
GIFDK informationskväll för medlemmar 2019-06-20 

34 st närvarande (6 styrelse) 

- Ta fram vem på förbundet man ska maila om anmälan, en mail adress.  
- Arbetsmiljö, skyddsombud? Fråga SFDF, Förbundet, Riksidrottsförbundet? 

Önskade åtgärder från medlemmar: 

- Fler observatörer, resursfråga? Delegater från förbundet? Fler delegater på matcher, 
föreningar som missköter sig.  

 
- Fair Play liga, de med mest poäng skall få fler observationer.  

 
- Domarens hemuppgifter syns på Fogis, anonym?  

 
- Fair play ”regler” för lagen som beskriver domaren.  

 
- TK skickar ut information till lagen  inför HT om att GFF kommer  jobba hårt för få bort 

olämpliga uppträdandet.  Besök från förbundet hos föreningar som missköter sig, på 
träningar, matcher etc. 

 
- Planinspektion från TK/GFF. Dåligt resultat från diverse inspektioner, godkänner dispenser 

som inte är OK enligt TB.  
 

- Tredomarsystem/tvådomarsystem för lag/föreningar som missköter sig.  
 

- Positiv feedback för lag som sköter sig, som går från mindre bra till bra beteende.  
 

- Förebygga föreningar som missköter sig med domarutbildningar.  
 

- Domarvärd, ett krav? Ej tränare, spelare etc.  
 

- Uteblivna matcharvoden för våld, hot skall betalas? Fråga till TK/DK/GFF.  
 

- Bortaplan vid hemmamatcher vid misskötsel?  
 

- Div 4 gruppen gör 2 observationer/domare på junior och pojksidan på lag som har 
återkommande problem. 

 
- Förhöjd avgift till nästa års serie vid högsta poäng i Fair play ligan. Överskott från budgeten 

går till utbildning av domare, föreningar, tvådomarsystem.  
 

- Utbilda föreningar (minst ledare, gärna även spelare) i fotbollsregler: vi alla upplevt ledare 
och spelare som inte kan enkla regler (gällande exempelvis inkast och inspark) vilket skapa 
irritation mot oss domare som kan ev. eskaleras... Vägrar dem, då borde man göra något 
mot dem (poängavdrag...) 

 
- Utveckla Fogis så domaren kan skriva en rapport (inte kopplad till nån grovt utvisning) så det 

reggas sdär informationen från oss om våran upplevelser i hotfulla situationer (idag måste 



man skicka ett mejl, till kanske olika personer... och det är ineffektiv och mycket svårare att 
spåra och hantera (samt kan upplevas som krångligare för visa domare). 

 


