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Förbundsstyrelsen
Styrelsen har under året genomfört sex protokollförda styrelsemöten samt två
verkställande utskottsmöten (VU-möten).
Förbundsstyrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Förbundsordförande
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Tommy Wiking
John Åke Palm
Mikael Roos
Marita Fagrell
Camilla Lundberg
Ingrid Svensson
Joan Travesset
Pontus Boby
Thomas Ahlberg
Fredrik Åström
Michael Persson

Marknad
Flagg, jämställdhet, landslag
Evenemang, information, superserien
Ekonomi, kansli
Barn & ungdom, flagg, Internationellt
Utbildning, superserien, distrikt
Internationellt, Du, Kansli, Landslag
Antidopning
Kansli, Tk., utbildning
Barn & ungdom, distrikt
Information, marknad

Verkställande utskottet (VU) har bestått av Tommy Wiking, John-Åke Palm och Ingrid
Svensson. Suppleanter i VU var Joan Travesset och Thomas Ahlberg.

Nya föreningar

Verksamhetsmålens uppfyllelse
I likhet med tidigare år styrs verksamheten efter fastställda mål. FS har fortsatt att
utveckla arbetssätt och organisationens struktur.

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 2009,
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, U17 och
U15, 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-medalj och NM-Guld: Gäller
ungdomslandslag, U19 och Seniorlandslag. Flaggfotbollslandslaget
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 minst 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.
6. Samtliga utskott, kommittéer och ansvarsområden 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. Målet är att SAFF skall ha en mångfald som följer samhället i övrigt.

Nedan följer en kort genomgång av hur målen för 2009 uppfylldes.

Mätbara mål
1 Jämställd idrott
Under 2008 startades damlandslaget i tacklingsfotboll och målet för 2009 är att etablera
flera verksamma damlag. För att stödja denna utveckling skall SAFF genomföra en
turnering för dessa damlag. SAFF kommer också att ansöka om att få arrangera
världsmästerskap 2010 i amerikansk fotboll för damer.
Resultat:
Jämställdhetsarbetet inom SAFF har fortskridigt och fokus hölls på
landslagsverksamheten. Under 2009 hölls en serie landslagsläger på Bosön och under
hösten kunde den årliga finkampen ske i Stockholm. Sverige ansökte om att få arrangera
världsmästerskapet i amerikansk fortboll för damer 2010 och fick det. Ute i landet har
aktiviteterna inom damverksamheten ökat och en serie lag har bildats runt om i landet.
Med bidrag från RF planerades en damturnering för dessa men på grund av avhopp
genomfördes bara en match.
2 Fler utövare
I syfte att rekrytera fler unga utövare i amerikansk fotboll kommer SAFF i samarbete
med distrikten och föreningarna att anordna en nationell ”prova på dag” för nybörjare.
Sådana projekt genomförs i Danmark och Österrike med stor framgång. Vi tror att
sporten kan uppmärksammas utöver det vanliga genom en stor gemensam ansträngning
i kombination med koordinerad marknadsföring en enskild dag.
Resultat:
Under 2009 utarbetades en plan där lämpliga ”prova på dag” föreslogs. Diskussioner
med distrikt och föreningar har påbörjats med på grund av bristande resurser kunde
planer inte aktualiseras under 2009. Detta gäller inom förbund, disstrikt och föreningar.
3 Bättre ekonomi
Under 2009 förväntas RF förändra sin bidragsstruktur både det generella SF-bidraget
men också ett nytt elitidrottsstöd. Det är av största vikt att SAFF kan få gehör för de
förutsättningar som gäller för amerikansk fotboll. Framförallt för det faktum att vi har
landslag med flest utövare av alla idrotter. Ett annat fokusområde är att förmå
föreningarna att betala sina skulder till SAFF.
Resultat:
Under 2009 presenterade RF en reviderad bidragsstruktur där amerikansk fotboll fått
stötte gehör för sin verksamhet inom förenings- och elitverksamhet. Ökande anslag
kunde under året tilldelas SAFF inom framför allt för en välplanerad och väl genomförd
elitverksamheten.

