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Yttrande över distriktsstyrelsens förslag gällande motion 4.1
Skepplanda BTK avger härmed följande yttrande över förslaget till beslut gällande Motion
4.1 om förändrat arbetssätt vid framtagande av förslag till seriesammansättning (vår egen
motion):
Distriktsstyrelsen har uppenbarligen inte förstått motionens innebörd. Man skriver att varje
år är unikt och att det därför inte går att tillämpa den föreslagna principen för framtagande
av seriesammansättningsförslag. Men just för att varje år är unikt så måste det finnas
en samlad princip för hur förslagen tas fram. Det som distriktsstyrelsen gjorde i fjol i
förslaget till seriesammansättning i division 4 herrar (och även gör i årets förslag) var att
man presenterade en uträkning på att 19 föreningar skulle få längre resor i vårt och övriga
västligt belägna föreningars alternativförslag och att de 25 division 4-klubbarna totalt skulle
få 500 mil längre resor. Det beräkningssättet är fullständigt unikt i svensk fotboll. Det
är helt enkelt en ny parameter för seriesammansättning som aldrig har använts
tidigare. Om den parametern skulle tillämpas extremt så skulle man i all
seriesammansättning först se till så att man skapar ”derbygrupper” och därefter lägga ut de
lag i en serie som befinner sig utanför ”derbygrupperna”.
Om distriktsstyrelsen fortfarande anser att vår framförda princip inte råder i svensk fotboll
vill vi få ett konkret exempel på detta. Nu finns det inte något sådant exempel (jo, jag har ett
från 1989) så distriktsstyrelsens påstående tyder enbart på okunnighet. Undertecknad
ordförande har 23 års erfarenhet från serieindelningsarbete i SvFF:s TK (och som bekant
33 års arbete i VFF) och jag har aldrig varit med om en sådan negativ särbehandling av en
eller flera föreningar som VFF:s distriktsstyrelse stod för i fjol och uppenbarligen är beredda
att göra i år också.
Det visar sig nämligen att man i det förslag till division 4 herrar som tagits fram av
tävlingskommittén har använt den VFF-unika parametern om att ett stort antal lag i serien
får längre resvägar i vårt alternativförslag och att man sparar upp mot 500 mil om man
utsätter framför allt Göta BK men även vår förening för negativ särbehandling även i år (se
vidare vårt yttrande om seriesammansättningsförslaget i både division 4 herrar och damer).
Vad det hela i grunden handlar om är att alla föreningar som ska spela på en viss serienivå
måste vara med och betala vad det kostar att spela på denna nivå. Och då får man inte
lämna en enda förening utanför!
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