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Förbundsstyrelsen 
Inför arbetet med verksamhetsplanen för 2005 beslutade FS att förändra 

arbetssättet inom förbundet. Tidigare år har en plan för de kommande fem år lagts 

fast (tex. Mål 2005) och vid varje förbundsmöte har en verksamhetsplan för det 

kommande årets fastslagits. Kopplingen mellan de långsiktiga målen och den 

årliga verksamhetsplanen har dock mer sällan varit tydlig. Inte heller har de 

långsiktiga målen brutits ner i mål för varje verksamhetsår. 

 

Under 2005 beslutade förbundsmötet att verksamhetsplanen och verksamheten i 

stort skall bli målstyrd fullt ut. Varje del i verksamheten skall bidra för att 

förbundet skall kunna nå de långsiktiga målen. Arbetssättet skall bli så att varje 

del sätter upp egna mål inför varje års verksamhetsplan och dessa mål skall vara 

direkt kopplade till de långsiktiga målen. 

 

Verksamhetsmålen är oförändrade då de till sin natur är generiska. 

Verksamhetsplanen för de delar som uppfyllts under 2006 är borttagna så att en 

kontinuerlig förbättring sker. Målen som uppfyllts skall därmed inte glömmas bort 

utan de ska helt enkelt läggas till de normala arbetsrutinerna. 

 

Naturligtvis skall den normala verksamheten fortlöpa men fokus skall ligga på hur 

verksamheten kan förbättras över tiden så att den amerikanska fotbollen utvecklas 

i enlighet med målen. 

 

Inför 2007 har verksamhetsmålen utökats med ett sjunde mål, integration. Detta 

var ett önskemål som framkom på ordförandekonferensen i december månad. 

Integration och ökad mångfald är ett viktigt område som SAFF numera skall ha 

fokus på. 

 

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 

  7 Integration 

  

  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. 

 

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. 

 

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 

 

4. Landslagets mål är EM-guld, 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. 

  

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.  

 

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. 

 

7. Förbundet ska ta fram en plan för att integrationen ska bli bättre 

inom alla utskott, kommittéer och ansvarsområden. SAFF skall 

förbättra integrationen varje år och målet är att SAFF skall ha en 

mångfald som följer samhället i övrigt. 

 

 

 

Internationellt 
Jämställdhet 

Arbeta för att öka antalet kvinnor i styrelser och kommittéer i såväl EFAF som 

IFAF. Förslag om detta skall läggas på IFAFs årsmöte. 

 

Fler utövare 

Ansöka om att få arrangera flagg VM i Sverige 2008. 

 

Bättre ekonomi 

Påverka EFAF och IFAF att ha billigare möteskostnader. 

 



Sportsligt bättre 

Tillse att Sverige svarar på alla enkäter från EFAF och IFAF. 

 

Profilering av sporten  

Träffa Svenska IOK-ledamöter för att lobba amerikansk fotboll som OS-sport. 

 

Kvalité 

Föreslå att EFAF och IFAF upprättar kvalitetspolicy.  

 

Integration 

Få EFAF att upprätta ett integrationsdokument. 

 

 

Administration & Kansli  
Jämställdhet 

Ta fram jämställdhetspolicy. 

 

Fler utövare 

Kvalitetssäkra kansli och personal. Göra föreningarna mer delaktiga genom ökad 

feedback och analyser från dessa. 

 

Bättre ekonomi 

Ta fram fler kostnadseffektiva informationssystem.  

 

Profilering av sporten 

Ta fram fem SAFF produkter.  

 

Kvalité 

Utvärdera den framtagna kvalitetspolicyn med enkäter till medlemsföreningarna 

och distrikten. Bjud in föreningarna en gång per år på öppet hus på kansliet för att 

informera om kansliets arbete samt för att öppna goda kommunikationsvägar. 

 

Integration 

Kansliet går en integrationskurs hos RF. 

Förklaringar på vad SAFFs blanketter betyder ska tas fram på de tre andra språk 

än svenska, varav ett icke europeiskt. 

 

Evenemang 
Jämställdhet 

Ta fram en jämställdhetspolicy för hur evenemang inom förbundet genomföras av 

såväl SAFF som av föreningarna.  

 

Fler utövare 

Koordinera så att flaggfotbollsturnering genomförs samtidigt som SM. 

 

Bättre ekonomi 

Utreda biljettpriser i andra idrotter. 

 

Sportsligt bättre 

Tillsammans med informationsansvarig lägga upp en mediaplan för evenemang i 



SAFFs regi. 

 

Profilering av sporten  

Bjuda in idrottsprofiler till evenemangen. 

