
Verksamhetsberättelse Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb 2016 

 

Styrelsen 
 
Följande styrelsen för 2016 valdes av årsmötet 2016-02-17: 
 
Ordförande: Robin Wilde 
Vice Ordförande: Daniel Wadlert 
Sekreterare: Sandra Österberg 
Kassör: Shahab Sarmadi tom 2016-10-18 (överlämning 3/11-2016), därefter ersättare Maral Mirzai 
Klubbmästare: Bashar Hariri 
Styrelsesuppleanter: Maral Mirzai sedermera kassör from 2016-10-18 (överlämning 3/11-2016) och Linus 

Melander 
Revisorer: Emil Bredmar, Bartek Svaberg och Stefan Schleeh (revisorssuppleant) 
Valberedning: Niklas Orrelid, Daniel Eckebrandt och suppleant Glenn Svensson 
 
Styrelsen har under 2016 sammanträtt 11 gånger, 2 februari, 30 mars, 27 april, 30 maj,14 juni, 18 juli, 30 

augusti, 6 oktober och 25 oktober, 7 november och 6 december. Revisorer har deltagit på vissa mötena som 

observatörer.  
 

Medlemsantal 
  
Vi var vid 2016 års slut 247 medlemmar (varav 26 nybörjare höst som även innefattas i 2017).  
 
Medlemmar uppräknade: 
 
172 medlemmar 
66 nybörjardomare (Höst 15, Vår & Höst 16) 
9 stödmedlemmar 
 
Förklaring till förändring i styrelsens sammansättning: 
Som framgår ovan så valde Shahab Sarmadi att hoppa av sitt uppdrag i styrelsen och även då sin roll som 

kassör. Under ett extrainkallat styrelsemöte valdes Maral Mirzai, som förste suppleant, in som ordinarie 

ledamot i styrelsen och hon tog även, efter förfrågan, över uppdraget som kassör. Tidsperioden mellan 

Shahabs avhopp och tills dess att en officiell överlämning gjordes till Maral hade styrelsen som helhet 

ansvaret för kassaflödet i klubben. 
 

Verksamhet 
Under styrelsemötena har styrelsen bland annat diskuterat domarnas arbetsmiljö, arvoden, frågor som rör oss 

domare som tagits upp i DK, planerat medlemsaktiviteter, hur vi ska utveckla samarbeten med 

samarbetspartners, skrivelser från medlemmar till styrelsen m.m. Stora delar av samtalen under året kom att 

röra vårt samarbete med DK och GFF. Styrelsen upplever sig skapat ett mer konstruktivt förhållningssätt 

genom att strukturera upp vilka frågor som vi tar upp med DK och vilka vi tar upp med GFF. 
 
Avtalsförhandling: 
Under året 2016 var det aktuellt med arvodesförhandling för distriktet då det är en ny avtalsperiod á 3 år för 

Sverigeavtalet.  Tidigare avtal har gällt för åren 2013-2016, därför kallade GIFDK till förhandling med GFF 

den 10:e augusti. Första förhandlingstillfället blev den 8:e september och sen följde ytterligare 4 möten (2 

nov, 28 nov, 12 jan, 30 jan) varav 3 första fysiskt och 2 sista per telefon. Utöver träffarna gjordes 

avstämningar, diskuterades detaljer och frågor över telefon och mail. Utsedda från GIFDK att förhandla var 

Shahab Sarmadi och Robin Wilde. Då Shahab valde att hoppa av sitt uppdrag i styrelsen så valde styrelsen 

att Sandra Österberg skulle ta över i hans ställe. Förhandlingarna lyckades inte slutföras under 2016 men 

målet var hela tiden att vara klar innan träningsmatcherna sätter igång för 2017. Det slutade med att 

förhandlingarna var klara 30:e januari. Underskrift av avtalet skedde från GFF:s sida den 8:e februari och 

från GIFDK:s sida den 9:e februari. Fokus under förhandling låg på arvoden för distriktet, betalningsordning 



för föreningar till domare (exempelvis dagar att betala och betalningsformer) och vad man som domare har 

rätt att ha ersättning för. Enligt Sverigeavtalet som skrivs av SFDF och SVFF så bör de lokala avtalen 

innehålla handlingsplaner för exempelvis “hantering vid våld mot domare” och “hantering vid hån mot 

domare i sociala medier/övriga öppna medier”. Detta diskuterades således också. Det som låg till grund för 

domarklubbens ingångar i förhandlingen var riktlinjer som framgått i förhandling av Sverigeavtalet som 

huvudavtal och medlemmarnas uttryckta önskningar i både skrivelser till styrelsen och medlemsenkäten från 

2015. 
 
