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Sammanträde med Allsvenska kommittén - Protokoll 
 
Nr 2007:1 
Datum Söndagen den 4 februari 2007 
Tid Kl. 14:00-18:00 
Plats Mornington Hotel, Nybrogatan 53, Stockholm 
 http://www.mornington.se/m936.asp
 
Närvarande Niklas Sidmar, ordförande 
 Sven-Olof Andersson, protokollförare  
 Kent Vänman, adjungerad 
   
Frånvarande Ronny Andersson  
 
 
1 § INLEDNING 
 
Niklas hälsar välkommen årets första AK-sammanträde som nyvald AK-ordförande. 
 
2 § DAGORDNING 
 
Dagordningen fastställs enligt föreliggande förslag. 
 
3 § SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN 
 
Sven-Olof utses till sekreterare och Niklas till justeringsman. 
 
4 § FÖREGÅENDE PROTOKOLL 2006-07-05, 07, 10 samt 2006-09-19--25 (e-postmöte) 
 
Föregående protokoll gås översiktligt igenom och fastställs. 
 
5 § ALLSVENSKA SERIEN 2006/07 
 a) Avstämning generellt 
 b) Sammandragen 
 c) Ev. protester och övriga skrivelser 
 d) Övrigt 
 
a) Avstämning generellt 
 
Kent redovisar. 
 
Vakansläget för dagen 
- Division III - Fullt så när som på någon enstaka grupp 
- Division IV – Består av knappt hälften av det antal lag det borde vara vid full beläggning.  
AK:Vakansläget bekräftar att serieomläggningen ses som helt nödvändig.  
 
Anmälningsavgifter 2006/07 och tidigare 
- En del har inte betalt anmälningsavgifter, förseningsavgifter m.m. 
- Kent undersöker vad som ska krävas eller i förekommande fall avskrivas (äldre fordringar). Görs inför förestående 
bokslut. 
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Övrigt 
- Superettan - Vissa signaler om att intresset kan vara tveksamt. Reservplan? Fyra ordinarie division I-grupper med 10 
lag i varje? 
AK: Några reservalternativ diskuteras men det bedöms meningslöst att bestämma något konkret före 
säsongavslutningen. 
  
b) Sammandragen 
 
Elitserien – Västerås 2007-03-16--18 
- Inbjudan - Utkast till inbjudan till slutspelssammandraget i Västerås redovisas. 
- Logi - Två hotell plus restaurang anges. Vi bör efterhöra ”lägsta pris”.  Kent undersöker med Jan Eriksson. 
- Spellokal - Ingen i AK har kollat. Niklas kollar vid ev. besök i Västerås nästa vecka. Alternativt tillfrågar vi Jonas 
Eriksson om han kan besiktiga. 
- Checklistan i TB – Vi går igenom denna och Niklas stämmer av med Västerås att de uppfyller kriterierna så långt 
möjligt.  
- Livesändning? - Kent undersöker om förutsättningarna finns, ev. med inlånad resurs. 
- Resultatredovisning - Kent har inför varje match kommit överens med arrangören hur rapporteringen bör ske. 
- Priser - Kent kontaktar Rune Emanuelsson beträffande plaketter m.m. till hela Allsvenskan och prisbucklor till lag 1-
3 i Elitserien. 
- Invigning, bankett resp. prisutdelning – Lokala arrangörerna, underhandskontakter med dem om detta; inte helt givet 
att någon från oss i AK kan delta.  
 
Division I 
- Stockholm - SK Rockaden – Niklas kontaktar Jonas Sandbom och stämmer av 
- Eskilstuna - Eskilstuna SK – Kent kontaktar och stämmer av  
- Göteborg - SS Manhem – Niklas kontaktar och stämmer av 
 
Beslutas 
- att Kent och Niklas gör de undersökningar och kontroller som redovisas ovan 
- att vi beträffande Elitseriesammandraget utgår från att arrangören klarar arrangemanget på egen hand och att AK inte 
planerar att skicka någon representant. 
 
 
c) Ev. protester och övriga skrivelser 
 
Kent informerar. 
 
