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Styrelsen 

Följande styrelse för 2018 valdes av årsmötet 2018-02-21: 

Ordförande:                    Sandra Österberg 

Vice Ordförande:            Bashar Hariri 

Sekreterare:                    Joseph Matti 

Kassör:                             Maral Mirzai 

Klubbmästare:                Roberto Incorvaia 

Styrelsesuppleanter:      Emil Bredmar, Roman Gaydur 

Revisorer:                        Robin Wilde, Dimitrios Merkouris, samt suppleant Bartek 

Svaberg. 

Valberedning:                 Camilla Stendahl, Elsa Nylander, samt suppleant Jens Hendar 

  

Styrelsen har under 2018 sammanträtt 11 gånger; 180108, 180221 (årsmöte) 180305, 

180409, 180508, 180611, 180811, 180917, 181009, 181106, 181210. 

Medlemsantal 

Vi var vid 2018 års slut 185 (124 betalande) medlemmar (varav 61 nybörjare höst och vår 

som även innefattas i 2018). 

Medlemmar uppräknade: 

185 medlemmar 

61 nybörjardomare (Höst 39, Vår 22) 

0 stödmedlemmar 

 

Verksamhet 

Samarbetsavtal: 

Under verksamhetsåret 2018 har GIFDK haft samarbete med: 

● SISU; Bashar har varit kontaktperson till SISU och samarbetet har fungerat 

väl. Utöver att SISU stödjer GIFDK ekonomisk i olika medlemsaktiviteter har 

GIFDK även kunnat låna deras lokal för bl.a. regelträffarna i februari. 

● MM sports; en utveckling av avtalet med en ökad procentsats rabatt för våra 

medlemmar vid inköp som nu är 15% från tidigare 10%. 

● Nordic Wellness; Tidigare avtal rullar vidare efter överenskommelse. 

Medlemmarna har fortsatt 50% rabatt på gymkort på NW. 



● Flygarns Haga; Ett nytt avtal som bland annat ger medlemmarna 15% rabatt 

på mat och dryck (ej akolholhaltiga drycker). 

● Intersport: Bjudit in våra medlemmar till en medlemskväll och erbjudit olika 

“domarpaket” och profilprodukter. GIFDK får en kick-back för alla köp som 

domarna gör så länge man har skapat ett konto hos Intersport och uppgett 

GIFDK som medlemsklubb. Intersport har även sponsrat GIFDK med två 

värdebevis á 1000kr. 

● Idrottsrehab Ullevi: Tidigare avtal rullar vidare efter överenskommelse. 

Medlemmarna har likt alla andra, chansen att få träffa en sjukgymnast för 

80kr. Erik Nexborn, är vår närmaste kontaktperson på Idrottsrehab Ullevi. 

● OLKA Sportresor: Erbjöd några paket på sportresor som tyvärr inte blev av 

pga brist på intresse.  

Aktiviteter 

Övergripande arbete över året 

● Samarbete med GFF:s Domarkommitté: Ordförande Sandra har deltagit på 

7 av DK´s sammanträden under 2018. En grupp med representant från 

GIFDK, DK, Tävlingskommitén med flera har sammansatts för att ta fram 

förslag på att förbättra domarnas arbetsmiljö med anledning av hot och våld 

mot domarna. Roberto Incorvaia har varit GIFDKs representant i arbetet. 

● GIFDK har erbjudit medlemmar besök på elitmatcher i Damallsvenskan, 

Allsvenskan och Superettan. I tre matcher fick några medlemmar möjlighet 

att gå på match samt vid något tillfälle även träffa domarteamet. 

● I intervjuserien ”Möt våra domare” har medlemmar intervjuats om sitt 

domarskap. Serien har funnits på hemsidan och marknadsförts på Instagram 

och Facebook. 

● Fadderverksamhet 2018. 13 medlemmar ställde upp som faddrar för totalt 

25 nybörjardomare. Att ta del av fadderverksamheten i GIFDK är helt frivilligt 

för nybörjardomare att delta i. Den 24/5 anordnade domarklubben så att 

faddrarna med deras nybörjare kunde gå och se en Allsvensk match ihop.  

● Gemensamma träningar: under året har vid några tillfällen hållits 

gemensamma träningar. Roberto höll i bland annat 8 fyspass under hösten. 

Vilka var förlagda på Heden/Överåsvallen. Varierande deltagarantal från 2-7 

medlemmar per gång. Även de andra styrelsemedlemmarna har hållt i några 

gemensamma träningar under våren och sommaren.    

 

Januari 

● Regelträff är en aktivitet för att ge såväl nya som gamla medlemmar 

möjlighet att bekanta sig med regelprovets praktiska omfattning och 

genomförande, samt möjlighet att innan provet vända och vrida på reglerna. 



Även i år hölls regelträffen i SISU:s lokal på Mejerigatan, vid två tillfällen, 10:e 

och 11:e januari. Totalt över dessa dagar medverkade totalt 40 medlemmar. 

Det var i år återigen våra “regelorakel” Bartek Svaberg och Robin Wilde som 

på ett mycket pedagogiskt sätt såväl förberedde våra nya och gamla 

medlemmar på regelprovets genomförande som togs sig an de kanske mest 

kluriga regelklurigheterna. Traditionsenligt bjöd GIFDK medlemmarna på fika. 