Styrelsens arbete: 
Stora delar av styrelsen arbete 2016 kom att grundas på det underlag vi fått utav “Domarenkäten 2015”. 

Enkäten gav ett gott dataunderlag och sammanställdes i en rapport som publicerades i sin helhet på 

hemsidan. Utifrån denna rapport kunde styrelsen sedan lokalisera flertalet arbetsområden som styrelsen 

under året fokuserade specifikt på. Exempel på sådana områden var medlemmarnas psykosociala och fysiska 

arbetsmiljö, att GIFDK skall komma närmare medlemmarna och att skapa materiell samt kunskapsmässigt 

mervärde åt medlemmarna. 
 
Domarenkät: 
Styrelsen beslutade att följa upp förra årets nya idé, att efter säsong skicka ut en domarenkät. Efter 

diskussioner i styrelsen beslutades att det utefter 2015 års enkät finns tillräckligt med material för även 2017 

år arbete. Därmed bestämdes att 2016 år domarenkät endast kom att beröra domarklubbens verksamheten.  
 

Samarbetsavtal: 
Under verksamhetsåret (fram till årsmötet) har GIFDK slutit nya samarbetsavtal med: 
 
Glenns sportbar, anses vara en mer passande samarbetspartner för domarklubbens aktiviteter där vi samlar 

medlemmarna för olika evenemang.  
 
OLKA sportresor, denna samarbetspartner kom att sponsra domarklubben ekonomiskt för framtagande av 

uppvärmningströjor. Men samarbetet kommer att fortsätta i hopp om att ta fram kommande 

medlemsaktiviteter i form av olika utbildande resor.  
 

Aktiviteter 
 
Januari 
Regelträff anordnades traditionsenligt inför fortbildningarna i Götebor där man gick igenom de vanligaste 

felen som återkommer under regelproven, samt andra matnyttiga regeldiskussioner. Eventet lockade både 

nya och mer “rutinerade” domare vilket medförde ett bra erfarenhetsutbyte, framförallt för våra nybörjare. 

Ca 60 medlemmar närvarade. 
 
Februari 
SFDFs årsmöte i Stockholm åkte även i år Daniel Wadlert på och representerade GIFDK. På denna 

konferens/årsmöte diskuterades vidare domarverksamheten i hela landet. Orosmolnet kring domarnas 

arbetsmiljö samt svårigheterna att rekrytera domare, inte minst på landsbygden, diskuteras vidare. GIFDK 

gavs möjlighet att här presentera “Domarenkäten 2015” och dess data i sin helhet, vilket dels ju bekräftar 

bilden kring domarens ansträngda situation, men som dessutom pekar på flertalet områden att arbeta vidare 

på för att utveckla verksamheten runt om i landet. Även andra LDF runt om i landet presenterade sitt arbete, 

vilket sedan fördes fram för GIFDK:s styrelse. På SFDF:s årsmöte valdes styrelse för kommande period, 

denna styrelse blev i stort sett oförändrad och går att se i sin helhet på SFDF:s hemsida. 
 
Mars 
Medlemskväll på Intersport med fokus på köp av årets domarkläder samt erbjudanden till klubbens 

medlemmar. Till medlemskvällen var  en klubbväska framtagen som kunde köpas till förmånligt pris om 

medlemmen också köpte ett “Stora domarpaketet”. Under kvällen uppmanades även klubbens medlemmar 

att ansluta till Intersports medlemsregister och koppla detta till GIFDK. På så vis får både medlemmen och 

GIFDK “kick back” på köp. Kick back till GIFDK tillfaller klubbens medlemmar. 



