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Revisorer:                        Robin Wilde, Dimitrios Merkouris, samt suppleant Morvarid  
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Styrelsen har under 2019 sammanträtt 13 gånger; 190204, 190221 (årsmöte), 190312, 

190409, 190516, 190612, 190709, 190829, 190917, 190917, 191017, 191114, 191215 

(planeringsdag). 

Medlemsantal 

Vi var vid 2019 års slut 208 medlemmar (159 betalande och 49 nybörjardomare höst och vår 

som även innefattas i 2019). 

Medlemmar uppräknade: 

208 medlemmar 

49 nybörjardomare (Höst 21, Vår 28) 

1 stödmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhet 

Samarbetsavtal: 



Under verksamhetsåret 2019 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 månad. 

GIFDK kommer år 2020 ingå i deras digitala system likt övriga föreningar. 

Detta kommer gynna GIFDK samt alla medlemmar att rapportera SISU 

timmarna eftersom man inte behöver fysiska SISU blanketter längre. 

● 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.  

● Intersport; 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.  

● 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. 

Aktiviteter 

Övergripande arbete över året 

● Samarbete med GFF:s Domarkommitté: Ordförande har deltagit på 9 av 

DK´s sammanträden under 2019. 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 hemsidan, 

Instagram och Facebook.  

● Gemensamma träningar: Roberto höll 4 träningspass på Heden, 

Överåsvallen +1 pass av inhyrd instruktör i lokalen på Viscus anläggning i 



Masthugget. Även de andra styrelsemedlemmarna har hållit i några 

gemensamma träningar under våren och sommaren.    

● Arbetsmiljömöte flera sammankomster där arbetsgrupp bestående av 

representanter från Göteborgs Fotbollsförbund, föreningar och domare under 

året diskuterade fair playliga, hur vi kan få till ett bättre match klimat, vilka 

prioriteringar som skall göras etc. 

 

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 Lundens lokal, vid två tillfällen, 15:e och 17:e 

januari. Totalt över dessa dagar medverkade totalt 40 medlemmar. Det var 

våra “regelorakel” George Jansizian 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 regler.. 

Traditionsenligt bjöd GIFDK medlemmarna på fika. 

 

Februari 

 

● 21:e februari hölls årsmötet i Lundens ÖBK:S klubbstuga. 22 personer 

deltog på årsmötet då ny styrelse valdes för kommande år.  

 

● SFDF:s årsmöte i Stockholm åkte 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 2019 som vi kallar vår kickoff hölls 15/3 på Mejerigatan. Kvällens 

gäster var Granit Maqedonci och Sara Persson. 45 deltagare på plats. I 

samband med detta utdelades GIFDK:s pris för årets nybörjardomare till Saga 

Yilmaz och årets domare Joakim Östling. Nybörjardomarna fick kliva fram på 

scenen och ta emot applåder. 



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

steg1-utbildningen medlemskap under 2019/2020. 

● Roberto höll 1 träningspass på Överåsvallen.  

April 

● Frukostföreläsning med Jonas Eriksson, i samarbete med SISU var våra 

domare inbjudna efter att de själva fått anmäla sig. Föreläsningen ägde rum 

på Hotel Odin och 17 domare från domarklubben närvarade. 

● 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 ett tiotal deltagare på 

deklarations kvällen och vi rundade av kvällen med mat samt Champions 

League fotboll. 

Maj  

 

Juni 

● Föreläsning och träning med Robin Wilde och Niklas Nyberg på 

Överåsvallen 10 juni. 

● Träning på överåsvallen med George Jansizian 17:e juni.  

● Extrainsatt möte pga ökat hot och våld mot oss domare 20 juni i Sisu:s lokal 

vid Kallebäck.  

● Hemsidan uppdateras med hur man skriver en anmälan och till vem den 

skickas. 

Juli 

 

● Föreläsning med Hedl Bourbia 1 juli i Lundens Klubbstuga. 

● GIFDK kontaktas av Daniel Zackrisson Säkerhets- och trygghetskoordinator 

som vill skriva sitt projektarbete med GIFDK samt Göteborgs Fotbollsförbund. 

Han kommer utföra examensarbete kring domarnas situation med hot och 



våld. detta examensarbete med Daniels egna ord och nyckelverktyg för att få 

ett bättre klimat presenteras för Göteborgs Fotbollsförbund den 7/2 februari 

2020. Vi, Roberto och Daniel har 3 st avstämningsmöten under hösten. 

● Sommaraktivitet med Beachvolleyboll och grillning: 4/7 ett härligt gäng 

(12-13 domare) trotsade den kalla väderprognosen och träffades i slottskogen 

för beachvolley och grillning.  

