
 

Verksamhetsberättelse Göteborgs Ideella Fotbolldomarklubb 2015 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen för 2015 valdes av årsmötet 2015-02-25 och har sett ut på följande sett. 
 
Ordförande: Robin Wilde 
Vice Ordförande: Daniel Wadlert 
Sekreterare: Linus Melander 
Kassör: Shahab Sarmadi 
Ledamot: Mona Franzon 
Suppleanter: Bashar Hariri och Emilia Berglund 
Revisorer: Emil Bredmar, Bartek Svaberg och Stefan Schleeh (revisorssuppleant) 
Valberedning: Niklas Orrelid, Leonel Bylund och Alex Tuvström (suppleant) 
 
Styrelsen har under 2015 sammanträtt 9 gånger, 26 januari, 12 mars, 28 april, 20 maj, 24 juni, 
26 augusti, 20 september, 22 oktober och 23 november. Revisorer har deltagit på mötena som 
observatörer. Emilia Berglund valde under april månad att lämna sin plats som 
styrelsesuppleant. Styrelsen valde att inte ersätta Emilia de ansåg att de 6 personerna (5 
ordinarie ledamöter samt 1 suppleant) kunde utföra de jobb som krävdes under året. 
 
Medlemsantal 
 
Vi var vid 2015 års slut var vi 247 medlemmar. 
 
Verksamhet 
 
Under styrelsemötena har styrelsen bland annat diskuterat arvoden, domarnas arbetsmiljö, 
frågor som rör oss domare som tagits upp i DK, planerat medlemsaktiviteter, hur vi ska utveckla 
samarbeten med sponsorer, skrivelser från medlemmar till styrelsen m.m. 
Under året 2015 var det inte aktuellt med arvodesförhandling för distriktet då ett tidigare avtal 
fortfarande gäller. Vi började året med inställningen att lägga mycket fokus och kraft på årets 
medlemsaktiviteter och där var några nya idéer aktuella. 
En idé var att under Gothia Cup anordna en utbildning för ett antal domare för att 1) med hjälp 
av högklassiga instruktörer hjälpa deltagarna att utvecklas i sitt domarskap och 2) göra Gothia 
Cup intressant att delta i för domare hemmahörande i Göteborg. De senaste åren har domare 
från just Göteborg minskat under Gothia Cup och det ämnar GIFDK i samarbete med Gothia 
Cup förändra genom exempelvis liknande utbildningar.  
En annan idé var av nygammal karaktär. Den handlade om att starta upp domarlaget igen. Detta 
diskuterades och resultatet blev en internmatch med ett 20 tal medlemmar. Vidare åkte ett 20 
tal medlemmar och spelade “Domarcupen” i Västerås samt att domarlaget spelade en match 
mot Jönköpings fotbolldomarklubb.  
Den tredje idén var att under 4 matcher i Allsvenskan ge lovande domare i Göteborg 
möjligheten att få en inblick i elitdomarnas uppdrag. Efter samråd med elitcoach Peter 
Fröjdfeldt och berörda domare så fick våra medlemmar möjlighet att följa med innan match på 
matchgenomgången, titta på matchen från läktaren och sen följa med ner i omklädningsrummet 
när domarna och observatör höll genomgång. Tanken var att detta skulle ske 2 gånger på våren 
och 2 gånger på hösten men tillfällena på hösten uteblev pga tidsbrist. 
Under 2015 anordnades ännu en gång “GIFDK Möter..” vilket även detta året gästades av 
Jonas Eriksson men med nya gäster i form av Peter Gerhardsson samt Mattias Balkander. 
Moderator för kvällen var likt förra året Joakim Geigert.  
Ett nytt inslag under året var att GIFDK i slutet av året skickade ut en enkät till sina medlemmar 
och bad dem nominera ett lag de mött under året som har visat lite extra vilja att skapa en god 

 



 

arbetsmiljö för oss domare. 4 lag fick många röster var och blev uppmärksammade med ett 
personligt samtal av ordförande Robin Wilde samt i ett inlägg på vår egna hemsida och vår sida 
på Facebook.  
Ett annat nytt inslag var att GIFDK också i slutet av året skickade ut en enkät för att skapa oss 
en bild av hur domarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö samt andra områden i 
verksamheten. Vi fick in 105 svar från våra medlemmar som skapar en fingervisning om vad vi 
kan arbeta med framöver.  
 
Under året har GIFDK slutit samarbetsavtal med: 
 
MyClub, Styrelsen tog beslut om att gå över till ett nytt medlemsregister som tillhandahålls av 
MyClub. 
MM Sports, Alla medlemmar i GIFDK får rabatt på MM Sports ordinarie priser och utbud. 
Oleary’s Östra Hamngatan, Alla medlemmar i GIFDK erhåller 15% rabatt på ordinarie meny. 
Idrottsrehab, GIFDK har en nära kontakt med sjukgymnast Erik Nexborn på Idrottsrehab som 
rekommenderas för alla domare som har behov av sjukgymnastik. 
 
