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Förbundsstyrelsen 
Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda styrelsemöten samt två 

verkställande utskottsmöten (VU-möten). 

 

Förbundsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 

 

Förbundsordförande Tommy Wiking Internationellt, landslag 

Vice ordförande John Åke Palm Landslag, jämställdhet 

Sekreterare Fredrik Klintestam Information, barn & ungdom 

Kassör Niklas Turebrand Ekonomi, kansli 

Ledamot Robert Sundberg Information, marknadsföring 

Ledamot Pontus Boby Antidopning, distrikt 

Ledamot Joan Travesset Internationellt, marknad 

Ledamot Thomas Ahlberg Tekniska kom., utbildning 

Ledamot  Mikael Roos Utbildning, evenemang 

Suppleant Ingrid Svensson Superserien, distrikt 

Suppleant Camilla Lundberg Barn & ungdom 

 

Verkställande utskottet (VU) har bestått av ordförande, vice ordförande och 

kassör. Suppleanter i VU har Thomas Ahlberg och Joan Travesset varit. 

 

Nya föreningar 
Vasastadens FFF, Sollentuna FFF, Märsta FFF, Väsby FFF och Väsby AFF har 

valts in under verksamhetsåret. 

Verksamhetsmålens uppfyllelse 

Inför arbetet med verksamhetsplanen för 2005 beslutade FS att förändra 

arbetssättet inom förbundet. Verksamhetsplanen och verksamheten i stort blev i 

större utsträckning målstyrd. Under 2006 har fortsatt en del av arbetet ägnats åt att 

förändra arbetssätt och struktur. Måluppfyllelsen har i väsentlig grad förbättrats 

sedan 2005.  

 

Nedan följer en kort genomgång av hur målen uppfylldes. 

 

Verksamhetsmål  

 

  1 Jämställd idrott 

  2 Fler utövare 

  3 Bättre ekonomi  

 4 Sportsligt bättre Landslag och högre nivå på fotbollen nationellt 

  5 Profilering av amerikansk fotboll 

  6 Kvalitet 



  

  Mätbara mål,  

1. Den kvinnliga representationen i styrelser, valberedning samt 

ledare skall följa RF:s regler. Antalet kvinnliga utövare ska öka 

med 20 % per år. 

 

Resultat 

Den kvinnliga representationen uppfyller inte målet i och med att 

förbundsmötet inte valde några kvinnor som ordinarie ledamöter. Dock bör 

det noteras att de två suppleanterna båda är kvinnor.   

Andelen kvinnliga utövare har ökat med 122%.  

 

 

 

2. Antal licensierade spelare, antal föreningar, antal lag i 

seriespel. Alla dessa resultat ska bilda en rättvänd pyramid med 

största bredd på ungdomssidan. Antal lag i respektive 

ålderskategori ska likna pyramiden. Lagen ska öka med 5% på 

senior, 10% U-19 och U-16, 15% PeWe och 20% på Flagg. 

Antalet utövare skall följa samma mål. 

 

Resultat 

Seniorlagen har inte ökat vilket kortsiktigt är i linje med ambitionen att få 

stabilare föreningar som genomför seriespel. Inför 2007 har reglerna för 

anmälan till seniorseriespel skärpts och ett lag mer än vad som fullföljde 

serien 2006 har anmält sig till seriespel.  

Antalet U19-lag har minskat med 25% vilket var en väntad effekt av att 

lägga U19 samtidigt med seniorserierna. Antalet U16-lag har ökat med 

10% och antalet PeWe-lag har ökat med 12% och Flagg har ökat med 

300%. Antalet utövare har i stort sett följt samma utveckling förutom att 

antalet U19 spelare inte minskat utan haft en liten ökning.  