SAFF:s tryck på föreningarna har ökat och saneringen av föreningarnas skulder har
prioriterats av den nya kanslipersonalen.
4 Sportsligt bättre
För att utveckla landslagsspelarna och höja kvalitén skall den sk landslagsakademin
implementeras under 2009. För att den ska få full effekt krävs dock att SAFF får
tilldelning från RFs elitstöd. Vidare skall talang och elitplanen fullföljas.
Under 2009 har tränarlicensen införts som ett led i att höja kvaliteten på tränare på alla
nivåer.
Resultat:
Under 2009 har landslagsaktiviteterna effektiviserats och genom ökade anslag kunna
fullföljas. Med landslagsakademin har kvalitet och kvantitet ökat. Talang och elitplan har
fortsatt att implementeras och mål uppsatta nåtts i sin huvuddel. Med tre landslagsläger
under hösten räknas nu SAFF som ett av dom tre som kommit längst i Sverige med
denna typ av verksamhet
Fortsatta utbildningar för tränare har skett och licensieringsmodellen har visat på höjd
kvalitet och medvetenhet i föreningarna runt om i landet.
5 Profilering av amerikansk fotboll
Under året är planen att starta med Web Tv för Superserien. En match under varje
omgång lyfts ur helgschemat och spelas på fredagen för att sändas live via Web Tv.
Målet är att nå tv-sändningar under 2010.
Arbetsgruppen som skall arbeta med hur vi gör matcher mer publikvänliga samt hur vi
kan attrahera mer publik kommer att fortsätta sitt arbete under 2009Resultat:
Under 2009 startade Web Tv en serie sändningar för Superserien. Efter ett antal
omgångar visade det sig att antalet tittare inte nådde önskat resultat. Efter diskussioner
med föreningar och produktionsbolag valde förbundsstyrelsen att avbryta projektet.
6 Kvalitet
De två områdena där insatserna kommer att fokuseras rörande kvalitet är kansliet och
informationsflödet. Kansliet kommer att få en ny kanslist och de rutiner som tagits fram
under 2008 skall införas under 2009.
Informationsflödet skall förbättras genom en bättre hemsida och med ett tätare
informationsflöde. Det är dock av vikt att föreningarna tar sin del av ansvaret och tillser
att kontaktuppgifter etc hålls uppdaterade.
Resultat:
Under 2009 flyttade kansliet in i nya lokaler i Solna/Stockholm. I lokalerna sitter även
Stockholmsidrotten och några ytterligare förbund. I och med detta har kansliet fler
resurser att tillgå och därigenom möjligheten att tillgodose verksamheten effektivare.
Rutiner har stegvis införts under 2009 och kanslipersonalen har under hösten börjat nå
sin fulla kapacitet.

Arbetet med strategin av den nya hemsida har fortsatt och under hösten fick man klart
med RF om hur IdrottenOnline ska utnyttjas. Denne ska bli förbundets officiella
plattform för att kunna utnyttja gemensamma resurser med föreningar runt om i landet.
7 Integration
För att SAFF skall börja arbeta med integrationsfrågorna så måste till att börja med
frågorna upp på dagordningen. Till sin struktur liknar integrationsfrågorna till viss del
jämställdhetsarbetet där de frågorna inte utvecklades förrän de helt enkelt togs upp av
FS och föreningarna. Det första steget är att utbilda om denna problematik och hur de
kan lösas samt att såväl förbund som föreningar tar fram policydokument.
Resultat:
Under 2009 har förbundsstyrelsen diskuterat rammarna för integrationsfrågorna.
Förslag på policy har dock inte tagits fram då styrelsens resurser fokuserat på övriga
ansvarsområden.

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 2009 är avslutat och
vi ser med tillförsikt fram mot i första hand det nya verksamhetsåret.
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