 

Kvalité 

Införa handlingsplan för hur landskamper och SM-finalhelgen ska genomföras. 

Upprätta en tydlig kravspecifikation för hur ansökningar om att få arrangera SM-

finalen skall se ut. 

 

Integration 

Tillse att arbetsgrupper tillsätts med ett integrationsperspektiv. 

 

Tävlingsutskottet  
Jämställdhet 

Utöka TU med ytterligare en kvinnlig ledamot. 

 

Fler utövare 

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

 

Bättre ekonomi 

Genomföra en prisjämförelse vad avser inköp av priser och pokaler. 

 

Sportsligt bättre 

Genomför en utredning om statusen hos föreningarna med avseende på målen 

med hjälp av tekniska kommittén. 

 

Profilering av sporten  

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

serieplaneringen fungerat med avseende på publiksiffror. Tillsätt en arbetsgrupp 

som skall arbeta med att göra matcherna mer publikvänliga. 

 

Kvalité 

Genomföra en enkät där föreningarna får mäta kvaliteten på utskottets arbete. 

 

Integration 

Genomföra en undersökning om ifall andra idrotter har sina tävlingsbestämmelser 

på fler språk än svenska. 

 

Informationsansvarig 
Jämställdhet 

Att varannan månad presentera en kvinnlig utövare eller ledare via artikel på 

hemsidan. 

 

Fler utövare 

Ny och bättre hemsida. 

 

Bättre ekonomi 

Sälja DVD-filmer från VM. 

 



Sportsligt bättre 

Tillse att hemsidan har utbildningsmaterial och information för nya spelare. 

 

Profilering av sporten  

Bevaka VM på plats för rapportering till Sverige.  

Skicka ut informationsDVDn- Amerikansk fotboll till media.  

 

Kvalité 

Använda Questback för att öka svarsfrekvensen på enkäter. 

 

Integration 

Presentera exempel på den mångfald som finns inom vår idrott på hemsidan. 

 

Domarutskottet 
Jämställdhet 

Anordna minst en domarutbildning för endast kvinnliga deltagare 

 

Fler utövare 

Öka antalet licensierade domare med 10 % per licensnivå. 

 

Bättre ekonomi 

Ta fram ett flerårsavtal för tryckning av regelbok och utbildningsmaterial. 

 

Sportsligt bättre 

Tillsammans med Superserierådet ta fram en plan hur matcherna i Superserien ska 

gå fortare och bli mer publikvänliga. 

 

Profilering av sporten  

Genomföra enkäter och utvärderingar för att höja kvalitén på domarna i 

Superserien. Två träffar per år för domare i Superserien, en i april och en i juli.  

 

Kvalité 

Ta fram studiecirkelmaterial och distribuera via SISU idrottsutbildarna. 

 

Integration 

Genomföra en undersökning om hur mångfalden ser ut inom domarkåren. 

 

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.  

 

Fler utövare  

Hjälpa distrikten att ta fram en rekryteringsplan för att kunna genomföra seriespel 

i U13-U15-U17-U19 under 2008.  

 

Utbildning 

Se till att distrikten genomför ledarutbildningar ULW och steg 1 under 2007, för 

att få fram tillräckligt med ledare inför 2008. 



 

Bättre ekonomi 

Ta fram ett enkelt informationsmaterial rörande vikten av att söka 

handslagspengar och om att ansöka om LOK-stöd. 

 

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. 

 

Integration 

Hjälpa distrikten att ta fram en plan för att öka mångfalden. 

 

Utbildningskommittén 
Jämställdhet 

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

Anordna minst en kurs för endast kvinnliga tränare i flaggfotboll. 

 

Fler utövare 

Ta bättre fram statistik på vilka som deltagit ULW-utbildningar med alla 

distrikten och se vilka som fortsatt sin tränarkarriär. 

 

Bättre ekonomi 

Genomföra förhandlingar med lokala företag i ett visst antal utbildningsstäder för 

att sänka kostnader för deltagare och SAFF. 

 

Sportsligt bättre 

Tillsätt resurser till projektet ”Ideella ledare”. 

Utreda möjligheten att öka antalet utbildningar. 

 

Profilering av sporten  

Skicka ut en utbildningskalender till alla föreningar och licensierade spelare. 

 

Kvalité 

Implementera 3-årsplanen för utbildning. 

 

Integration 

Ta fram utbildningspaket till föreningarna. 

 

Flaggfotbollskommittén 
Jämställdhet 

Starta 30 nya tjejföreningar som ska spela flaggfotboll.  

 

Fler utövare 

500 nya aktiva flaggfotbollspelare.     

