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Styrelsen 

Följande styrelse för 2017 valdes av årsmötet 2017-02-21: 
Ordförande:   Sandra Österberg 
Vice Ordförande:  Daniel Wadlert 
Sekreterare:   Bashar Hariri 
Kassör:   Maral Mirzai 
Klubbmästare:  Roberto Incorvaia 
Styrelsesuppleanter:  Robert Andersson, Emil Bredmar 
Revisorer:   Robin Wilde, Dimirios Mrkouris, samt suppleant Bartek Svaberg. 
Valberedning:  Elsa Nylander, Marcus Lundgren samt suppleant Camilla Stendahl 
 
Styrelsen har under 2017 sammanträtt 9 gånger; 170117, 170221 (konstituerande möte), 
170301, 170418, 170531, 170627, 170905, 171006, 171114 samt 171214.  

Medlemsantal 
Vi var vid 2017 års slut 167 medlemmar (varav 31 nybörjare höst som även innefattas i 
2018).  

Medlemmar uppräknade: 
136 medlemmar 
49 nybörjardomare (Höst 31, Vår 18) 
0 stödmedlemmar 

Verksamhet 

Samarbetsavtal:  

Under verksamhetsåret 2017 har GIFDK haft samarbete med: 
- SISU; Bashar har varit kontakt person 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%.  

- OLKA sportresor; sponsoravtal har tecknats med OLKA sportresor där OLKA också ska 
ta fram förslag på fotbollsresa för medlemmarna.  

- Nordic Wellness; Tidigare avtal rullar vidare efter överenskommelse. Medlemmarna 
har fortsatt 50% rabatt på gymkort på NW. 

- Glenn´s sportbar; ett nytt samarbete har inletts under året med Glenns Sportbar. 
Bl.a. höll medlemskvällen ”Avspark 2017” där i samband med en Champions League-
match.   



Aktiviteter 

Övergripande arbete över året 
- Nytt samarbete med GFF:s Domarkommitté har tagits. Ordförande Sandra har 

deltagit på 4 av DK´s sammanträden under 2017.  
- I början av året kunde medlemmarna anmäla intresse att följa domarteamet i 

elitmatcher i Damallsvenskan, Allsvenskan och Superettan. I fyra matcher (en i 
damallsvenskan samt 3 i allsvenskan) fick några medlemmar möjlighet att gå på 
match samt träffa domarteamet och delta i förberedelser och matchgenomgångar.  

- I intervjuserien ”Möt våra domare” har medlemmar intervjuats om sitt domarskap. 
Serien har funnits på hemsidan och marknadsförts på Instagram och Facebook.  

- Arvodesförhandlingar med GFF där nytt avtal slutits både gällande fotboll samt 
Futsal tillsammans med GFF.  

- Fadderverksamhet 2017 ett fortsatt arbete med start 2016 där alla nybörjardomare 
tilldelades en fadder. Under våren 2017 ställde totalt 15 domare upp som faddrar för 
att stötta samtliga domarna som gick steg 1 under våren (18 st). En kort avstämning 
visade att behovet av faddrar från nybörjardomarna upplevdes olika mycket. 
Därefter ändrades upplägget till att deltagandet i verksamheten skulle vara helt 
frivilligt där förfrågan går ut till nybörjardomarna vid avslutad kurs om en fadder 
önskas. För domare som vill ställa upp fadder har förfrågan ut till alla medlemmar i 
domarklubben. Kort information om fadderverksamheten gjordes tillgänglig och 
publicerades på hemsidan.  Av de domare som gick steg 1 under hösten 2017 
önskade 10 nybörjardomare sig en fadder vilka får sin fördelning 2018.  Målet med 
fadderverksamheten är att fungera som ett extra stöd för våra nya domare i frågor 
och funderingar man kan ha som ny i domarvärlden.  

- Gemensamma träningar; under våren annonserades på hemsidan, Instagram och 
Facebook om gemensamma träningar på Hedens fotbollsplan. Sandra höll i 
träningarna som till slut blev 9 tillfällen. Deltagandet var varierat men som mest 
deltog åtta medlemmar på ett träningspass. Under hösten beslutades att ha en 
stående tid (torsdagar 18.30) i Skatås för att möjliggöra träning tillsammans trots att 
medlemmar från styrelsen ej närvarar. Deltagandet är svårt att utvärdera eftersom 
styrelsen ej varit närvarande men deltagande misstänks varit mycket lågt och i de 
flesta fallen obefintligt.  

Januari 
Starkare 2017 löpte över januari-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 150 kr för att täcka lokalkostnader och fika för 
träffarna. SISU betalade Kenneths arvode/kostnad. Ett träningsschema delades ut på första 
träffen som ämnade att täcka in perioden januari till säsongsstart där det efter sista 
gemensamma träningstillfället med Kenneth hölls ytterligare tre gemensamma 
träningstillfället där samtliga medlemmar var inbjudna att delta. 32 deltagare anmälde sig 
och vi hade ett snitt på ca 25 deltagare per gemensamt pass. 

