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PROTOKOLL   Fört vid Stockholms Fotbollförbunds 
   Representantskap 
 

Dag och tid: Tisdagen den 13 november 2018  
kl. 19.00 i Solna, Folkets hus.  

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Lars Ekholmer hälsade alla välkomna till Stockholms 
Fotbollförbunds Representantskapsmöte. 

 

1.1 Sammanträdets behöriga utlysande 
  Björn Eriksson, förbundschef, redogjorde för gången gällande 

utlysandet av mötet.  
 

 Information om motionstiden 
o på hemsidan 2018-08-17 
o Nyhetsbrev 2018-08-23 

 

 Information om Representantskapet 
o Nyhetsbrev  2018-10-01 (i samband med inför-möte) 

 Kallelse  
o publicerades på StFF:s hemsida 2018-10-16 
o skickades via Nyhetsbrev till föreningarna 2018-10-22 
o  meddelades via Fogis 2018-10-30 (påminnelse) 

 

 Aktuella handlingar  
o publicerades på StFF:s hemsida löpande med start 2018-09 
o Skickades länk via e-post till anmälda deltagare 2018-11-08 

 

 Påminnelse om fullmakt 
o Skickades via e-post 2018-11-08 

 
Representantskapet beslutade att mötet hade blivit behörigen 
utlyst. 

 
 

§ 2  Upprop 
Helena Rydh Norin genomförde ett upprop av föreningarnas 
ledamöter. 
 
Ordföranden föreslog att representant för föreningar som har 
anmält sig på plats och/eller de som fyller i fullmakt på plats 
äger yttrande och rösträtt. 

 

Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 

Röstlängden fastställdes, 33 föreningar äger yttrande och 
rösträtt på representantskapsmötet. (bilaga 1) 
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§ 3  Val av  
3.1 Ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet utsågs Lars Ekholmer och till 
sekreterare utsågs Björn Eriksson. 

 

3.2 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera 
  protokollet, tillika rösträknare 

Representantskapsmötet valde Kristina Långström, Hässelby SK 
och Marcus Alexandersson, Vasastans BK att jämte ordförande 
justera protokollet samt att tillika fungera som rösträknare under 
representantskapets gång. 

 

§ 4 FÖRSLAG FRÅN STOCKHOLMS FF 
  Inga förslag från Stockholms FF förelåg mötet.  
 

§ 5  Motioner 
5.1 Motion från Boo FF 
  En speltermin (bilaga 2) 

Magnus Stenberg, styrelsemedlem StFF, föredrog och förklarade 
styrelsens förslag till beslut som innebär avslag till motionen. 

 

Beslutsmotivering 
Styrelsen föreslår AVSLAG på motionen. Dels är det SvFF som äger spelterminerna. 
Styrelsen ser att det finns problem med spelare som alltför lättvindigt och ofta söker 
sig till nya miljöer i unga åldrar, det problemet bör diskuteras och lösas på andra sätt 
än att ändra spelterminerna.  

 

Liv Sahlberg, Boo FF, redogjorde för motionens innehåll och 
syfte.  

 

Representantskapet beslutade avslå motionen enligt styrelsens 
förslag. 
 
Liv Sahlberg, Boo FF, yrkade på att StFF ska driva frågan mot 
SvFF för att få till en förändring. Diskussion uppstod. Bland annat 
restes frågan om att föra in detta i vårt föreningscertifikat. 
Många deltagare på mötet gav sitt bifall till Boo FF:s 
tilläggsyrkande och mötets ordförande Lars Ekholmer la fram  
förslaget för omröstning.  

 
Representantskapet beslutade bifalla yrkandet om att StFF ska 
driva frågan vidare och lägga in en motion till SvFF:s 
representantskapsmöte 2019. 
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5.2 Motion från BK Gömmaren 
  Införa upp och nerflyttning i reservserie herr (bilaga 3) 

Magnus Stenberg föredrog och förklarade styrelsens förslag till 
beslut som innebär bifall till motionen. 

 

Beslutsmotivering 
Styrelsen föreslår BIFALL på motionen.  
Styrelsen anser att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda om och på vilket sätt 
detta skulle vara möjligt. Styrelsen föreslår att arbetsgruppen ska lägga fram ett 
förslag till nästa års representantskap i november för eventuellt införande 2020.  

 

Peter Åberg, BK Gömmaren, avstod från att ytterligare redogöra 
för motionens innehåll och syfte då motionen ansågs tillräcklig.  

 

Representantskapet beslutade bifalla motionen enligt styrelsens 
förslag. 

 

5.3 Motion från Essinge IK 
  7 mot 7 i äldre årskullar (bilaga 4) 

Magnus Stenberg föredrog och förklarade styrelsens förslag till 
beslut som innebär bifall till motionen. 

 

Beslutsmotivering 
Styrelsen föreslår BIFALL på motionen. I StFF´s uppdrag ingår att skapa 
förutsättningar för Fotboll för alla, på alla nivåer och bör därför erbjuda 7 mot 7 spel i 
dessa åldrar redan till säsongen 2019. 
 

