Agenda för möte med domaransvariga SSAFF/föreningar

•

Domarsituationen – Hur ser det ut i min förening? (se nedan)

•

Domarschemat – Hur ser det ut och varför?

•

Juniormatcher – Vilka dömer, Pregame, Kommunikation, Ersättning

•

Serieplanering – Hur klarar vi av Maj? Vilka dömer de uppdrag vi har? Ta med er
planering! (se nedan)

•

Utbildningar – Vilka utbildningar behövs i min förening?

•

Rekrytering – Vad gör vi och vad kan vi mer tänkas göra?

•

Övrig info – DM-cup, alternativa domaruppdrag.

Till domaransvariga:
Till punkten domarsituationen. Vi vill att ni har med er en lista (ej handskriven) på samtliga
domare i föreningen, vilken licens de har, om de är spelare, om de är coach och i så fall för
vilka lag. Syftet är att få en bild av vilken tillgång av domare det finns för respektive förening.
Vi vill också ha information om det finns någon domare som är intresserad av att döma mer
än föreningens uppdrag.
Till punkten serieplaneringen ska respektive domaransvarig ha med sig domarschemat över
föreningens matcher och de domare de har tänkt sig på föreningens uppdrag (både senior och
junior) fram tills maj månads utgång. Glöm inte två domare till juniorenenas bortamatcher!
Det räcker inte med att man har planerat tre ospecificerade egna domare samt två inlånade. I
princip är det samtliga namn på domarna som efterfrågas. Att det finns enstaka luckor på
några uppdrag i slutet på maj är hanterbart men inte på det första matcherna. Det finns tre
syfte med detta 1) Av vi på mötet får en klar bild över läget. 2) Att föreningarna får en bättre
framförhållning. 3) Om förra årets dispansförfarande blir det samma så krävs det av
repsektive domaransvarig att kontakta alla tänkbara domare först. Om man redan från början
kan påvisa att alla domare är upptagna (därav den efterfrågade informationen under
domarsituationen) så undviker man en hel del arbete för de domaransvariga i föreningarna.
Har ni frågor eller synpunkter till agendan är ni välkommna att höra av er till mig på antingen
mejl per.haakon@gmail.com eller telefon 070-177 17 90.

Väl mött
Per Haakon
Domaransvarig SSAFF