 

 

 

3. Förbundets ekonomi måste stärkas. Det egna kapitalet skall följa 

RF:s rekommendationer dvs. uppgå till minst 6 månaders drift 

av kansliet inklusive personalkostnader.  Omsättning skall öka 

med > 5% varje år. Likviditet skall uppgå till minst 10% av 

omsättning. Vinsten skall uppgå till minst 5 % av omsättningen 

 

Resultat 

Det egna kapitalet uppgår inte ännu till det uppsatta målet men de 

kortsiktiga målen att uppvisa omsättningsökning samt en förbättrad 

likviditet har uppnåtts.  

 

 

 



4. Landslagets mål är EM-medalj, VM-kvalifikation och NM-Guld: 

Gäller U19 och Seniorlandslag. Flaggfotbollsandslaget skall ta 

EM och VM medalj.  

Nationellt, mäta följande faktorer på U19 och Senior, hur länge 

utövarna spelat, bredd på truppen i lagen, hur mycket lagen 

tränar, antal coacher och fysisk status. Detta skall öka varje år. 

 

 

  

Resultat 

Seniorlandslaget hade inga turneringar under 2006 men vann de 

vänskapslandskamper som spelades.  Juniorlandslaget vann inte EM-guld 

utan slutade på en fjärde plats vilket var en placering bättre än 2004. 

Varken damerna eller herrarna tog någon medalj i VM. 

 

Under hösten genomfördes mätningen av den nationella statusen. 

Svarsfrekvensen är dock låg och svarstiden är förlängd in på 2007.  

 

 

5. Publiksnittet för Superserien skall vara 500 och för division 1 

300.   

SAFF skall närvara på minst 75 % av RF och SISU:s möten. 

Antalet artiklar i tidningar skall mätas och öka varje år. Antal 

inslag i nationell TV skall mätas och öka varje år. SAFF ska 

börja sälja souvenirer och SAFF produkter. SAFF skall ta fram 

profilprogram för förbundet.  

 
Resultat 

Publiksnittet i Superserien har ökat något och är nu ca 430. För division 1 

har de inskickade publikuppgifterna blivit bättre men de kan fortfarande 

inte användas för att ge en heltäckande bild.  Slutsatsen som kan dras av 

det underlag som finns är att snittet ligger under 100. 

SAFF har närvarat på ca 75% av RF och SISU:s möten. På alla stora och 

viktiga möten har SAFF haft representation såsom RIM, SISU stämman, 

Ordförandekonferens, Handslagskonferens och RF-dialog.   

Antalet inslag i nationell TV har mätts och de har ökat med 20%. SAFF 

souvenirer har sålts under året, framförallt under JEM i Stockholm.  

En grafisk profil är framtagen och används. 

 
 
 

6. Kvalitet, förbundet skall ta fram en plan för hur kvaliteten skall 

bli bättre inom alla utskott, kommittéer och ansvarsområden. 

Samtliga delar skall höja kvaliteten i det egna arbetet varje år 

och målet är att SAFF av sina medlemsföreningar skall 

uppfattas som professionellt och att arbetet genomförs med hög 

kvalitet. 

 

Resultat 



Enkäter och mätningar har inte genomförts utan skall starta under 2007 

med hjälp av internetbaserat system inköpt via RF. 

 

 

 

 
 

Ekonomi 
För förbundets ekonomiska resultat hänvisas till årsredovisningen.  

 

Slutord 
 

Vi tackar alla engagerade inom den svenska amerikanska fotbollen och alla andra 

som på olika sätt bidragit till verksamhetsåret utveckling. Verksamhetsåret 2006 

är avslutat och vi ser med tillförsikt fram mot i första hand det nya 

verksamhetsåret. 

 

Förbundsstyrelsen 
2006 

 

 

 

Tommy Wiking  John-Åke Palm   

Ordförande Vice Ordförande 

 

 

 

Niklas Turebrand Fredrik Klintestam 

Kassör Sekreterare 

 

 

 

Joan Travesset Thomas Ahlberg 

Ledamot Ledamot 

 

 

 

Pontus Boby Robert Sundberg 

Ledamot Ledamot 

 

 

 

Mikael Roos 

Ledamot 

 

 

 

Ingrid Svensson Camilla Lundberg 

Suppleant   Suppleant 



Not,  

Nedan följer en genomgång av hur de enskilda planerna 

genomförts.  