Essinge IK hade ingen representant på mötet.  
 

Representantskapet beslutade bifalla motionen enligt styrelsens 
förslag. 

 

5.4 Motion från Stuvsta IF 
  Ersättning vid proffskontrakt (bilaga 5) 

Magnus Stenberg föredrog och förklarade styrelsens förslag till 
beslut som innebär avslag till motionen. 

 

Beslutsmotivering  
Styrelsen föreslår AVSLAG på motionen. 
Styrelsen anser att det i regelverket redan står såsom Stuvsta IF vill att det ska stå. 
Däremot ser styrelsen problem med efterföljandet av regelverket.  

 

Johanna Gustavsson, Stuvsta IF, redogjorde för motionens 
innehåll och syfte.  
 

Representantskapet beslutade avslå motionen enligt styrelsens 
förslag. 
 
Johanna Gustavsson, Stuvsta IF, yrkade på att StFF ska driva 
frågan vidare mot SvFF för att få till en förändring av 
efterlevandet av regeln. Många deltagare på mötet gav sitt bifall 
till Stuvsta IF:s tilläggsyrkande och mötets ordförande Lars 
Ekholmer la fram för förslaget för omröstning. 
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Representantskapet beslutade bifalla yrkandet att StFF ska driva 
frågan vidare mot SvFF för att få till en förändring av 
efterlevandet av regeln. 
 

 

5.5 Motion från Stuvsta IF 
  Reservlag i Damserierna (bilaga 6) 

Magnus Stenberg föredrog och förklarade styrelsens förslag till 
beslut som innebär avslag till motionen. 

 

Beslutsmotivering  
Styrelsen föreslår AVSLAG på motionen. 
Styrelsen anser att det inte ska tillåtas reservlag i representationsserierna. Dessutom 
var det bara ett år som repskapet beslutade att ta bort reservlagen. Styrelsen anser 
att vi måste vara mer långsiktiga för att hinna utvärdera effekten av regeländringen..  

 

Johanna Gustavsson, Stuvsta IF, yttrade sig gällande motionens 
innehåll och syfte.  

 

Representantskapet beslutade avslå motionen enligt styrelsens 
förslag. 
 
Representantskapet uppmanade StFF att ta med även damernas 
reservlagsserie i den utredning som initierades under §5.2. 

 

5.6 Arbetsgruppens förslag utifrån motion från IF BP 2017 
  Fler representationslag från samma förening (bilaga 7) 

Magnus Stenberg föredrog och förklarade styrelsens förslag till 
beslut som innebär avslag till förslaget. 

 

Beslutsmotivering  

Styrelsen föreslår AVSLAG på motionen/arbetsgruppens förslag.  
 

Mikael Sörnäs, IF BP, redogjorde kort kring problem stora 
klubbar har i övergången mellan junior och seniorfotboll.  
 

Representantskapet beslutade avslå motionen enligt styrelsens 
förslag. 
 
Representantskapet uppmanade StFF att ta med tankarna kring 
U21 och U23 lag in i den utredning och arbetsgrupp som 
initierades under §5.2. 
 

 
 

§ 6  Förslag på SvFF: tävlingsbestämmelser 2019 
 Magnus Stenberg informerade om SvFF:s förslag till 

tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser 2019.  
Dessa bestämmelser är preliminära och kommer att beslutas vid 
SvFF:s representantskap den 20 november. 
Endast redaktionella förändringar föreligger.  

 

Representantskapet godkände rapporten. 
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§ 7  Förslag till tävlingsbestämmelser div 2 dam 2019 (bilaga 8) 
  Björn Eriksson informerade om div 2 damer som är en regional 

serie som bedrivs med övriga Svealandsdistrikt.  
  Endast redaktionella förändringar föreligger.  
 
  Representantskapet beslutade fastställa tävlingsbestämmelserna 

för div 2 dam 2019.  
 
 

§ 8  Förslag på tillägg i StFF:s tävlingsbestämmelser 2019 
  Björn Eriksson informerade att de beslut som tas på SvFF:s 

representantskap rörande de nya nationella spelformerna 
kommer påverka StFF:s tävlingsbestämmelser.  

 

Representantskapet beslutade att uppdra StFF:s TK att göra de 
ändringar som krävs för att bestämmelserna skall harmonisera 
med SvFF:s tävlingsbestämmelser som kommer att fastställas av 
SvFF 2018-11-20. 

 

§ 9  Sammansättning av distriktsserierna år 2019 för damer 
  och herrar 
9.1 A-lagsserierna, damer och herrar (bilaga 9) 
  Magnus Stenberg föredrog styrelsens förslag på  
  seriesammansättning herrar div 4-6 samt damer div 3-4. 
 

På mötet framkom önskemål om att sprida nedflyttade och 
uppflyttade lag jämnare mellan serierna.  