 
Aktiviteter 
 
Januari 
GIFDK anordnade i samarbete med Osman Yücel regelträff inför fortbildningarna där man gick 
igenom de vanligaste felen som återkommer under regelproven, samt andra matnyttiga 
regeldiskussioner. Eventet lockade både nya och gamla domare vilket medförde ett bra 
erfarenhetsutbyte, framförallt för våra nybörjare. Ca 60 medlemmar närvarade. 
 
Februari 
Emil Bredmar representerade GIFDK på SFDFs årsmöte som ägde rum i Stockholm. Emil åkte 
på styrelsens förtroende då ordinarie ledamöter och suppleanter inte hade möjlighet att åka, 
bland annat på grund av egna fortbildningar inom Göteborgs Fotbollsförbund 
 
Mars 
GIFDK närvarade på GFFs kick off där merparten av alla göteborgsdomare samlades inför 
säsongen. Robin Wilde och Shahab Sarmadi presenterade information från domarklubben i 
form av en presentation av verksamhetsåret för domarklubben samt annan information 
exempelvis från våra sponsorer. 
I sedvanlig ordning delade GIFDK även ut pris till årets nybörjardomare, Victor Karimian, och 
enligt traditionen fick 2014 års pristagare, Fredrick Oppong, äran att överlämna vandringspriset 
för årets domare till årets pristagare Julia Magnusson. 
 
April 
I april månad anordnade GIFDK en mycket uppskattad deklarationskväll där vår vän och 
tidigare domarkollega Daniel Labe gick igenom vad som gäller och vad som är viktigt att tänka 
på inför deklarationen. Kvällen avslutades med att alla gemensamt åt och tittade på den heta 
Champions League drabbningen mellan FC Barcelona och Paris SG. 
 
Juli 
GIFDK anordnade en mycket uppskattad utbildning under Gothia Cup. Efter samtal med 
Gothia Cup fick vi i GIFDK möjlighet att ta över spelfältsansvaret för Gothia Park Academy. 
Spelfätets goda utformning gjorde det optimalt att hålla utbildning. Ordförande Robin Wilde 
valdes till projektansvarig för utbildningen och tilldelades spelfältsansvaret från Gothia Cup. 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 tillslut fick 17 medlemmar möjlighet att utföra utbildningen. Det resulterade i en 
6 dagars utbildning med start söndagen den 12:e juli. Medlemmarna fick både ta del av 
föreläsningar och matchgenomgångar av de båda instruktörerna. Enkätsvar till respektive 
deltagare visade på en lyckad vecka med nöjda recensioner.  
 
September 
GIFDK anordnade GIFDK Möter för andra året i rad med ca 100 närvarande. Det var en 
blandning av både medlemmar och andra åhörare i publiken. I panelen satt Peter Gerhardsson, 
Mattias Balkander och Jonas Eriksson. Moderator för andra året i rad var Joakim Geigert. Årets 
upplaga ägde rum på Stadsbiblioteket och det var ett mycket lyckat event. I slutet av 
evenemanget genomförde GIFDK en utlottning av priser i form av presentkort på Nordic 
Wellness och en tröja som Jonas Eriksson fått på en Champions League match. Träffen syftar 
till att öka förståelsen för den gemensamma fotbollsfamiljen där olika aktörer fick komma till tals 
om hur deras vardag är och fokus låg på att öka förståelsen för alla parters inblandning i 
fotbollen.  
 
Oktober 
Götalandskonferensen där SFDF är sammankallande gick traditionsenligt av stapeln i 
Jönköping och oktober månad. Daniel Wadlert och Bashar Hariri företräder GIFDK på denna 
konferens vars syfte är att informera, utbilda och sammanstråla götalandsregionens 
domarklubbar. På konferensen lyftes orosmoln upp kring den nationella domarverksamheten 
som t.ex. den negativa utvecklingen i minskat domarantal samt det minskade antalet aktiva i 
LFDK (specifikt i glesbygd). Det låga antalet tjejer som väljer att döma fotboll och regionernas 
svårigheter att behålla nya domare lyftes även av SFDF som fått tydliga signaler ifrån SVFF att 
utvecklingsarbete önskas inom dessa områden. 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 möjlighet att presenterade flertalet av våra uppskattande och 
nytänkande medlemsaktiviteter. Vår “Domarenkät” som GIFDK tagit fram och planerar att 
genomföra senare under 2015 togs emot väl, inte minst som ett svar på att mäta och därmed 
tydligare se vad som kan ligga till grund för de orosmoln som tycks ligga över verksamheten. 
GIFDK fick överlag beröm för sitt höga medlemsantal och ses som en förebild när det kommer 
till domarklubbverksamhet. 
 