 

Internationellt 

 
Jämställdhet 

Arbeta för att EFAF skall ha minst en kvinnlig ledamot i styrelsen 2006.  

Lägg fram en motion på EFAFs årsmötet om att styrelsen i EFAF skall bestå av 

båda könen. 

 

Resultat 

Den svenska delegationen lade fram förslag om att EFAFs styrelse skall bestå av 

män och kvinnor. Förslaget togs tillbaks då EFAFs styrelse åtog sig att bilda en 

Gender Development Committee. Till ordförande för kommittén utsågs senare 

John Åke Palm. 

   

Fler utövare 

Utred möjligheten om att arrangera flagg VM i Sverige 2008. 

 

Resultat 

Utredning om att få arrangera flagg VM i Sverige 2008 har skett och ansökan 

lämnades in under 2007. 

 

Bättre ekonomi 

Ansök om RF-stöd för särskilda internationella projekt.  

 

Resultat 

SAFFs ansökan beviljades och RF-stödet för särskilda internationella projekt 

möjliggjorde att en kvinnlig representant från SAFF kunde väljas in i EFAF:s 

ungdomskommitté. Vidare möjliggjorde stödet att SAFF kunde skicka fyra 

delegater till EFAFs årsmöte, två män och två kvinnor. 

 

Sportsligt bättre 

Genomför en undersökning av de övriga nordiska ländernas styrkor och svagheter.  

Delta i IFAFs tekniska kommittémöten för att utveckla sporten. 

 

Resultat 

Thomas Ahlberg är sedan augusti 2006 ledamot av IFAFs Technical committee 

vilka har för avsikt att genomföra en enkät av samtliga länders situation. När det 

resultatet är klart kommer SAFF att kunna titta närmare på de nordiska ländernas 

styrkor och svagheter. 

 

Kvalité 

Ta fram en handlingsplan för hur SAFFs internationella arbete skall utföras. 

 

Resultat 

Handlingsplan är framtagen och används. 



Administration & Kansli  

 
Jämställdhet 

Identifiera kvinnliga ledare vid kontakter med föreningarna. 

 

Resultat 

Kansliet har tillställt FS en lista i enlighet med ovan. 

 

Fler utövare 

Ta fram en lathund för föreningarna rörande förbundets verksamhet.  

Implementera startpaketet för nya föreningar. 

 

Resultat 

Ej genomfört 

 

Bättre ekonomi 

Inga utskick görs annat än via mail eller intranät. 

 

Resultat  

Det är genomfört så långt det är möjligt. Ett flertal föreningar har inte uppdaterade 

emailadresser varför vanlig postgång måste användas. 

 

Sportsligt bättre 

Ta fram handlingsplan för hur landslagets administration skall bli effektivare. 

 

Resultat 

Genomfört och i princip är handlingsplanen införd (det kvarstår några tekniska 

problem). 

 

Profilering av sporten  

Ta fram minst 5 SAFF-produkter.  

 

Resultat 

Det har tagits fram tre SAFF-produkter. 

 

Kvalité 

Ta fram en kvalitetsmanual där bl.a. svarstider på mail och frågor fastställs.  

Bjud in föreningarna en gång per år på öppet hus på kansliet för att informera om 

kansliets arbete samt för att öppna goda kommunikationsvägar. 

Säkerställ kansliets datasäkerhet så att driftstopp inte uppstår. 

 

Resultat 

Byte av ansvarig för kansli och personal skedde under hösten och nytt arbete att 

ändra strategi påbörjades. Rutiner har setts över för att öka kommunikationen 

mellan kansli och föreningar. Även förbundsstyrelsens arbetsmetoder mot kansli 

har granskats. Stor fokus har under hösten lagts på att höja trivseln bland 

personalen.  