 
  

  Herrar div 7 och damer div 5 samt reserver + veteraner 
  fastställs av TK.  
 

  Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 

9.2 Division 2 Svealand, damer (bilaga 10) 
  Magnus Stenberg föredrog förslaget gällande div 2, damer. 
 

  Representantskapet beslutade enligt förslaget. 
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§ 10 Representantskapets rapport 
Styrelsen hemställde att Representantskapet i enlighet med 
Stadgarna 3 kap., 5 §, punkt 4 uppdra åt mötesordföranden och 
förbundschefen att utforma rapporten till förbundsmötet i mars 
2019. 

 

  Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
 

Representantskapet i dess egenskap av konferens 
1.  Rapport inför Svenska FF:s Representantskap 

Magnus Stenberg informerade om motionerna som kommer tas 
upp på SvFF:s representantskap samt redogjorde för hur StFF 
planerar att rösta på SvFF:s representantskap. 
 
Björn Eriksson informerade kort om de nya nationella 
spelformerna som gäller från nästa år och arbetet med att 
informera om dessa. 
 
Björn Eriksson och Lars Ekholmer informerade om ett förslag att 
utvärdera S:t Eriks-Cupens regler och utformning för att bl. a se 
över alternativ i vår strävan att skapa fler jämna serier och 
matcher. En arbetsgrupp är tänkt att tillsättas under 2019. 

 

2.  Övrigt 
  Inga övriga punkter förelåg mötet. 
 
 

  Avslutning 
Lars Ekholmer tackade för bra diskussioner och ett väl genomfört 
möte. 

 

  Justeras:   Vid protokollet: 
 
 
 

  Lars Ekholmer  Björn Eriksson 
 
 
 

  Kristina Långström  Marcus Alexandersson 
  Hässelby SK  Vasastans BK 
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Bilaga 1 
Förening Rösträtt  

AK Stockholmsatleterna David Jordell 

BK Gömmaren Peter Åberg 

Boo FF Liv Sahlberg 

Enskede FF Maria Sterner Rehbäck 

Enskede IK Lars Rådh 

FC Djursholm Anders Wasserman 

Huddinge IF Fredrik Björnsby 

Hässelby SK Fotboll Kristina Långström 

Idrottshögskolans FF Thomas Andrén Bahnson 

IF Brommapojkarna Mikael Sörnäs 

IFK Stocksund Axel Onnermark 

IFK Viksjö Christian Stenhoff 

Ingarö IF Fredrik Johansson 

Jarlabergs IF Staffan Nöteberg 

Järla IF FK Mikael Nyman 

Karlbergs BK *) Pelle Brädefors 

Lindhagen FF Christian von Liewen Wistrand 

Nacka Allstar DFF Åsa Hellström 

Redbrick City FC Sassan Mostofi 

Reymersholms IK Bengt Barck 

Råsunda IS Kent Lilja 

Solberga BK Joachim Månsson 

Stuvsta FF Robert Waaler 

Stuvsta IF Johanna Gustafsson 

SUS IF Ingemar Ederström 

Tullinge TP FK Anna Petré 

Tungelsta IF 

Täby FK *) Stefan Karlsson 

Vasastan BK Marcus Alexandersson 

Värtans IK Patrik Löfgren 

Västerhaninge IF Patrick Persson 

Älta IF Anette Hammarbäck 

Ängby IF Oscar Borgh 

 

 
*) anmäld på plats 

 

31 föranmälda föreningar 

2 föreningar anmälda på plats 

 

Totalt: 33 deltagande föreningar 
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Åhörare (utan rösträtt): 

AK Stockholmsatleterna Tomas Andersson 

Västerhaninge IF Christian Kappel 

 

Moa Wettby, Enskede IK adept FFL 

Sixten Thorgerzon, IFK Stocksund adept FFL 

Nils Åsman, IFK Viksjö adept FFL 

Melinda Stiernebo, Ingarö IF adept FFL 

Elsa Bergendahl, Reymersholms IK adept FFL 

Alexandra Cramnert, Reymersholms IK adept FFL 

Matilda Svedjerot, Sickla IF adept FFL 

Miira Ahner, Sickla IF adept FFL 

Sofia Svensson, Stuvsta IF adept FFL 

Alexandra Davidsson, Stuvsta IF adept FFL 

Linn Owetz, Sätra SK  adept FFL 

Kajsa Spaak, Sätra SK  adept FFL 

Lena Julin mentor FFL 

Catharina Conrad mentor FFL  

 

Övriga närvarande (från organisationen) 

Lars Ekholmer styrelse, Stockholms FF 

Magnus Stenberg styrelse, Stockholms FF 

Mikael Hagman TK, Stockholms FF 

 

Björn Eriksson förbundschef, Stockholms FF 

Kicki Bellander personal, Stockholms FF 

Thomas Bengtsson personal, Stockholms FF 

Helena Rydh Norin personal, Stockholms FF 