Intermatchen blev den första aktiviteten för GIFDK återupptagande av det sedan tidigare goda 
verksamhet med ett domarlag i fotboll. Aktiviteten syfte var primärt att skapa en social 
verksamhet där såväl nya som erfarna domare kan mötas. Styrelsen har diskuterat frågan om 
hur vi kan skapa forum där våra medlemmar möts, knyter kontakter och finner tillhörighet, 
specifikt för våra nya domare/medlemmar, och att åter ta upp domarlaget kom som ett svar på 
det. Styrelsen har dessutom diskuterat frågan om hur vi kan öka attityd och samverkan mellan 
fotbollsfamiljens olika aktörer (domare, ledare, spelare), och svaret på det blev att i 
internmatchen testa konceptet ombytta roller genom att bjuda in den lokalt meriterade 
ledaren/tränaren Oskar Marek att döma internmatchen. Internmatchen var också ett tillfälle att 
undersöka intresset hos våra medlemmar att medverka i ett lag i domarklubben regi. Resultatet 
med denna aktivitet var från styrelsens sida var tillfredställande på flera plan: uppslutningen (23 
st medlemmar), intresse för ett domarklubbs lag finns, den sociala stämningen och 
ledarskapsupplägget fungerade bra, och sist men inte minst konceptet ombytta roller visade sig 
givande för samtliga inblandade och ett koncept som vi senare kom att bygga vidare på. 
Ansvariga: Daniel Wadlert (styrelsen), Bashar Hariri (styrelsen) och Yonis (domarlagsannknuten 
medlem) 
 
November 
SM i Futsal för domare ställde GIFDK upp med två lag i den traditionella årliga domarcupen, 
som nu mera går i Västerås och för första året anordnades av Västerås Fotbollsdomarklubb 

 



 

(VFDK). GIFDK var den ända domarklubben på plats som representerades av två lag, vi var 
också den domarklubb med flest tjejer som spelade (3st), vi var allt som allt 16 spelare och en 
ledare på plats i Västerås denna helg. Det huvudsakliga målet med denna aktivitet var att bygga 
vidare på den goda sociala grund som vi försöker att skapa i 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. 
Kvällen avslutades med en trevlig middag tillsammans med VFDK och det bjöds på goda, 
lärorika och utvecklande diskussioner, inte minst med elitdomaren Mohammed Al-Hakim. 
 
 
Domarenkäten gick ut till medlemmarna i syfte att skapa en bild av hur domarna upplever 
domarkapet inom flertalet av områden för verksamheten. Enkäten bestod av totalt 40 frågor 
som berörde främst domarnas psykosociala arbetsmiljö, men enkäten berörde även mer 
administrativa och praktiska områden. Vi fick in 105 svar på enkäten vilket ger en god grund för 
att med hjälp av mätetal se över fotbollsdomarens situation i Göteborg. När vi sammanställer 
svaren visar sig signaler som kan vara intressanta för det fortsatta arbetet, såväl för domarens 
situation i allmänhet som för göteborgsdomaren i synnerhet. Ansvariga: Daniel Wadlert och 
Bashar Hariri. 
 
 
December 
Domarmatchen genomförde GIFDK i samarbete med Jönköpings fotbolldomarklubb (JFDK). 
Syftet med aktiviteten från GIFDK:s sida var främst att med hjälp av domarlagsaktivitet bygga 
vidare på den goda sammanhållning och sociala verksamhet för såväl nya som erfarna domare i 
Göteborg. Men efter nogrann planering och nytänkande tycktes även denna aktivitet bidra till 
ökad samverkan, samspel och förståelse mellan såväl domare-domare som för 
spelare-domare, genom att konceptet med ombytta roller även fanns med i aktiviteten. Iden 
om att möta en annan domarklubb i en fotbollsmatch är i sig inte ny, Peter Bertlin som under 
lång tid varit ansvarig för göteborgsdomarnas lag var på plats och bidrog med sin erfarenhet, 
gav tummen upp för vårt framträdande och kommer att finnas med i arbetet kring domarlaget 
på ett eller annat sätt framöver. Men nytt för detta eventet var att domarteamet bestod utav tre 
fotbollsspelare  på elitnivå ifrån Jönköping. GIFDK:s styrelse anser att detta koncept kan bidra 
till godare samspel och attityd mellan de olika rollerna som finns inom fotbollsfamiljen genom 
den ökad förståelse som denna aktivitet tydligt bedrog till. Ansvariga: Bashar Hariri (styrelsen), 
Daniel Wadlert (styrelsen) och Yonis (domarlaganknuten medlem). 
 
Avslutningsaktivitet hölls like förra året på John Scotts övervåning. Närmare 60 deltagare 
deltog på kvällen som innehåll buffé, mingel, samverkan och avslutningsvis ett quiz.  
 
Under året har GIFDK även anordnat 2 tillfällen av “Elitdomarprojektet” där lovande domare i 
samarbete med domarcoacher tagits ut för att få träffa och studera våra elitdomare som dömt 
matcher i Allsvenskan i Göteborg. Tanken var att det skulle bli 2 tillfällen på våren samt 2 
tillfällen på hösten dock uteblev matcherna på hösten. Under de tillfällena på våren var 
deltagande domare på match 1 (BK Hächen - Djurgårdens IF), Morvarid Mohammadi samt 
Victor Karimian. På match 2 (BK Häcken - IFK Norrköping FK) var deltagande domare Anela 
Hadziselimovic samt Cavit Kinali. Under båda matcher deltog även ordförande Robin Wilde 
som också skött kontakten med elitcoach Peter Fröjdfeldt. Efter samtal med berörda domare 
fick styrelsen intrycket att aktiviteterna var uppskattade. 

 


