
Information	  från	  valberedningen.	  
	  
Valberedningen	  skall	  enligt	  stadgarna	  ”senast	  fyra	  veckor	  före	  mötet	  tillställa	  röstberättigade	  
föreningar	  sitt	  förslag	  tillsammans	  med	  uppgift	  på	  samtliga	  föreslagna	  personer”	  
	  
Då	  valberedningen	  endast	  mottagit	  nomineringar	  från	  ett	  av	  landets	  fem	  distrikt	  samt	  endast	  bestått	  
av	  två	  istället	  för	  tre	  personer	  har	  processen	  försenats.	  Valberedningen	  har	  heller	  inte	  lyckats	  ta	  fram	  
förslag	  till	  samtliga	  val	  då	  vi	  i	  dagsläget	  saknar	  förslag	  på	  två	  suppleanter.	  	  
	  
Valberedningen	  uppmanar	  därför	  samtliga	  aktiva	  inom	  distriktsförbund	  och	  föreningar	  att	  skicka	  in	  
tips	  på	  lämpliga	  kandidater	  till	  suppleanter.	  Nomineringstiden	  för	  distriktsförbunden	  har	  löpt	  ut	  så	  
dessa	  tips	  behandlas	  formellt	  via	  valberedningen	  och	  skall	  då	  alltså	  inte	  benämnas	  som	  officiella	  
nomineringar.	  Valberedningen	  tar	  emot	  tips	  fram	  till	  söndag	  den	  8	  mars	  så	  att	  valberedningen	  i	  sin	  
tur	  kan	  komplettera	  förslagen	  i	  rimlig	  tid	  innan	  förbundsstämman	  den	  21	  mars.	  
	  
Utdrag	  ur	  stadgarna:	  
21§	  Ärenden	  vid	  förbundsmötet	  
delar	  av:	  
16.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  förbundsordförande	  tillika	  ordförande	  i	  förbundsstyrelsen.	  
17.	  	  Val	  på	  två	  år	  av	  tre	  till	  fyra	  ledamöter	  samt	  två	  suppleanter	  på	  ett	  år.	  Förbundsstyrelsen	  skall	  totalt	  bestå	  av	  sex	  till	  åtta	  
ledamöter	  samt	  två	  suppleanter	  	  
18.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  två	  revisorer	  och	  en	  revisorssuppleant,	  en	  extern	  auktoriserad	  revisor	  med	  suppleant	  samt	  en	  intern	  
revisor.	  	  
19.	  Fråga	  om	  val	  av	  ombud	  till	  riksidrottsmötet.	  	  
20.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  ordförande	  och	  två	  övriga	  ledamöter	  till	  valberedningen.	  	  
21.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  ordförande	  och	  två	  övriga	  ledamöter	  till	  regelnämnden.	  
	  
27§	  Ålägganden	  
Valberedningen	  skall	  inför	  sitt	  och	  distriktens	  nomineringsarbete	  sammanställa	  ett	  underlag	  som	  beskriver	  förbundets	  
verksamhetsplan	  samt	  förbundsstyrelsens	  arbete	  och	  arbetssätt.	  Underlaget	  ska	  särskilt	  belysa	  områden	  som	  bedöms	  
fungera	  väl	  samt	  redogöra	  för	  områden	  där	  förbundsstyrelsens	  arbete	  och	  arbetssätt	  behöver	  förstärkas.	  
	  
Valberedningen	  skall	  senast	  1	  december	  skriftligen	  tillfråga	  dem	  vilkas	  mandattid	  utgår	  vid	  förbundsmötets	  slut,	  om	  de	  vill	  
kandidera	  för	  nästa	  mandattid.	  	  
	  
Senast	  15	  december	  skall	  valberedningen	  delge	  distrikten	  sitt	  underlag	  gällande	  förbundets	  verksamhetsplan	  och	  
förbundsstyrelsens	  arbete	  samt	  meddela	  distriktsorganen	  och	  de	  till	  Förbundet	  anslutna	  föreningar	  uppgift	  på	  dem,	  som	  
står	  i	  tur	  att	  avgå,	  och	  namnen	  på	  dem,	  som	  har	  avböjt	  återval.	  
	  
I	  nomineringarna	  till	  förbundsstyrelsen	  ska	  valbredningen	  eftersträva	  en	  bred	  geografisk	  representation	  och	  en	  jämn	  
fördelning	  mellan	  kvinnor	  och	  män.	  
	  
Valberedningen	  skall	  föreslå	  kandidater	  till	  ordförande,	  sekreterare	  samt	  justeringsmän	  och	  rösträknare	  till	  förbundsmöte	  
eller	  extra	  förbundsmöte.	  	  	  	  	  
	  
28§	  Förslagsrätt	  	  	  
Distriktsorganen	  får	  senast	  10	  veckor	  före	  förbundsmötet	  avge	  förslag	  på	  personer	  för	  valen	  under	  punkterna	  16-‐21	  i	  §20.	  
Valberedningen	  skall	  senast	  den	  15	  februari	  tillställa	  distriktsorganen	  sitt	  förslag	  jämte	  uppgift	  på	  samtliga	  till	  
valberedningen	  nominerade	  personer.	  	  	  	  
	  
29§	  Kandidatnominering	  
Innan	  kandidatnomineringen	  börjar	  vid	  förbundsmötet,	  ska	  valberedningen	  meddela	  sitt	  förslag	  beträffande	  de	  val	  som	  
skall	  förekomma	  enligt	  punkterna	  16	  -‐	  21	  i	  §21.	  
	  