1) Burgsviks SK – Protesten återkallad. 
2) UASS – Domarrapport  
3) Löpande ärenden – Avklarade under hand (e-post) 
4) Uppskjuten match – SK Rockaden IV, Stockholm, - Eskilstuna SK II – Vi bedömer force majeure och AK åtar sig 
extrakostnaden för spellokal. 
5) Haparanda SK – Sundsvalls SK (division  II:1, rond 2, dubbelmatch i Umeå) – Kent redovisar. Torsdag innan 
matchdag blev Kent uppringd och upplyst om att Sundsvall skulle ha ett möte om deltagande över huvud taget skulle 
ske i allsvenskan. 
 
Beslutas 
-att vi beträffande matchen SK Rockaden IV, Stockholm – Eskilstuna SK II bedömer force majeure föreligga och AK 
åtar sig extrakostnaden för spellokal 
- att vi beträffande Haparanda SK – Sundsvalls SK inte vidtar ytterligare åtgärd mot Sundsvalls SK än att 
anmälningsavgiften 4 tkr inte återbetalas 
- att Haparanda SK med hänsyn till omständigheterna (förutbeställda biljetter m.m.) får behålla sitt dubbla resebidrag 
för ifrågavarande planerad dubbelmatch i Umeå. 
 
 
d) Övrigt 
 
Intet att anteckna. 
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6 § EKONOMI 
 a) Uppföljning och prognos säsongen 2006/07 
 b) Budget säsongen 2007/08 
 
a) Uppföljning och prognos säsongen 2006/07 
 
Vi beräknar hålla budget 2006/07 och kanske även nå överskott. Inför bokslutet för 2006 ska Kent och Niklas beräkna 
sammandragskostnader m.m. för vårsäsongen (interimsförs). Ska vara klart i början av mars. 
 
b) Budget säsongen 2007/08 
 
Åland – Vi har inte tidigare utbetalt resebidrag till Åland. Yrkande finns inte heller. Vi prövar frågan och kommer fram 
till att inte ändra praxis och följaktligen att inte heller i fortsättningen medge resebidrag för Ålands deltagande i 
allsvenska seriesystemet. För våra egna klubbar som reser till Åland utgår dock resebidrag i vanlig ordning. 
 
Antecknas att vid styrelsemötet denna helg har fastställts budget för AK till 
Intäkter 857 000 kr 
Kostnader 820 000 kr 
 
7 § DAMALLSVENSKAN  
 
Antecknas att hösten 2006 genomfördes ingen damallsvenska på grund av för få lag. 
För 2007 har budget inte lagts för någon ny damallsvenska. 
 
Beträffande Europacupen för damlag förutsätts enligt TB att för bidrag ska särskild damallsvenska ha genomförts. 
Huruvida något mindre bidrag ändå skulle kunna komma i fråga för det fall ett lag anmäler intresse tas inte ställning till 
nu. Totalbudget för Europacupen 2007 = 50 tkr och den är beräknad för ett ordinarie lag (vinnaren av Elitserien). 
  
8 § ALLSVENSKA SERIEN 2007/08 
 a) Spelprogram (kalendarium) 
 b) Övrigt 
 
a) Spelprogram (kalendarium) 
 
Vi går igenom kalendern och diskuterar speldatum för kommande höst- och vårsäsong.  
 
2007/08 års serie  
     
 Elitserien  Superettan Division I-III                             
Rond 1 2007-10-19  2007-10-20 2007-10-28     
Rond 2 2007-10-20  2007-11-17 2007-11-18    
Rond 3 2007-10-21  2007-12-08 2007-12-09   
Rond 4 2007-11-17 2008-01-12 2008-01-13   
Rond 5 2007-11-18 2008-02-02 2008-02-03    
Rond 6 2008-01-12 2008-02-23 2008-02-24    
Rond 7 2008-02-02        2008-03-07 2008-03-16   
Rond 8 2008-02-23 2008-03-08   
Rond 9 2008-03-07 2008-03-09   
Rond 10 2008-03-08  
Rond 11 2008-03-09 
Kvalspel 2008-xx-xx 2008-xx-xx  
 
Elitserien och Superettan spelar ordinarie ronder på lördagar. OBS! särskilt program gäller för sammandragen. 
 
Elitserien spelar ronderna 1-3 resp. 9-11 på två respektive en spelplats   
- den 19-21 oktober 2007 i xxx respektive xxx   
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- den 7-9 mars 2008 i xxx. 
Även säsongen 2007/08 spelas minisammandrag rond 4-5 (2005/06 = rond 6-7) och på  tre spelplatser enligt följande 
- den 17-18 november 2007 i xxx, xxx respektive xxx . 
 
