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Styrelsen 

Följande styrelse för 2020 valdes av årsmötet 2020-02-19: 

Ordförande:                    Roberto Incorvaia 

Vice Ordförande:            Bashar Hariri 

Sekreterare:                    Joseph Matti 

Kassör:                             Maral Mirzai 

Klubbmästare:                Adrian Hosseini 

Styrelsesuppleanter:      George Jansizian, Adrian Hosseini 

Revisorer:                        Robin Wilde, Dimitrios Merkouris, samt suppleant Morvarid  

Mohammadi 

Valberedning:                 Daniel Eckebrandt, Peter Johansson, suppleant Daniel Åman        

  

Styrelsen har under 2020 sammanträtt 13 gånger; 15/1, 6/2, 12/3, 31/3, 26/4, 24/5, 10/6, 

28/7, 25/8, 5/10, 10/11, 15/12. 

Medlemsantal 

Vi var vid 2020 års slut 223 medlemmar  (180 betalande och 43 nybörjardomare höst och 

vår som även innefattas i 2021). 

Medlemmar uppräknade: 

223 medlemmar 

42 nybörjardomare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 



Samarbetsavtal: 

Under verksamhetsåret 2020 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. År 2020 lyckades man samla ihop 530 

timmar.  

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

medlemmar vid inköp som är 15%. 

● Nordic Wellness; Tidigare avtal rullar vidare efter överenskommelse. 

Medlemmarna har fortsatt 50% rabatt på gymkort hos NW.  

● 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. 

● Cleanfood och GIFDK inleder ett samarbete som innebär rabatterade 

förmåner för våra medlemmar på nyttiga matlådor från Cleanfood.  

● Redbergs Trafikskola och Gifdk har ingått avtal vilka sponsrar vår 

domarklubb och ger våra medlemmar 10% rabatt på alla paket. I 

motprestation skall de få exponera sin logga på vår hemsida våra sociala 

kanaler samt få möjlighet till att medverka på våra träffar. 

● Mittdäck och GIFDK har ingått avtal vilka sponsrar vår domarklubb och ger 

våra medlemmar förmånliga kampanjpriser för mobilt däckbyte + förvaring. 

Aktiviteter 

Övergripande arbete över året 

● Samarbete med GFF:s Domarkommitté: Ordförande har deltagit på 11/12 

av DK:s sammanträden under 2020. En grupp med representanter från 

GIFDK, DK, tävlingskommitén, domarkonsulent och coacher. Dessa arbetar 

för att förbättra domarnas matchklimat och hur vi ska rekrytera nya domare. 

Roberto Incorvaia har varit GIFDK:s representant i arbetet. 

 

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

domarskap. Serien har funnits på hemsidan och marknadsförts på Instagram 

och Facebook. Ett enormt jobb av GIFDK:s journalist Samarth Katiyar. 

● Gemensamma träningar: Flertal träningspass på Heden och Hisingen som 

hölls av våra domare George Jansizian, Granit Maqdonci och Robin Wilde. 

 

Januari 



● Regelträff innehöll nytt rekord där 83 (!) medlemmar hittat till Lundens lokal 

den 22/1. Det var våra “regelorakel” George Jansizian och Robin Wilde som 

på ett mycket pedagogiskt sätt såväl förberedde våra nya och gamla 

medlemmar. Traditionsenligt bjöd GIFDK medlemmarna på fika. 

 

● Angereds IS Friidrott ny samarbetspartner som ger våra domare möjlighet 

att träna löpskolning, fys och styrka. Passen varade januari fram till sista 

mars. 

 

Februari 

 

● 19:e februari hölls årsmötet i Lundens ÖBK:S klubbstuga. 23 personer 

deltog på årsmötet då ny styrelse valdes för kommande år.  

 

● SFDF:s årsmöte ägde rum i Stockholm. På denna konferens/årsmöte 

diskuterades domarverksamheten i hela landet. Diskussion om hur vi ska 

skapa tryggare arbetsmiljö för domare, framtidsplaner, rekrytering och utbyte 

erfarenhet mellan domarklubbar. Ordförande Roberto och Vice ordförande 

Bashar närvarade. 

 

 

 

 Mars 

 

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

steg1-utbildningen medlemskap under 2020/2021. 

● Inställd kickoff pga pandemin 

 

April 

● Digital föreläsning första historiska för GIFDK hölls den 29/4 behandlades 

det dynamiska matchledarskapet och regel 12. Gästföreläsare George 

Jansizian. 

● GIFDK väljer ställa om med första digitala styrelsemöte pga pandemin. 



Maj  

 

● Träningsschema presenteras för att hålla igång fysiken för våra domare. 

● Gemensamma träningar med Robin Wilde och George Jansizian på Heden. 

Juni 

● Sommaraktivitet med Beachvolleyboll och grillning ett härligt gäng (12-13 

domare) träffades i Slottskogen för beachvolley och grillning. Årets domare 

Abdinaser Bashir, årets nybörjare Hedda Olivares och första priset någonsin 

årets GIFDK:are Ricardo Silva fick sina utmärkelser. 

● Praktisk domarträning Heden med Jenny Palmqvist som gästinstruktör. 

Camilla Stendahl organisatör och initiativtagare där GIFDK bistod med att 

boka plan. 

Juli 

● Gothia Cup inställt pga pandemin. 

● Flertal lunchpass på Heden med Robin Wilde som gästinstruktör.  

Augusti 

 

● Mynt till nybörjarna inköpta. 

 

 

 

 

September 

 

● Första fysiska föreläsning med George Jansizian och Maral Mirzai som 

moderator. Tekniska området och olika stressmoment som uppstår i ett 

domarteam presenterades. Klipp på olika situationer diskuterades. Fika och 

förtäring bjöd GIFDK på. Plats: SISU:s lokal på mejerigatan. 

● Historiskt damteam första gången någonsin i div 4:a bestående av Maral 

Mirzai, Morvarid Muhammadi, Tina Bertlin. GIFDK på plats för att 

uppmärksamma, GP samt flertal domarkollegor närvarade. 

 

Oktober 



● Götalandskonferensen hölls digitalt  där SFDF är sammankallande 

företräddes av Bashar Hariri. SFDF:s första digitala  träff någonsin, som 

innehöll flera tekniska utmaningar. Man diskuterade arvodesfrågor, rekrytering 

av nya domare, arbetsmiljö, domarkläder för år 2021 och om domarklubbarna 

behövde stöttning med något. 

 

● Steg 1-utbildning: GIFDK presenterade domarklubben samt erbjöd alla nya 

domare på Steg1-utbildningen medlemskap under 2020/2021. 

● GIFDK investerar i kamera där Roni Mezo i div 4 blir ansvarig för att filma 

matcher i Göteborg med omnejd. Ett perfekt sätt för att analysera domarens 

insats. 

● Elsa Nylander gör sin sista match i karriären i div 4, som assisterande har 

hon till sin hjälp Camilla Stendahl och Julia Magnusson. GIFDK:s 

representanter Roberto Incorvaia och Maral ihop med Marcus Lundgren samt 

Morvarid Mohammadi för att tacka av. 

 

 

November 

 

December 

  

  

________________________________________ 

Roberto Incorvaia, Ordförande GIFDK 

 


