Møtereferat av 07.03.20
Tilstede: Seksjonsstyret og representanter fra samtlige klubber
Sted: Voldsløkka

Følgende ble tatt opp og diskutert på møtet:
-Bane for utesesong
Det ble gitt følgende forslag til baner som kan befares til å legge teppe for
Europamesterskap/treningsfasiliteter:
1) Rælingen (3 kunstgressbaner)
2) Grusbane (Alne og Groruddalen)
3) Ellingsrud

-Dommer problematikk
Utfordringer:
I fokus var særlig holdninger fra klubbene, særlig lagledere/trenere mot dommere både på
banen og utenfor. Det ble påpekt at særlig de yngre og jentene blir nedkjeftet og klaget på.
Det ble bemerket at nye og yngre dommere har meldt ifra skremmende og ubehagelig
oppførsel. Det har en svært uheldig virkning på nye og yngre dommere. Det ble klargjort at vi
har mange dommere, men de blir ikke fulgt opp av klubbene internt. Dommere klager også
på manglende betaling.
Det ble påpekt at det er særlig den eldre generasjonens handlemåte som må endres.
Det var enighet mellom samtlige oppmøtte at:
1) Lagledere/trenere må ta hensyn til nye dommere (ikke skrike og klage midt under
kampen, men gi konstruktiv veiledning i etterkant).
2) Klubbledere/andre ledere MÅ snakke med sine medlemmer og spillere om holdning
og respekt overfor dommere. Det må tas en intern gjennomgang i klubbene av
«hvordan oppføre seg mot en dommer?»
3) Klubbledere må behandle spillere likt, uavhengig av om spillerne er fra egen klubb
eller andre.
Oppmøte til kamper hos dommere har vært useriøst over en lengre tid.
Forslag til løsning:
1) Møte mellom dommerkomite og klubbledere.
2) Strengere oppfølging av regler.
3) Økt dommer salær fra kr. 250 til kr. 300.

4) Betaling på stedet kontant eller via Vipps rett før kampstart.
5) Klubbene må komme med tiltak mot egne spillere. Gå inn i situasjoner og gi
veiledning om hva som er korrekt oppførsel i aktuell situasjon.
Dommerkontakt MÅ være klubbleder. Stiller ikke en dommer fra den klubben som er satt
opp, så vil det få konsekvens for klubbens lag i serien.

-Workshop
Det ble bestemt at det skal holdes workshop før neste seriestart med konkret agenda hvor
seksjonen vil fremlegge en fremtidig handlingsplan og konkrete tiltak til utvikling og
forbedring.

-Serie
Alle klubber ble påminnet om at de må sende inn laglister til seriekomiteen som forespurt.
En lagleder MÅ være en voksen person. Spesielt i barneserie og u19 serien.
Klubbene var åpne for en uoffisiell 7-er serie utendørs. Eventuelle baner: Voldsløkka, Furuset
og Mortensrud.
Forslag til ny ordning for serie vil komme fra Mask.

-Sekretariatet
Det ble gitt forslag om et møte mellom klubbledere med dommerleder.
Det ble gitt forslag om å ha en perm i Klemetsrudhallen. For øyeblikket har man en perm i
Furusethallen ble kampskjema.