April 

Deklarationskväll anordnades återigen inför deklarationerna. Vår vän och tidigare domarkollega Daniel 

Labe gick igenom vad som gäller och vad som är viktigt att tänka på inför deklarationen. I samband med 

detta utdelades GIFDKs pris för årets nybörjardomare till Nemanja Stefanov och årets domare, Maral 

Mirzai. Kvällen avslutades med att alla gemensamt åt och tittade på kvällens Champions League matcher. Ca 

30 medlemmar närvarade. 
 
Juni  

Föreläsningskväll 2016 med Sara Persson och Mohammed Al Hakim där ca 35 medlemmar deltog. Syftet 

med kvällen var att fungera som inspiration för medlemmarna på plats. Både Sara och Mohammed är FIFA 

domare och har med sin erfarenhet mycket att delge våra medlemmar. 
 
Juli 

Utbildning under Gothia Cup anordnades återigen av GIFDK genom att engagera medlemmen Niklas 

Orrelid som fältansvarig och projektansvarig för utbildningen samt matchtillsättningen på spelfältet Grimbo. 

I samråd med instruktörerna Leif Lindberg och Alexander Pavlovic planerades veckan så att deltagarna 

skulle få en så bra utbildning som möjligt. Förfrågan skickades ut till samtliga medlemmar och 17 

medlemmar fick möjlighet att utföra utbildningen. 
 
Kampanj: #domareälskarfotboll 2016 är en kampanj/tävling på instagram där en domartröja från 

världsdomare Jonas Eriksson lottades ut till en lycklig vinnare. GIFDK startade i samarbete med Våga Vara 

Domare en kampanj med hashtagen på instagram, #domareälskarfotboll. Syftet med denna kampanj var att 

lyfta fram domarnas egna åsikter om varför domarskapet är så fantastiskt. Kampanjens första film startades 

av Jonas Erikssons och hans team från EM i Frankrike där de uppmanade Sveriges domare att lyfta fram det 

roligaste med dömningen i en video eller bild på instagram med hashtagen #domareälskarfotboll 
 
Augusti 
Styrelsen arbetade fram ett dokument med “Minimikrav på fotbollsanläggning” som i ett möte framfördes 

till ordförande i TK . Samtalsklimatet var gott under mötet och samtliga parter diskuterade frågan utifrån vad 

som var möjligt och rimligt att kunna kräva som minimum av en fotbollsanläggning. Efter viss revidering 

framfördes dessa till anläggningsansvariga på GFF. 
 
September 
Fadderverksamhet drogs igång med stor hjälp i form av engagemang av medlemmen Ida Fredriksson. 

Verksamheten har nu en tydlig och enkel struktur och startade i skarpt läge med att 17 medlemmar stöttar 26 

nya domare som gick nybörjarkursen på hösten 2016. Målet med fadderverksamheten var att fungera som ett 

extra stöd för våra nya domare. Att välkomna dom in i domarfamiljen och stötta dem i alla frågor och 

funderingar man kan ha som ny. Det tydliggjordes att faddrarna endast skulle fungera som stöd. 
 
Oktober 
Götalandskonferensen i Jönköping där SFDF är sammankallande företrädde Daniel Wadlert återigen 

GIFDK. Denna konferens syfte är att informera, utbilda och sammanstråla götalandsregionens 

domarklubbar. På konferensen lyftes återigen orosmoln upp kring den nationella domarverksamheten som 

t.ex. den negativa utvecklingen i minskat domarantal samt det minskade antalet aktiva i de lokala 

fotbollsdomarklubbarna (LFDK). Problematiken är generell, men specifikt illa drabbat är glesbyggderna. 