Evenemang 
 

Jämställdhet 

Ta fram en jämställdhetspolicy för hur evenemang inom förbundet genomföras av 

såväl SAFF som av föreningarna.  

 

Resultat 

En jämställdhetspolicy har inte tagits fram utan kommer att ingå i handlingsplanen 

för evenemang. 

 

Fler utövare 

Koordinera så att pewe-turneringar och flaggfotbollsturneringar genomförs 

samtidigt som SM och EM. 

Ta fram en plan för hur SM-finaler ska genomföras. 

 

Resultat 

Har koordinerat en PeWe-turnering i samband med SM-finalhelgen i samarbete 

med Barn och ungdomsutskottet, dock har inge flaggfotbollsturnering anordnats 

då det saknades resurser för detta. 

Handlingsplan är framtagen. 

 

Bättre ekonomi 

Genomför förhandlingar med försvarsmakten om framtida samarbete inför olika 

evenemang. Teckna långsiktigt avtal med Stockholms Stads rörande arena för 

SM-finalen. Bjud in minst 25 långsiktigt intressant sponsorer till SM-final och 

EM. 

 

Resultat 

Förhandlingar med försvarsmakten har genomförts dock har inget långsiktigt 

samarbete ingåtts. Försvarsmakten var dock synnerligen viktig samarbetspartner 

under JEM. Ett muntligt avtal har slutits mellan SAFF och Stockholms Stad om 

att totalkostnad för SM-finalhelgen kommer vara på 30 000 kr. 

Sponsorer bjöds in dock med ett klent utfall. 

 

Sportsligt bättre 

Lämna motion till årsmötet om förtjänsttecken och genomförandet av desamma. 

 

Resultat 

Motionen antogs och förtjänsttecken delades ut i samband med årsfesten. 

 

Profilering av sporten 

Ta fram en marknadsplan för evenemangen som skall vara klar senast fyra 

månader innan evenemanget genomförs. 

 

Resultat  

Marknadsplan har tagits fram. 



 

Kvalité 

Utvärdera handlingsplanen för hur evenemang ska genomföras under J-EM och 

offentliggöra den. 

 

Resultat 

Handlingsplanen utvärderas fortfarande och kommer att offentliggöras under 

2007. 

 

Tävlingsutskottet  
 

Jämställdhet 

Utöka utskottet med minst en kvinnlig ledamot. 

 

Resultat 

Utskottet har numera en kvinnlig ledamot. 

 

Fler utövare 

Besöka alla distrikt minst en gång och diskutera TB-frågor. 

 

Resultat 

Ej uppfyllt. 

 

Bättre ekonomi 

Ta fram offerter från minst tre försäkringsbolag för prisjämförelse. 

 

Resultat 

Offertrunda genomfördes under hösten och efter utvärdering valde FS att fortsätta 

ha licensförsäkringen hos samma leverantör. 

 

Sportsligt bättre 

Genomför en utredning om statusen hos föreningarna med avseende på målen med 

hjälp av tekniska kommittén. 

 

Resultat 

Se Tekniska kommittén. 

 

Profilering av sporten  

Genomför utvärdering efter säsongen med föreningarna för att ta reda på hur 

serieplaneringen fungerat med avseende på publiksiffror.  

 

Resultat 

Ej genomfört. 

 

Kvalité 

Ta fram en manual för hur utskottets arbete skall bedrivas. Fastställa svarstider 

och kommunikationsmedel så att det är känt. 



 
Resultat 

Manual är framtagen och den följs. Manualen finns på hemsidan. 

 

Informationsansvarig 
 

Jämställdhet 

Lyfta fram projekt inom Handslaget som rör fler kvinnliga utövare. 

 

Resultat 

Genomfört. 