	  	  
	  
	  
	  



Valberedningens	  förslag:	  
	  
	  
16.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  förbundsordförande	  tillika	  ordförande	  i	  förbundsstyrelsen.	  

Valberedningen	  föreslår	  val	  av	  Minette	  Rogner	  som	  ordförande	  för	  ett	  år.	  

	  
17.	  	  Val	  på	  två	  år	  av	  tre	  till	  fyra	  ledamöter	  samt	  två	  suppleanter	  på	  ett	  år.	  Förbundsstyrelsen	  skall	  
totalt	  bestå	  av	  sex	  till	  åtta	  ledamöter	  samt	  två	  suppleanter	  	  

Valberedningen	  föreslår	  Martin	  Söderberg,	  Maria	  Schedin,	  Oskar	  Nellgren	  samt	  Joan	  Travasset	  till	  
ledamöter	  på	  två	  år.	  Valberedningen	  har	  till	  dags	  datum	  inte	  mottagit	  nomineringar	  eller	  funnit	  
kandidater	  som	  accepterat	  val	  till	  suppleanter.	  	  
	  

18.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  två	  revisorer	  och	  en	  revisorssuppleant,	  en	  extern	  auktoriserad	  revisor	  med	  
suppleant	  samt	  en	  intern	  revisor.	  

Valberedningen	  föreslår	  Stefan	  Norell	  till	  revisor	  samt	  Micael	  Schultze	  som	  revisorssuppleant	  för	  en	  
tid	  av	  vardera	  ett	  år	  

	  
19.	  Fråga	  om	  val	  av	  ombud	  till	  riksidrottsmötet.	  	  

Valberedningen	  föreslår	  val	  av	  Minette	  Rogner	  som	  ombud	  till	  riksidrottsmötet.	  	  

	  
20.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  ordförande	  och	  två	  övriga	  ledamöter	  till	  valberedningen.	  	  
	  
Valberedningen	  ställer	  sina	  platser	  till	  förfogande.	  
	  
	  
21.	  Val	  på	  ett	  år	  av	  ordförande	  och	  två	  övriga	  ledamöter	  till	  regelnämnden.	  
	  
Val	  till	  regelnämnden	  utgår	  då	  regelnämndens	  uppgift	  inte	  längre	  kvarstår	  efter	  
representantskapsmötets	  införande.	  
	  
	  
	  
Valberedningen	  har	  inte	  mottagit	  några	  ytterligare	  nomineringar	  från	  distriktsförbunden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Presentationer	  av	  nya	  personer	  som	  ej	  idag	  är	  förtroendevalda	  i	  SAFF’s	  förbundsstyrelse.	  

Oskar	  Nellgren	  

Oskar	  Nellgren	  är	  27	  år	  gammal	  och	  har	  ett	  förflutet	  som	  spelare	  i	  Täby	  Flyers	  och	  STU	  Northside	  
Bulls	  samt	  ett	  år	  	  på	  Woodland	  High	  School.	  Oskar	  driver	  eget	  företag	  och	  jobbar	  som	  naprapat	  på	  
konsultbasis	  sedan	  2012.	  Just	  nu	  jobbar	  han	  som	  naprapat	  på	  ett	  gym	  i	  Danderyd.	  Under	  två	  
säsonger	  har	  han	  varit	  medicinskt	  ansvarig/sjukvårdare	  samt	  rehabiliteringsansvarig	  hos	  STU	  
Northside	  Bulls.	  Oskar	  har	  ett	  stort	  intresse	  för	  frågor	  kring	  träning	  och	  kost.	  	  
	  
Oskar	  har	  meddelat	  att	  han	  i	  förbundsstyrelsen	  vill	  lyfta	  frågor	  kring	  antidopningsarbete	  samt	  
hjärnskakningsproblematiken,	  både	  vad	  gäller	  rehabilitering	  och	  diagnostisering.	  

Joan	  Travasset	  

Joan	  Travasset	  är	  48	  år	  och	  lever	  tillsammans	  med	  sin	  fru	  och	  två	  barn,	  13	  och	  17	  år	  gamla.	  Har	  de	  
senaste	  tjugo	  åren	  arbetat	  inom	  IT	  branschen	  och	  har	  nu	  anställning	  i	  företaget	  MultiQ	  där	  han	  
uppgiften	  att	  driva	  segmentet	  Gaming.	  

Engagemanget	  inom	  amerikansk	  fotboll	  började	  på	  gymnasiet	  i	  Malmö	  1982	  och	  Joan	  var	  med	  och	  
startade	  en	  av	  två	  föreningar	  som	  sedan	  blev	  Limhamn	  Griffins.	  Aktiv	  spelare	  i	  Limhamn	  Griffins	  
1990-‐1995,	  därefter	  medlem	  i	  styrelsen	  och	  1995-‐1996	  som	  ordförande.	  Mellan	  1997	  och	  2011	  har	  
Joan	  varit	  verksam	  i	  SAFF’s	  förbundsstyrelse	  där	  han	  bland	  annat	  arbetat	  internationellt	  och	  med	  
domarfrågor.	  

Under	  2014	  valdes	  Joan	  på	  nytt	  in	  till	  Limhamn	  Griffins	  styrelse	  och	  sitter	  sedan	  årsmötet	  som	  
ordförande.	  

	  
	  	  
	  


