021.11.25 och är utsänt samtidigt till alla
föreningar. Föreningarna kunde skriftligen yttra sig över förslaget senast 2021.12.13
via mail till p-o.carlsson@svenskfotboll.se
Inkomna yttranden från Skepplanda BTK, Göta BK, Bollebygds SK samt Edsvära
Norra Vånga FF behandlades av distriktsstyrelsen 2021.12.15. Distriktsstyrelsens
slutliga förslag samt föreningarnas yttranden finns tillgängliga på hemsidan
2021.12.17.
Distriktsstyrelsen föreslår
att
representantskapet bifaller distriktsstyrelsens förslag.
Notera att nytt seriesammansättningsförslag till herrar div 5 föreligger då det

inkomna yttrande från Bollebygds SK ansågs vara bättre än det tidigare
föreslagna.
7. REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT
Distriktsstyrelsen föreslår
att
representantskapet i enlighet med stadgarna § 14, moment 5, uppdrar åt
distriktsordföranden – tillika sammanträdets ordförande - och kanslichefen
att avge representantskapets rapport till distriktsmötet 2022.02.26.
8. ÖVRIGA FRÅGOR
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Damer div 2
Ny damseriepyramid i distriktet m a a beslut för div 1 dam inför 2023
Utökad samverkan SDF-SvFF
Presentation SvFF representantskap
Övriga under representantskapet uppkomna frågor

9. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Bilagor
1. Motion 1 Hur distriktsstyrelsen bör ta fram serieförslagen inför varje Representantskap
1.1. Bilaga 1.1. Yttrande Motion 1 från Skepplanda BTK
2. Motion 2 tidigareläggning av seriestart för ungdomar
2.1. Bilaga 2.1. Yttrande Motion 2 från Skepplanda BTK
3. Motion 3 U-lag ej skall spela i representationsserier för damer
3.1.
3 7 8 10a 11 yttrande VIF_MSK_JBK_IFT_Å_T FK_WIK
4. Motion 4 förlängt seriespel för div 3 dam
5. Motion 5 samarbete över distriktgränserna vad gäller seriespel seniorer
6. Motion 6 hänsynstagande i planering av distriktets spelaraktiviteter till gällande seriespel
7. Motion 7 Ta bort U-lagen från representationsserierna
7.1.
3 7 8 10a 11 yttrande VIF_MSK_JBK_IFT_Å_T FK_WIK
8. Motion 8 Seriespel div 3 och 4 ska vara renodlade A-lag
8.1.
3 7 8 10a 11 yttrande VIF_MSK_JBK_IFT_Å_T FK_WIK
9. Motion 9 Slopa tre-domarsystemet i div 5 herr och inför två-domarsystem
10. Motion 10 avhandlar U-lagen skall tas bort från representationsserierna och att det enbart
skall spelas 11 mot 11
10.1.
3 7 8 10a 11 yttrande VIF_MSK_JBK_IFT_Å_T FK_WIK
11. Motion 11 U-lag ej skall få vara med i representationsserierna
11.1.
3 7 8 10a 11 yttrande VIF_MSK_JBK_IFT_Å_T FK_WIK
12. Motion 12 Förändrad seriepyramid herrar
12.1.
Yttrande Motion 12 från Skepplanda BTK
13. Förslag till tävlingsbestämmelser för 2022
13.1.
Yttrande Motion 13 från Skepplanda BTK
14. Slutligt förslag till sammansättning av distriktsserierna för division 3 och 4 damer samt
division 4,5 och 6 herrar
14.1.
Yttrande Motion 14 från Skepplanda BTK
14.2.
Yttrande Motion 14 från Göta BK
14.3.
Yttrande Motion 14 från Bollebygds SK
14.3.1. Yttrande Motion 14 från Bollebygds SK karta.
14.4.
Yttrande Motion 14 från Edsvära Norra Vånga FF

15. Deltagarlista (skickas ut veckan innan mötet)