Superettan spelar ronderna 7-9 den 7-9 mars 2008 i x. 
 
Kvalspel om två platser i Elitserien 2008/09 spelas som enkelmatch mellan lag 9-10 i Elitserien och lag 3-4 i 
Superettan. Lag 9 möter lag 4 och lag 10 möter lag 3. Superettanlag har hemmamatch.  
 
Beslutas 
- att utgå från det spelprogram som redovisas ovan i det fortsatta arbetet 
- att göra sonderingar om sammandragsorter m.m. för säsongen 2007/08 när 2006/07 års serie avslutats 
- att lägga in spelprogrammet m.m. i kommande TB, som formellt bör fastställas av styrelsen i juli. 
 
 
Antecknas att  ”kollisionstabellen” i TB, punkt 14, bör få följande utseende för säsongen 2007/08. 
Vad som skall anses utgöra "rond med samma ordningsnummer" i serier med fler än 7 ronder och med sammandrag 
framgår här nedan.  
Nedanstående tabell utvisar vad som gäller - en spelare får inte spela i två matcher i en och samma kolumn. 
 
Div. ”Helgnummer” och Rondnummer  

 Helg 1 
 

2007-10-19--21 
2007-10-28 

Helg 2 
 

2007-11- 
17--18 

 

Helg 3 
 

2007-12-
08—09 

Helg 4 
 

2008-01-
12--13 

Helg 5 
 

2008-02- 
02--03 

Helg 6 
 

2008-02-
23--24 

 

Helg 7 
 

2008-03-07--09 
2008-03-16 

Elit 1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 

Super-
ettan 

- 1  - 2 - 3 4 5 6 7 8 9 

I-III - - 1 - 2 3 4 5 6 - - 7 

 
 
b) Övrigt 
 
Intet att anteckna. 
 
9 § TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA 2007/08 
 - Ev. förändringsbehov? 
 
En del förändringsbehov redovisas redan nu och antecknas för beaktande vid den samlade översynen, såsom 

- 100-poängsregeln  
- Flyttning av tidpunkt för matchstart 
- Administrativa avgifter m.m. 
- Konsekvenser av förändringar i seriepyramiden etc. 

 
Beslutas 
- att Niklas tar fram förslag till överskådligt exempel rörande 100-poängsregeln att läggas som bilaga i TB 2007/08 
- att vi inför nästa AK-sammanträde påbörjar översynen av TB 2007/08 och markerar förändringsbehov. 
 
 
10 § SSF:s STYRELSESAMMANTRÄDE 2007-02-03—04 samt april 2007  
 - Rapport m.m. 
 
Vid det nyligen genomförda styrelsesammanträdet fastställdes kommittéernas budget för 200+7. 
  
11 § ÖVRIGA FRÅGOR 
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Vi diskuterar behovet av förstärkning av AK med 1-2 ledamöter. 
 
Vi diskuterar 
- Kompetensprofiler 
- Spelarförankring (högre divisioner) 
- Ungdomsrekrytering 
 
 
Vi diskuterar även särskilda arbetsuppgifter, såsom: 
- ELO-.rapportering? – AK menar att det bör ingå i RK-uppdrag. 
- Gruppindelningar m.m. 
- M.m. 
 
Beslutas 
- att beträffande ELO-rapportering föreslå att den även beträffande Allsvenska serien (Elitserien) ska hanteras av RK. 
 
 
12 § NÄSTA SAMMANTRÄDE 
 
Bestäms att hållas i anslutning till nästa styrelsemöte, dvs. helgen 20-22 april 2007. och preliminärt fredag 20 april 
eller lördag f.m. 21 april. 
 
13 § AVSLUTNING 
 
Niklas tackar för ett väl genomfört möte. 
 
- - - - - 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Sven-Olof Andersson  Niklas Sidmar 
 
 
 
KOPIA till 
 
SSF:s styrelseledamöter m.fl. enligt ordinarie sändlista (gm kansliet) 
SSF:s webb-redaktör för inlägg av detta protokoll (Kent) 
Utskick i övrigt enligt överenskommelser (gm kansliet): 
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