 

Fler utövare 

Förbättra hemsidan så att den blir mer nybörjarvänlig och enklare att hitta 

information.  

 

Resultat 

En total renovering av hemsidan är under framtagning. 

 

Bättre ekonomi 

Ta fram ett interninformationssystem för landslagen. 

 

Resultat 

Genomfört. 

 

Sportsligt bättre 

Tillse att hemsidan kan användas som rapporteringskanal för föreningarna. 

 

Resultat 

Ej genomfört. 

 

Profilering av sporten  

Ta kontakt med dataspelsföretag för profilering på hemsidan.  

Samtliga föreningarnas logo skall finnas på hemsidan. 

Genomföra pressutskick inför EM och SM 

 

Resultat 

Diskussioner med företag har genomförts, dock utan resultat. Föreningarnas logo 

finns med i planeringen av ny hemsida. 

Pressutskick genomfördes inför EM och SM. 

 

Kvalité 

Säkra att hemsidan inte drabbas av driftstörningar.  

 

Resultat 

Genomfört. 

 



Domarutskottet 
 

Jämställdhet 

Öka antalet kvinnliga domare med 20 %  

Anordna minst en domarutbildning för endast kvinnliga deltagare 

 

Resultat 

Antalet licensierade kvinnor har ökat med 20% men ingen speciell domarskola har 

genomförts då de få kvinnliga domarna inte finns på samma ställe. 

 

Fler utövare 

Öka antalet licensierade domare med 10 % 

Införa nytt licenssystemet. 

 

Resultat 

Antalet licensierade domare har inte ökat med 10%. Det nya domarsystemet har 

införts och blir gällande från säsong 2007. 

 

Bättre ekonomi 

Ta kontakt med minst 10 företag om sponsring på domarutrustning i Superserien.  

 

Resultat 

Ingen kontakt med företag om sponsring av domarna i Superserien har genomförts  

 

Sportsligt bättre 

Se till att det alltid är rätt antal licensierade domare på matcherna i Superserien 

genom att persontillsätta domarna och ha en reservlista tillgänglig för alla berörda 

parter. 

Utvärdera domare. 

 

Resultat 

Domarna i Superserien har personligen tillsatts och reservlista har funnits med 

ungefär tio namn och däribland även nya förmågor som har utvärderats inför 

framtida deltagande i Superserien. Något utvärderingssystem har inte genomförts. 

 

Profilering av sporten 

Bättre och jämnare kvalité på domarna i Superserien. Två träffar per år för domare 

i Superserien, ett i april och ett i juli. Tillsammans med Superserierådet ta fram en 

plan hur matcherna i Superserien ska gå fortare och bli mer publikvänliga. 

 

Resultat  

En domarträff har genomförts. Någon plan för hur matcherna ska gå fortare och 

bli mer publikvänliga har inte tagits fram då Superserierådet varit inaktivt under 

året. 

 

Kvalité 

Implementera domarhandboken. 

 

Resultat 



Domarboken är implementerad 

 

Distriktsansvarig 
 

Jämställdhet  

Hjälpa distrikten med att ta fram en jämställdhetsplan från varje distrikt, där det 

framgår hur de aktivt ska arbeta för att öka antalet kvinnor i sina respektive 

styrelser och arbetsgrupper.  

 

Resultat 

Uppfylldes inte 

 

Fler utövare  

Kräva in en rapport från varje distrikt som inte genomför seriespel eller cupspel i 

alla juniorklasser (pe-we, u-16 och u-19). I rapporten ska det framgå varför de inte 

genomförde distriktsspel i de respektive juniorklasserna. Samt vad de kan göra för 

att de ska ha seriespel eller cupspel i samtliga juniorklasser. 

 

Resultat 

Alla distrikt har inte rapporterat. 

 

Bättre ekonomi 

Istället för att besöka alla distrikt en gång per år, besöka alla distrikt vartannat år. 