 

Bättre ekonomi 

500 nya flaggfotbollslicenser och 30 serieavgifter.  

 



Sportsligt bättre 

Genomföra tränarutbildning riktad enbart till flaggfotbollstränare. 

 

Profilering av sporten  

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

 

Kvalité 

Säkerställa att flaggfotbollsprojektets alla kontaktytor överförs till distrikten och 

föreningarna när projektledarna avslutar sina anställningar. 

 

Integration 

Undersöka möjligheten att översätta flaggfotbollsmanualen till andra språk. 

 

Barn- och ungdomsutskottet 
Jämställdhet 

Tillse att ungdomsrådet består av lika antal tjejer och killar. 

 

Fler utövare 

Digitalisera PeWe skolan 1.  

Arrangera minst en nationell ungdomsledarträff.  

Fortsätta att bygga upp och arbeta med ungdomsrådets verksamhet samt förankra 

ungdomsrådets verksamhet i distrikten. 

 

Bättre ekonomi 

Sätta upp ett informationsforum på hemsidan för deltagarna i ungdomsrådet. 

 

Sportsligt bättre 

Genomföra U16 DM Cup.  

 

Profilering av sporten  

Delta på samtliga RF:s ungdomsmöten. 

 

Kvalité 

Handlägga handslagsansökningar på högst två veckor.  

 

Integration 

Prioritera handslagsansökningar med fokus på integration. 

 

Landslagskommittén 
Jämställdhet 

Minst två kvinnliga ledare i staben till flaggfotbollslandslagen. 

 

Fler utövare 

Seniorlandslaget ska genomföra minst en öppen träff för de spelare som tycker sig 

platsa i seniorlandslaget.  

 

Bättre ekonomi 

Flertalet av träningslägren kommer att förläggas på skolor både för senior- och 

juniorlandslaget.  



Söka elitstöd från RF för att betala för förbundskaptenen och den defensive 

coordinatorn för seniorlandslaget på RF:s elittränarutbildning. 

Söka elitstöd från RF för att upprätta en Elitplan. 

 

Sportsligt bättre 

Två förstaårs QB:s från juniorlandslaget kommer att ingå i seniorlandslagstruppen 

för att stärka dem inför sin seniorkarriär. 

Seniorlandslaget skall ta guld i VM 2007. 

Juniorlandslaget skall ta guld i JNM 2007. 

 

Profilering av sporten  

Förbundskaptenen och den defensive coordinatorn för seniorlandslaget kommer 

att gå RF:s elittränarutbildning.  

 

Kvalité 

Ta fram en Elitplan, som innefattar bl.a. en omvärldsanalys.  

 

Integration 

Ta fram en integrationspolicy för landslagsverksamheten. 

 

Teknisk kommitté 
Jämställdhet 

Få med en kvinnlig ledamot i kommittén. 

 

Fler utövare 

Föreläsa och presentera material till föreningarna i den undersökning som 

sammanställts 

Fastställa 14-16 åriga spelares antal år spelat, tränat och fysisk status vid det stora 

distriktslägret på sommaren 

 

Bättre ekonomi 

Genomföra enkäter med hjälp av internetbaserade enkäter. 

 

Sportsligt bättre 

Att fortsätta projektet med att ta fram en Fysprofil på amerikanska fotbollsspelare 

Fastställa nyckeltal i styrka, fotboll, snabbhet/rörelse träning för USA och Canada 

till SAFF Elitplan  

 

Profilering av sporten  

Medverka i och vid RF utredningar  

 

Kvalité 

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

 

Integration 

Översätta integrationsmaterial från USA Football och NFL. 

 



Antidopning 
Jämställdhet 

Framföra till RF:s antidopningsgrupp att även Flaggfotboll och våra kvinnliga 

utövare bör testas. 

  

Fler utövare 

Ta fram ett informationshäfte som informerar om hur förbundet arbetar mot 

dopning. Häftet skall ges ut till föreningar för spridning till nya och gamla 

medlemmar. 

 

Bättre ekonomi 

Använda hemsidan för spridning av antidopninginformation.   

 

Sportsligt bättre 

Ta fram rutiner så att de 20 landslagsspelare som är prioriterade att rapportera till 

RF gör detta i enlighet med regelverket. 

 

Profilering av sporten  

Delta i alla RF:s samlingar angående antidopning. Förse representanter för 

amerikanskfotboll med material med trycket ”Rena Vinnare”. 

  

Kvalité 

Alla föreningar ska ha ”Vaccinerat klubben” innan 15 april för att få delta i 

seriespelet.   

 

Integration 

Antidopninginformation ska finnas tillgängliga på fler språk än svenska. 

 
 

 

 


