PROTOKOLL
Dag och tid:

Fört vid Stockholms Fotbollförbunds
Representantskap
Tisdag den 17 november 2020
kl. 18,30 via Teams.

§1

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

1.1

Sammanträdets behöriga utlysande
Björn Eriksson, tävlingschef, redogjorde för gången gällande
utlysandet av mötet.
•
•
•

•
•

Information om motionstiden
o på hemsidan 2020-08-24
o Nyhetsbrev 2020-08-28
Information om Representantskapet
o Nyhetsbrev 2020-09-24
o Hemsida 2020-09-24 samt 2020-11-06
Kallelse
o publicerades på StFF:s hemsida 2020-10-16
o skickades via Nyhetsbrev till föreningarna 2020-10-23 samt 2020-11-06
o meddelades via Fogis 2020-10-16
Aktuella handlingar
o publicerades på StFF:s hemsida löpande med start 2020-10.
o Skickades länk via e-post till anmälda deltagare 2020-11-11
Påminnelse om fullmakt
o Skickades via e-post 2020-11-11

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 inte
har ifylld fullmakt äger yttranderätt.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag.
Röstlängden fastställdes, 27 föreningar äger rösträtt på
representantskapsmötet och ytterligare 1 föreningar äger
yttranderätt. (bilaga 1)
Även IFK Lidingö FK var representerade men med tekniska
problem under uppropet.

§3
3.1

Val av
Ordförande och sekreterare för mötet
1

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 Robin Haggar, Stureby SK och
Annika Halldén, Ursvik IK att jämte ordförande justera protokollet
samt att tillika fungera som rösträknare under representantskapets
gång.

§4

FÖRSLAG FRÅN STOCKHOLMS FF

Förslag om införande av Fair-Play-Trappa
Björn Eriksson, tävlingschef på StFF, föredrog förslaget om
införande av en Fair-Play-Trappa i Damernas Division 3-5 samt
Herrarnas Division 4-7 säsongen 2021.
Inga frågor eller kommentarer fanns efter genomgången och
mötet röstade enhälligt igenom införandet av Fair Play Trappen
till säsongen 2021.
§5

Motioner
Inga motioner från föreningar förelåg mötet.

§6

Förslag på SvFF: tävlingsbestämmelser 2021
Björn Eriksson informerade om SvFF:s förslag till
tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser 2021.
Dessa bestämmelser är preliminära och kommer att beslutas vid
SvFF:s representantskap den 27 november.
De tre mest intressanta ändringarna enligt StFF rör utökning av
antal lag i OBOS Damallsvenskan, att även ledare blir avstängda
efter tre gula kort samt de nya bestämmelserna om vad som
händer om SvFF behöver avbryta seriespel i förtid.
Vad gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser för Futsal förelåg inga
nämnvärda förändringar förutom ett högre krav på antal lag som
krävs för att få vara en kvalificerande serie.
Representantskapet godkände rapporten.

§7

Förslag till tävlingsbestämmelser div 2 dam 2021
Björn Eriksson informerade om div 2 damer som är en regional
serie som bedrivs med övriga Svealandsdistrikt. I Damer Division
2 så blir det under säsongen 2021 ett kval mellan de tre bästa
treorna då det finns en extra uppgång till division 1 under 2021.
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Representantskapet beslutade fastställa tävlingsbestämmelserna
för div 2 dam 2021.
§8

Förslag på tillägg i StFF:s tävlingsbestämmelser 2021
Björn Eriksson informerade att de beslut som tas på SvFF:s
representantskap 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 2020-11-27.

§9
9.1

Sammansättning av distriktsserierna år 2021 för damer
och herrar
A-lagsserierna, damer och herrar
Björn Eriksson föredrog styrelsens förslag på
seriesammansättning herrar div 4-6 samt damer div 3-4.
Herrar div 7 och damer div 5 samt veteraner fastställs av TK.
Efter föredragningen uppstod frågor kring vissa serier och varför
vissa lag hade hamnat i just den serie dom hamnat i. Starkast
invändningar kom från FC Söder och Storskogens SK.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag.

9.2

Division 2 Svealand, damer
Björn Eriksson föredrog förslaget gällande div 2, damer.
Representantskapet beslutade enligt förslaget.

§ 10

Representantskapets rapport
Styrelsen hemställde att Representantskapet i enlighet med
Stadgarna 3 kap., 5 §, punkt 4 uppdra åt mötesordföranden och
tävlingschefen att utforma rapporten till förbundsmötet i mars
2021.
Representantskapet beslutade enligt styrelsens förslag.

Representantskapet i dess egenskap av konferens
1.
Rapport inför Svenska FF:s Representantskap
Björn Eriksson informerade om motionerna som kommer tas upp
på SvFF:s representantskap samt redogjorde för hur StFF
planerar att rösta på SvFF:s representantskap.
Peter Kleve, Hammarby IF FF, framförde förslag att
utbildningsersättningen skulle kunna hanteras via förbundet för
att säkerställa korrekta betalning.
3

2.

Övriga frågor
Björn Eriksson rapporterade kort om att anmälda lag till
seniorserierna har ökat för första gången på länge.

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

Justeras:

Vid protokollet:

Lars Ekholmer

Björn Eriksson

Robin Haggar
Stureby SK

Annika Halldén
Ursvik IK
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Bilaga 1
Förening
AIK FF

Rösträtt
Björn Wesström

Totalt: 28 deltagande föreningar varav 1 utan rösträtt men med
yttranderätt.
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Åhörare (utan rösträtt):
x

adept FFL

Övriga närvarande (från organisationen)
Lars Ekholmer
styrelse, Stockholms FF
Kjell Ihrestam
styrelse, Stockholms FF
Björn Eriksson
Kicki Bellander
Helena Rydh Norin

tävlingschef, Stockholms FF
personal, Stockholms FF
personal, Stockholms FF
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