Genomföra utbildning om LOK-stödets betydelse och tillse att alla distrikt sprider 

informationen till föreningarna. 

 

Resultat 

Besökte NSAFF och SSAFF under 2006. LOK-stödets betydelse har betonats vid 

alla möten. 

 

Sportsligt bättre 

Tillse distriktsförbunden att skaffa distriktslag. 

 

Resultat 

SSAFF, MSAFF, VSAFF och STAFF har distriktslag i U16. NSAFF kommer att 

ha distriktslag from 2007. 

 
Profilering av sporten  

Ta fram en handlingsplan tillsammans med respektive distrikt för hur de ska 

arbeta inom deras respektive DF. 

 
Resultat 

Uppfylldes inte  

 

Kvalité   

Tillsammans med distrikten arbeta fram tydliga arbetsbeskrivningar för distrikten. 

Införskaffa verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, bokslut och budget från alla 

distrikt. Införskaffa aktuella adresslistor och årsmötesprotokoll från alla distrikt. 



Skicka in alla distriktsstyrelseprotokoll till kansliet. 

 

Resultat 

Uppfylldes inte 

 

Utbildningskommittén 

 
Jämställdhet 

Använda minst en kvinnlig föreläsare under minst en av årets kurser. 

Anordna minst en kurs för endast kvinnliga tränare i flaggfotboll. 

Anordna minst en kurs för endast kvinnliga föreningsfunktionärer.  

 

Resultat 

Kvinnlig föreläsare har använts och kurs för kvinnliga tränare i flaggfotboll har 

genomförts. Kurs för kvinnliga föreningsfunktionärer har inte genomförts. 

  

Fler utövare 

Minst 60 % av de ungdomsledare som gick ULW under hösten 2005 ska börjar 

träna ett lag.  

Genomföra SAFF Summer Camp i samband med J-EM-slutspelet i Stockholm. 

 

Resultat 

Statistiken på hur många av dem som deltagit på en ULW utbildning som sedan 

tränar ett lag är bristfällig beroende på dålig rapportering från föreningarna. De 

uppgifter som finns visar på att ca 70% är tränare. SAFF Summer Camp ställdes 

in pga. av för få deltagare. 

 

Bättre ekonomi 

Använda hemsidan och e-post för att göra reklam för de kurser som ska hållas. 

 

Resultat 

Hemsidan och e-post har använts för att sprida information om utbildningar. 

 

Sportsligt bättre 

Genomför en steg 3 utbildning för tränare. 

Genomföra en positionsutbildning för spelare och tränare. 

 

Resultat 

Både steg 3 utbildning och positionsutbildningar har genomförts. 

 

Profilering av sporten 

Trycka T-shirts med SAFF-loggan som deltagarna på våra utbildningar får.  

Skicka ut en utbildningskalender till alla föreningar och licensierade spelare. 

Bjuda in profiler från andra idrotter.  

 

Resultat 

T-shirts har ingått i anmälningsavgiften. Utbildningskalendern har fastställts men 

inte skickats ut då stora delar av utbildningsstegen kommer att göras om under 

2007. Profiler från andra idrotter har deltagit på vissa utbildningar. 



 

Kvalité 

Ta fram en handlingsplan för hur utbildningarna skall planeras, bokas, genomföras 

och hur uppföljningen skall se ut.  

 

Resultat 

Någon handlingsplan för hur utbildningar ska genomföras har inte tagits fram. 

 

Flaggfotbollsutskottet 
 

Jämställdhet 

Starta 30 nya tjejföreningar som ska spela flaggfotboll.  

 

Resultat  

Det har startats fyra nya flaggfotbollsföreningar under året. Flaggfotbollsprojektet 

fortskrider under 2007, med förhoppningar om att målet ska nås under 2007. 

 

Fler utövare 

30 nya flaggfotbollsföreningar samt ytterligare 10 nya lag som spelar flaggfotboll 

samt 600 nya aktiva flaggfotbollsspelare. 