● Medlemskväll på Intersport: 25/1 var alla domare välkomna till Intersport för 

att prova och beställa den nya domarkollektionen. Även en väska med 

namntryck och GIFDKs logga kunde beställas denna dag. 

Februari 

● Starkare 2018 anordnades för andra gången i februari. En aktivitet där 

domarklubben ville bidra med ökad förståelse för kost och träning samt 

genom de gemensamma träningspassen öka gemenskapen i domargruppen i 

Göteborg. 5 tillfällen hölls tillsammans med Kenneth Forsberg (licensierad 

personlig tränare och fyscoach hos SVFF) varav ett teoripass och fyra 

träningspass. Aktiviteten kostade deltagarna 145 kr för att täcka 

lokalkostnader och fika för träffarna. SISU betalade Kenneths arvode/kostnad.  

● 21:e februari hölls årsmötet på Restaurang Flygarns Haga, Vasagatan 35. 

14 personer deltog på årsmötet då ny styrelse valdes för kommande år. I 

samband med årsmötet hade den avgående styrelsen sedvanlig middag 

tillsammans. 

● SFDFs årsmöte i Stockholm åkte Bashar Hariri 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.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 

● Avspark 2018 som vi kallar vår kickoff hölls 15/3 på Flygarns Haga. Kvällens 

gästespelare var Pontus Kåmark, Antti Kanerva och Stefan Hallberg. Ca 24 

deltagare deltog. I samband med detta utdelades GIFDKs pris för årets 

nybörjardomare till Ayob Abdalla och årets domare, Tomas Löfstrand. Kvällen 

avslutades med att alla gemensamt åt och tittade på kvällens match mellan 

Arsenal-Milan som dömdes av team Jonas Eriksson. 

April 

● 25e januari var GIFDK inbjudna till att ha en medlemskväll på Intersport, där 

domarna fick prova samt beställa kläder och domarartiklar. Ett 30 tal domare 



var på plats och fick prova den senaste domarkollektionen. Det fanns även 

möjlighet till fina paketerbjudanden som Intersport tillsammans med GIFDK 

kunde erbjuda medlemmarna. 

● 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. Det var ca. 20 deltagare på 

deklarationskvällen och vi rundade av kvällen med mat samt Champions 

League fotboll. 

Maj 

● . 

Juni 

● .. 

Juli 

● Volleybollturnering och grillkväll: 9/7 träffades vi på Hedens 

volleybollplaner, efter några heta matcher gick hela gänget hem till Sandra på 

korvgrillning och domarprat. 

● Utbildning under Gothia Cup anordnades återigen av GIFDK genom att 

engagera medlemmen Robin Wilde som fältansvarig och projektansvarig för 

utbildningen samt matchtillsättningen på spelfältet Grimbo. I samråd med 

instruktör Stefan Wittberg planerades veckan så att deltagarna skulle få en så 

bra utbildning som möjligt. Förfrågan skickades ut till samtliga medlemmar 

men även i år hade GIFDK ett samarbete med andra domarklubbar för att 

fylla platserna. Totalt deltog 19 domare. 9 från Göteborg, 6 domare från 

Västmanland, 3 domare från Trollhättan och 1 domare från Västergötland. 

På söndagen innan träffades alla för att delta på praktiskt domarträning följt 

av turneringinformation och utbildning med Stefan Wittberg. Utbildningen och 

veckan var väldigt lyckad och avslutningsvis tilldelades fältet ansvaret för att 

tillsätta finalen för B18. 

Oktober 

● Götalandskonferensen 2018 i Jönköping där SFDF är sammankallande 

företrädde Bashar Hariri 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. “Domarenkäten” som GIFDK tagit fram och genomförde i sin helhet 

efter säsong 2015 visades återigen intresse kring, några domarförbund runt 

om i landet visade intresse av att genomföra samma arbetssätt. GIFDK har 

bidragit till att fler domarklubbar/förbund ute i landet genomför domarenkäter. 

GIFDK fick återigen beröm för sitt höga medlemsantal, frekvensen i aktiviteter 

och ses fortsatt som en förebild när det kommer till domarklubbsverksamhet. 

● Steg 1-utbildning: GIFDK presenterade sig samt erbjöd alla nya domare på 

steg1-utbildningen medlemskap under 2018/2019. 

November 

● Avslutning… föreläsning av Johan om idrottspsykologi där han pratade om 

mål och krav som har en avgörande effekt på domarna och deras 

prestationer. 

● SM i Futsal för domare 2018 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 nio 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 

åkte tyvärr ut i slutspelen. 

● “Årets trevligaste förening” i Göteborgsdistriktet togs återigen fram med 

hjälp av röstning från våra medlemmar. IFK Göteborg fick flest röster och 

valdes således fram som årets trevligaste förening och kommer 

uppmärksammas på Facebook, Instagram. 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 tidigare år samt årets omröstning är att det finns 

många föreningar i Göteborg som gör mycket bra för våra domare. 

December 

● GIFDK håller sitt sista styrelsemöte för året.   

  



  

  

________________________________________ 

Sandra Österberg, Ordförande GIFDK 

 


