
	  

 
 

 

GIFDK:s Verksamhetsberättelse för 2012 

Styrelsen för 2012 utsågs av årsmötet den 18 mars och såg ut på följande 
sätt: ���Bartek Svaberg, Ordförande ���Fredrik Pettersson, Vice ordförande 
(Lämnade styrelsen i November) Leonel Bylund, Sekreterare 

Esan Eskandari, Kassör ���Safija Dautovic, ledamot Richard Lillfors-Pintér, 
ersättare Jenny Palmqvist, ersättare 

Valberedning var Erik Bjunert, Håkan Lösnitz och Resho Dari. 

Revisorer var Damir Uhota och Stefan Schleeh. Niklas Orrelid var 
revisorsuppleant. Alex Tuvström utsågs av styrelsen till webbmaster. 

Styrelsen sammanträdde 8 gånger under verksamhetsåret. 18 Mars, 22 
Mars, 25 April, 30 Maj, 29 Augusti, 26 September, 31 Oktober och 28 
November. 

Revisorerna och Webbmastern har också deltagit på mötena som 
observatörer. 

Medlemsantal 

Under 2012 ökade medlemsantalet från 27 till 79 medlemmar. 

Medlemskort och Mervärden 

Styrelsen har låtit trycka upp medlemskort för våra medlemmar för 
verksamhetsåret 2013. Dessa har redan börjat delas ut vid 
tecknande/förnyande av medlemsskap. 

På mötena har styrelsen bland annat arbetat med att skaffa fram mervärden 
för våra medlemmar. Rabatt på gymkort och rabatt på domarutrustning är 
några av sakerna som vi arbetat med att få fram. 
 
2013 erbjuder Mechanum medlemmar i GIFDK 10% rabatt på 
arbetskostnaden vid service och reparation, samt fritt hjulskifte vid service. 
Detta efter uppvisande av medlemkort. 



	  

 

 
Nordic Wellness (tidigare Sportlife) ger medlemmar i GIFDK 50% rabatt 
vid tecknandet av ett gymkort. 

Stöd 

Ärenden där medlemmar behandlats illa av coach eller instruktör har 
också tagits upp på styrelsemötena. GIFDK har försökt verka som en 
stödjande part. 

GIFDK och Dommarkommittén 

Bartek Svaberg är vår representant i Göteborgs Fotbollförbunds 
Dommarkommitté. På mötena har vi diskuterat ärenden som dykt upp i DK 
som rör oss domare. 

Möte med Tävlingskommitténs odförande 

Bartek Svaberg, Leonel Bylund och Esan Eskandari har under året varit i 
kontakt med Tävlingskommitténs ordförande Madelene Ekvall. 22 Augusti 
hade vi ett möte där vi framförde GIFDK:s syn på en del frågor som våra 
medlemmar varit missnöjda med: 

• Att det kan kännas meninglöst med legitimationskontroll då FOGIS finns.  

• Om domaren får en laguppställning som inte är ifylld i FOGIS – 
Varför ���ska domaren tvingas fylla i den sedan, och klubben 
faktureras?  

• Den röriga arbetsmiljön för nybörjardomare.  

• 24-timmarsregeln i FOGIS. ���Ett resultat av detta samtal är att 24-
timmarsregeln nu upphört. Från och med 2013 kommer 
fotbollsdomare som dömer fotboll i GFF:s serier att ha 48 timmar på 
sig att rapportera in matchhändelser i FOGIS. ��� 

 
SFDF Götalandskonferens 27-28 oktober i Jönköping ��� 
 
Esan Eskandari och Safija Dautovic representerade GIFDK på denna 
konferens. Styrelsen hoppas på ett fortsatt bra verksamhetsår 2013!  

 