 

Resultat 

Det har startats fyra nya flaggfotbollsföreningar under året. Det har licensierats ca 

50 nya spelare under året. För första gången har det genomförts ett seriespel i 

flaggfotboll, med fyra lag. 

 

Bättre ekonomi 

600 nya flaggfotbollslicenser och 40 serieavgifter.  

Projektpengar från RF för att kunna anställa tre personer som ska jobba heltid i 

sex månader med att starta nya flaggfotbollsföreningar för tjejer.  

 

Resultat 

Det har inte startas så många föreningar som planerat, så pengarna har inte 

kommit in i den utsträckning som vi planerat. 

SAFF har fått Handslagspengar från RF för att anställa tre 

flaggfotbollsinstruktörer.  

 

Sportsligt bättre 

Genomföra tränarutbildning riktad enbart till flaggfotbollstränare. 

Starta upp ett fungerande serie och/eller cup spel.  

 

Resultat 

Tränarutbildning riktad enbart till flaggfotbollstränare har ej genomförts. 

En mindre serie har genomförts med fyra lag. En turnering med 10 lag har 

genomförts.  

 

Profilering av sporten  

Genomföra cuper i samband med SM-finalen och under Dukes Tourney.   

Trycka T-shirts med SAFF-loggan som deltagarna på våra cuper får. 



Bjuda in utländska deltagare till våra cupper. 

 

Det har inte genomförts några cuper i samband med SM finalen eller Dukes 

Tourney. Det har inte trycks några T-shirts. Finska lag bjudits in till den cup som 

var, men inga deltog. 

 

Kvalité 

Ta fram en svensk regelbok för 5 mot 5 flaggfotboll utan kontakt, samt lämna 

förbättringsförslag till EFAF;s och IFAF;s regelbok 5 mot 5 flaggfotboll utan 

kontakt. 

 

Resultat 

En svensk regelbok har tagits fram, samt lämnat förslag till EFAF och IFAF. 

 

Barn- och ungdomsutskottet 

 
Jämställdhet  

Prioritera handslagsansökningar som verkar för en jämställd idrott. Ta fram mtrl 

som underlättar för idrottslärare att undervisa i flaggfotboll. 

 

Resultat 

Handslagsansökningar rörande jämställd idrott har prioriterats. 

Flaggfotbollsmaterial har tagits fram genom nytryck av tidigare använt material. 

 

Fler utövare 

Digitalisera allt material gällande ungdomssatsningen. Arrangera minst en 

nationell ungdomsledarträff. Återuppta ungdomsrådets verksamhet. Delta i 

Skolidrottsförbundets katalog. 

 

Resultat 

Allt material är inte digitaliserat ännu, t ex PeWe skolan1. Nationell 

ungdomsledarträff har inte genomförts men processen har startats och distrikten 

skall utse sina representanter. Ungdomsrådets verksamhet har återupptagits och är 

under uppbyggnad. Vi har deltagit i Skolidrottsförbundets katalog.  

 

Sportsligt bättre 

Arbeta med distriktslag, distriktsläger och landslag för U16. 

 

Resultat 

Distriktslag och distriktsläger har ökat. Det genomfördes distriktsmatcher i U-16 

mellan VSAFF och SSAFF samt mellan MSAFF och STAFF. Landslag för U16 är 

startat och den första turneringen är 2008. 

 

Profilering av sporten  

Delta på samtliga RF:s ungdomsmöten.  

 

Resultat 

SAFF har deltagit på RF:s samtliga ungdomsmöten.  

 



Kvalité 

Handlägga handslagsansökningar på högst två veckor. 

 

Resultat 

Målet med handläggningstiden har inte uppnåtts. RF har hållit inne med 

utbetalningarna av handslagspengar för år 4 då SAFF var för sen med att 

rapportera resultatet för år 3, som i sin tur beror på att det varit mycket svårt att få 

in rapporter från de föreningar som fick pengar för år 3. 