● Domarnas spelfält under Gothia Cup 14-21 juli anordnades återigen av 

GIFDK. Genom att engagera medlemmen Robin Wilde som fältansvarig och 

projektansvarig för verkssamheten samt matchtillsättningen på spelfältet 

Grimbo. I samråd med instruktör Roberto Incorvaia och med sin hjälp hade 

han George Jansizian och Cavit Kinali, planerades veckan så att deltagarna 

skulle få en så bra feedback 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 16 varav 14 domare från 

Göteborg. 

På söndagen innan Gothia veckan träffades alla för att delta på praktiskt 

domarträning följt av turneringsinformation med Robin Wilde. Veckan var 

väldigt lyckad och avslutningsvis tilldelades fältet ansvaret för att tillsätta 

finalen i play off B för B16. 

Augusti 

 

● Matchträff och matchgenomgång med Fredrik Klitte, Robin Wilde, Per 

Rehnlund och Bojan Pandzic inför matchen Häcken vs Sirius 5 augusti. Vi var 

i Lundens Klubbstuga på överåsvallen. Därefter såg vi matchen på Bravida 

Arena. 

 

 

 

September 

 

● Uppstartsträff med Gifdk på Överåsvallen 2:e september. 

● Föreningsträff GIFDK besökte Sävedalens P10 samt ledare där fick Saga 

Öyku, Roberto Incorvaia och Pehr Rehnlund berätta om hur det är att vara 

domare. Vi avslutade med pizza och lite mingel. 

Oktober 

● Götalandskonferensen i Jönköping där SFDF är sammankallande 

företräddes av Bashar Hariri och Roberto Incorvaia som representanter för 



GIFDK. Denna konferens syfte är att informera, utbilda och sammanstråla 

götalandsregionens domarklubbar. På konferensen lyftes händelser i den 

rådande arbetsmiljön med fokus på Göteborg. Roberto och Bashar 

presenterade arbetet som GIFDK har gjort tillsammans med förbundet och 

medlemmarna. Men det lyftes också positiva projekt som genomförts ute i 

landet av domarklubbar för att bemöta den rådande arbetsmiljön. GIFDK 

tycktes bidra med mycket i detta forum. “Domarenkäten” som GIFDK tagit 

fram och genomförde i sin helhet efter säsong 2019 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 inte minst hur väl vi syns och hörs i 

social media.  

 

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

domare på Steg1-utbildningen medlemskap under 2019/2020. 

● Uppdaterar hemsida med GDPR för medlemmarnas trygghet. 

● GP direktsänder live via web och i studion närvarar ordförande Roberto 

Incorvaia som representant för att berätta om domarnas situation i Göteborg 

under 2019. 

● GP ihop med GIFDK genomför enkätundersökning med våra domare vilken 

visar att 7 av 10 domare någon gång blivit hotad. 

● Domarklubben ihop med domarna i div 4 väljer att ej skicka några domare i 

de 2 återstående matcherna som Kortedala och United Africa spelar. 

● Domarklubben skickar ut observatörer Per Rehnlund, Maral Mirzai och 

Daniel Åhman enligt det avtal som görs med GFF med avseende det hotfulla 

beteendet i div 4. 

● Samarbetsavtal med GFF skrivs för 2019 återstående matcher i div 4 men 

även för 2020. Ökad kommunikation och i förebyggande mot hotfulla 

händelserna i lokala Göteborg. 

 

November 

● Avslutning 19 november med föreläsning av Sara Persson och Julia 

Magnusson där vi fick höra om deras fantastiska karriärer från när det 



startade och hela deras resa upp till eliten. På plats även vår nya sponsor och 

samarbetspartner Cleanfood. 60st närvarande på avslutningen. 

● GIFDK håller sitt sista styrelsemöte. 

● GP gör en mini-dokumentär som baseras på situationer där våra domare 

blivit hotade och känt obehag. Lanserades och fick stor uppmärksamhet i 

media.  

 

December 

● GIFDK:s styrelse håller en planeringsdag 15 december där vi på Scandic 

Opalen och planerar in aktiviteter i kalendern fram till juni 2020.   

● GIFDK:s värdegrund och vision granskas och publiceras på hemsidan. 

● Anmälan till Arbetsmiljöverket görs med anledning av misshandeln i matchen 

mellan Neutrala och Tynnered. 

● GIFDK följer upp polisanmälan som görs i samband med matchen NEutrala och 

Tynnered. 

  

  

  

________________________________________ 

Roberto Incorvaia, Ordförande GIFDK 

 