SFDF tog även upp problemet med det låga antalet tjejer som väljer att döma fotboll, samt regionernas 

svårigheter att behålla nya domare. SFDF har fått tydliga signaler från SVFF att utvecklingsarbete önskas 

inom dessa områden ute i distrikten, men de betonar samtidigt att föreningarnas ansvar i dessa frågor bör bli 

bättre eftersom rekryteringsansvaret numera tydligt ligger hos föreningarnas. Men det lyftes också positiva 

projekt som genomförts ute i landet av domarklubbar för att bemöta dessa orosmoln. GIFDK tycktes bidra 

med mycket i detta forum. Vi fick även på årets konferens möjlighet att presenterade flertalet av våra 

uppskattande och nytänkande medlemsaktiviteter. Vår “Domarenkät” som GIFDK tagit fram och 

genomförde efter säsong 2015 visades återigen intresse kring, några domarförbund runt om i landet visade 

intresse av att genomföra samma arbetssätt. GIFDK erbjöd att ta fram en enkät som de kunde använda. 

GIFDK fick återigen beröm för sitt höga medlemsantal, frekvensen i aktiviteter och ses fortsatt som en 

förebild när det kommer till domarklubbsverksamhet. 



 
November 
SM i Futsal för domare 2016 anordnades återigen av Västerås domarklubb i Västerås och GIFDK ställde 

upp med ett lag. GIFDK åkte till Västerås med en ung trupp bestående utav en målvakt och sju utespelare. 

Det huvudsakliga målet med denna aktivitet var att bygga vidare på den goda sociala grund som vi försöker 

att skapa i GIFDK och FC GIFDK, klubbens fotbollslag, vilket tydligt stärktes med det faktum att vi 

övernattade i klassrum på ett gymnasium. På detta sätt fick vi bo och umgås som ett kollektiv, men dessutom 

så höll vi nere kostnaden för våra medlemmar. Samtliga deltagare gjorde en gedigen insats i denna aktivitet, 

såväl sportsligt som socialt och nådde starkt nog finalen.  
 
“Årets trevligaste förening” i göteborgsdistriktet togs återigen fram med hjälp av röstning från våra 

medlemmar. Hovås Billdal IF fick flest röster och valdes således fram som årets trevligaste förening och 

uppmärksammades på facebook, instagram samt ett personligt samtal över telefonen. Syftet med priset är att 

lyfta de föreningar som våra domare anser gör lite mer för att de ska känna sig välkomna. Tydligt av både 

förra och detta årets röstning är att det finns många föreningar i Göteborg som gör mycket bra för våra 

domare. 
 
December 
Avslutningsaktivitet blev ett samarbete med klubbens nya (vid tillfället, framtida) samarbetspartner, Glenns 

sportbar. Avslutningen hölls på deras ena pub påAndra Långgatan. 25 medlemmar samt 4 

styrelsemedlemmar deltog på kvällen med mingel och quiz.  
 
Kampanj: Musikhjälpen 2016 var GIFDK med sina kanaler engagerad på initiativ från en engagerad 

medlem. Under namnet “Sveriges Fotbollsdomare” samlade tillslut 37 givare in 7050 kr till årets tema som 

var “barn i krig har rätt att gå i skolan.” 
 

 Övergripande arbete över året 
 
Närvaro under DK möten eller tagen kontakt i efterhand med ordförande i DK som representant för 

domarklubben och i förlängningen dess medlemmar. 
 
Sittningar med representanter från Gothia Cup för att komma närmre ett bra samarbete mellan domare 

och turnering. Dessa sittningar har pågått under flera år och varje år har mötena präglats utav ett bra 

samtalsklimat med förståelse och respekt. På mötena har både både arvoden och arbetsmiljö diskuterats. På 

årets möte närvarade även GFF:s ordförande Bert Andersson. Gothia Cup är mycket villiga och lyhörda att 

lägga ner energi och delvis pengar på att våra domare ska känna sig mer trygga. De välkomnar konkreta 

idéer som gör miljön bättre för turneringens domare som i förlängningen även leder till en bättre genomförd 

turnering. De bjuder till bra diskussioner och vill fördjupa samarbetet med samtliga domarklubbar och 

fotbollsförbund i landet för att göra det bättre för domarna som dömer turneringen. En riktlinje för hur man 

gemensamt ska se på arvodesutveckling närmar sig. 