 

Landslagskommittén   
 

Jämställdhet  

Ha minst ett damlandslag i Flaggfotboll. Minst en kvinnlig ledare i staben till 

flaggfotbollslandslagen  

 

Resultat  

Damlandslaget deltog i VM i Korea där de hamnade på 5 plats. En kvinnlig ledare 

deltog.  

 

Fler utövare  

Landslagsläger skall vara öppna för andra tränare att observera I 

juniorlandslagsverksamheten ha minst ett öppet läger för spelare att medverka på.  

 

Resultat  

Både senior och juniorlandslaget har haft öppna träningar där tränare har blivit 

inbjudna. Juniorlandslaget har genomfört tre öppna uttagningar fördelat på tre 

olika platser i Sverige.    

 

Bättre ekonomi  

Alla utskick till spelare och stab sker enbart digitalt via mail och 

informationsforum. Träningsläger och träningsmatcher skall vara fastställda före 

31 mars. Ingen dagersättning för landslagstränare i juniorstaben och lägre 

dagersättningar för seniorläger.  

 

Resultat  

All information sker antingen via mail eller via de interna sidor som de respektive 

landslag har på SAFFs hemsida. Träningar och träningsläger var planerade innan 

31 mars. Ingen i juniorlandslagets stab erhöll någon dagersättning. 

Dagersättningen för seniorlandslagets stab reducerades med mellan 50% och 70% 

mot 2005.  

 

Sportsligt bättre  

Seniorlandslaget har Development team med på 4 träningsdagar Juniorlandslaget 

skall ta guld i EM 2006.  

 

Resultat  

Seniorlandslaget hade inget Development team p.g.a. bristande resurser. Däremot 

har det deltaget 80- 90 olika spelare under i landslagets aktiviteter under året. 

Juniorerna hamnade på 4;e plast i EM.   



 

Profilering av sporten   

Förbundskaptenerna medverkar på RF/SOK Förbundskaptensträffar  

 

Resultat  

Förbundskaptenerna har deltagit på RF/SOK Förbundskaptensträffar.  

 

Kvalité  

Ta fram en tydlig arbetsordning och ansvarsfördelning för landslagen.  Sätta upp 

mål för hur kvaliteten skall bli bättre.  

 

Resultat  

En tydlig arbetsordning med ansvarsfördelning för landslagen har tagit fram. 

Arbetet med att sätta upp mål för hur kvaliteten skall bli bättre, har påbörjats men 

ej slutförts.  

 

Teknisk kommitté  
 

Jämställdhet  

Få med en kvinnlig ledamot i kommittén.  

 

Resultat  

Uppfylldes inte.  

 

Fler utövare  

Sammanställa och presentera material från Elittränarutbildningens projekt 

Fastställa procentsatser som normer för föreningarna i bortfallsberäkning mellan 

åldrarna  

 

Resultat  

Arbetet är slutfört men ännu inte fastställt i skriftlig form.  

 

Bättre ekonomi  

Genomföra möten i samband med andra evenemang  

 

Resultat  

Uppfylldes till viss del. Mest telefonmöten  

 

Sportsligt bättre  

Att arbeta med projektet att ta fram en Fysprofil på amerikanska fotbollsspelare Ta 

fram nyckeltal för hur mycket spelare har spelat, tränat och fysisk status  

 

Resultat  

Arbetet med fysprofil inte slutfört Arbetet med nyckeltal är delvis slutfört men 

ännu inte fastställt i skriftlig form. Då tyvärr bara 12 föreningar medverkat i den 

stora undersökningen är svarstiden förlängd.  

 

Profilering av sporten  

Medverka vid Idrottens Riksforum  



 

Resultat  

Uppfylldes   

 

Kvalité  

Ge FS en rapport om hur amerikansk fotboll kan bli sportligt bättre.  

 

Resultat  

Arbetet är inlett men inte slutfört.  