  



Februari 
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. I år hade vi fördelen att vara i SISU:s lokal på 
Mejerigatan i Mölndal, och efter visat ökat intresse från medlemmarna beslutade styrelsen 
att utöka detta till 2 tillfällen. Totalt över dessa dagar medverkade totalt 78 medlemmar. Det 
var återigen vårt “regelorakel” Bartek Svaberg 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, dock med en något mer “hälsosam” profil genom grov smörgås, the, kaffe och vatten. 
 
21:e februari hölls årsmötet på Kronhusgatan 7. 16 personer deltog på årsmötet då ny 
styrelse valdes för kommande år. I samband med årsmötet hade den avgående styrelsen 
sedvanlig middag tillsammans.  
 
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. 

Avspark 2017 blev namnet på årets ”kick off”. Ca 40 deltagare deltog. I samband med detta 
utdelades GIFDKs pris för årets nybörjardomare till Jasmin Durmisevic och årets domare, 
Joakim Amri Nilsson. Kvällen avslutades med att alla gemensamt åt och tittade på kvällens 
Champions League matcher.  

April 
4-6:e april hölls föreningsdagar på Intersport där medlemmarna kunde köpa domarkläder 
och annat till rabatterat pris.  

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 
Sammanställningen av 2016 års enkät lades ut på hemsidan för medlemmarna att läsa.  

Juni 
GIFDK valde att delta på manifestationen “för trygghet och framtidstro” som hölls 5:e juni 
efter mordet på tränare/ordförande i föreningen Sveakurd. Representant från styrelsen var 
Daniel Wadlert.  

Tillsammans Cup: GIFDK stöttar och bidrar med såväl kunskap som planansvariga till 
Tillsammans cup 2017. Genom engagerade styrelsemedlemmar och aktiva medlemmar är 
GIFDK med och bidrar till en fotbollsfest den soliga svenska nationaldagen. Tillsammans cup 
är ett integrationsprojekt där ensamkommande bjuds på en dag av musik, skratt, fair-play 



fotboll i en skön gemenskap i alla åldrar. Matchledarna fick domartröja (där några av våra 
samarbetspartners syns), kunskap och stöttning under hela dagen av GIFDK.  

Juli 
Utbildning under Gothia Cup 
Utbildning under Gothia Cup anordnades återigen av GIFDK genom att engagera 
medlemmen Alenxander Pavlovic som fältansvarig och projektansvarig för utbildningen samt 
matchtillsättningen på spelfältet Grimbo. I samråd med instruktörerna Leif Lindberg och 
Mohammed Al Hakim planerades veckan så att deltagarna skulle få en så bra utbildning som 
möjligt. Förfrågan skickades ut till samtliga medlemmar men eftersom intresset i år var vagt 
inleddes även samarbete med andra domarklubbar för att fylla platserna. Totalt deltog 8 
domare från Göteborg, 5 domare från Västmanland, 4 domare från Stockholm,  1 domare 
från Jönköping, , 1 domare från Trollhättan samt 1 domare från Alingsås i utbildningen  

Oktober 
“GIFDK möter 2017” blev återigen ett lyckat event arrangerat av Göteborgs ideella 
fotbolldomarklubb (GIFDK) i samarbete med Göteborgs Fotbollsförbund (GFF). Temat för 
kvällen var “konsten med bra matchledarskap”. Det bjöds på intressanta diskussioner mellan 
Mikael Stahre (Allsvensk tränare i BK Häcken), Mohammed Al-Hakim (FIFA-domare) och 
Joakim Geigert (konferencier). Det ställdes även intressanta frågor från kvällens ca 80 
besökare. Bland besökarna fanns många olika medlemmar i vår stora fotbollsfamilj, 
närvarande var bland annat domare, tränare, ledare, fotbollskonsumenter och föräldrar.  

Götalandskonferensen 2017 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. 

GIFDK presenterade sig samt erbjöd alla nya domare på steg1-utbildningen medlemskap 
under 2017/2018.  

November 
SM i Futsal för domare 2017 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. ……………. fick flest röster och valdes således fram som årets 
trevligaste förening och kommer uppmärksammas på Facebook, Instagram samt ett 
personligt samtal över telefonen under början av 2018. 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 röstning är att det finns många föreningar i Göteborg som gör 
mycket bra för våra domare. 

December 
GIFDK håller sitt sista styrelsemöte för året samt planerar aktiviteterna för början av 2018; 
regelträffar, träningar (Starkare 2018) samt medlemskväll på Intersport.  

 

 

 

 

________________________________________ 
Sandra Österberg, Ordförande GIFDK 


