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Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2006:6 
Datum 19-25 september 2006 
Tid --- 
Plats ---    
    
Närvarande Göran Terninger, ordförande   
 Sven-Olof Andersson   
 Niklas Sidmar  
 Sven-Olof Andersson 
 Kent Vänman (adjungerad)  
  
 
1 § INLEDNING 
Sammanträdet, som föranletts främst av ett antal inkomna skrivelser till kansliet, hålls av praktiska skäl som ett e-
postsammanträde. 
 
2 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
Kent Vänman utses till sekreterare och Sven-Olof till justeringsman. 
 
3 § DISPENSANSÖKAN FRÅN UDDEVALLA 
Uddevalla SS har sökt dispens att använda två spelare som avstängts pga. lämnade w.o. i samband med övergången till 
sommartid. 
 
Beslut: Beslutas avslå dispensansökan. 
 
4 § FRAMSTÄLLAN FRÅN VÄSTERVIK 
Västervik har framställt om omlottning av div 3 grupp 6 så att klubbens andralag får hemmamatcher som förstalaget. 
Enligt allsvenskans TB ska önskemål om gemensamma hemmamatcher vara inkomna senast den 7 april. Ansökan har 
inkommit under augusti. 
 
Beslut: Beslutas behålla existerande lottning 
 
5 § FRAMSTÄLLAN FRÅN ÅLANDS SF 
Pga. problem med färjetider önskar Ålands SF spela sina bortamatcher på lördagar.  
 
Beslut: Beslutas bifalla framställan om berörda lag samtycker. 
 
6 § FRAMSTÄLLAN FRÅN FORSHAGA 
Forshaga har framfört synpunkter på lottningen i div 3 grupp 5.  
 
Beslut: Beslutas att bibehålla gällande lottning och notera synpunkterna. 
 
7 § ARRANGÖR AV SAMMANDRAG I LANDSKRONA  
Av olika anledningar verkar inte elitseriens minisammandrag 18-19/11 kunna genomföras i Landskrona.   
 
Beslut: Beslutas att fortsätta leta efter lämplig arrangör. 
 
8 § LAGSTORLEK I DIV IV GRUPP 2  
Jonas Sandbom har påpekat att i TB finns en notering om att div IV grupp 2 ska spelas med fyra spelare och att detta 
inte borde vara aktuellt kommande säsong.   
 
Beslut: Beslutas föreslå CS-AU att ändra skrivningen i TB 2006/07 så att Div IV grupp 2 spelas med femmannalag. 



 
9 § BYTE AV DIVISIONSTILLHÖRIGHET  
Skromberga ASS har uttryckt ett önskemål om att få flytta från Div III till Div IV. AK har inventerat intresset från 
Div-IV lag i regionen att ta den vakanta platsen i div III och fått intresseanmälningar från Örkelljunga SK i allians med 
Klippans SK och från Halmstads SS.   
 
Beslut: Beslutas tilldela Örkelljunga-Klippan-Alliansen den plats som Skromberga ASS har i Div III grupp 12 och 
flytta SkrombergaASS till Örkelljunga SK:s plats i Div IV grupp 12. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Kent Vänman  Sven-Olof Andersson 
 
 


