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Kansli
Intäkter Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Kansli-Administration
Föreningsavgift 70 000kr 71 500kr 70 000kr 
Ordinarie SF-stöd 1 800 000 kr 1 875 000 kr 3 100 000 kr 
Landslagsstöd 350 000 kr 400 000 kr - kr 
Utvecklingsstöd Förbund 708 000 kr 741 000 kr - kr 
Extra bidrag 150 000 kr 150 000 kr - kr 
Sponsorer - kr - kr - kr 
Övriga intäkter - kr 2 324 kr - kr 
Administrativa intäkter - kr 5 375 kr - kr 

3 078 000 kr 3 245 199 kr 3 170 000 kr 
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Kansli-Administration
Sponsorkostnader - kr - kr - kr 
Lokalhyra kansli - 200 000kr - 175 338kr - 200 000kr 
Övriga kanslikostnader - 225 000kr - 217 379kr - 250 000kr 
Medlems- och föreningsavgifter - 7 000 kr - 6 215 kr - 7 000 kr 
Personalkostnader - 1 504 000 kr - 865 018kr - 880 000kr 
Revisionsarvode/advokatkostnad - 130 000kr - 231 177kr - 150 000kr 
Kundförluster - kr - 158 956kr - kr 
Övriga kostnader - kr - 28 324 kr - kr 
Avskrivningar - 80 000 kr - 48 847 kr - 25 000 kr 
Räntor - kr - 10 547 kr - kr 

- 2 146 000 kr - 1 741 801 kr - 1 512 000 kr 
(Personalkostnader för Mats Hagsten som även är anställd av RIG ligger under personalkostnader-kansli)

Monica Gårdström tillträder den 15:e februari som kanslist på det centrala kansliet. 
Hon kommer arbeta på en 100 % tjänst.

Under 2016 kommer arbetet med rollbeskrivningarna för kansliets personal fortsätta. Som en följd av 
mer personal på kansliet kommer en översikt av rollfördelningen mellan styrelse och kansli att 
initieras. 

Utvärdering och eventuell ny upphandling av SAFF:s försäkringsavtal med Folksam kommer ske 
under slutet av 2016

Antidoping
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Antidopning - 10 000 kr - 2 400 kr - 20 000 kr 

En rollbeskrivning för antidopingansvariga i föreningarna kommer att publiceras samt en ny 
antidopinghandlingsplan för SAFF kommer att skapas.
Arbetet med förebyggande åtgärder så som vaccinering av klubbarna och informationsspridning 
kommer att fortskrida.
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Jämställdhet, integration och mångfald
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Jämställdhetsutskottet - 95 000 kr - 101 772kr - 80 000 kr 

SAFF kommer under 2016 genomgå en Hbtq-certifiering i samarbete med RFSL. Certifieringen 
innebär att styrelsen, personalen på kansliet och RIG samt utskottsordföranden kommer genomgå en 
utbildning inom Hbtq-frågor samt arbete mot diskriminering. Kunskapen ska senare användas för att 
göra Amerikansk Fotboll mer tillgängligt för alla och kunskapen ska även föras vidare till SAFF:s 
medlemsföreningar.

Kvalitet
En analys av verksamheten kommer att ske och presenteras för föreningarna och kommer att ligga 
till grund för en åtgärdsplan för att fortsätta utveckla förbundets olika funktioner.
Syftet med detta är att kunna fastställa omfattningen, nivå och tillvägagångssätt av styrelsens 
långsiktiga arbete med kvalitetshöjningen av verksamheten.
En plan ska skapas med tydliga mål och aktiviteter. Planen och aktiviteterna ska eftersom 
kontinuerligt revideras, utvecklas och underhållas.

Landslag/ Elit

Intäkter Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Landslag
Seniorlandslaget 25 000 kr - kr 94 000 kr 
Studentlandslaget - kr - kr - kr 
Damlandslaget 45 000kr 337 609 kr 289 000 kr 
Juniorlandslaget U19 22 500kr 119 200 kr 281 500 kr 
Ungdomslandslaget U17 - kr 128 275 kr 91 500 kr
Flaggfotbollslandslagen - kr 650 kr 4 000 kr 
Overall landslag 40 000 kr - kr 20 000 kr 

132 500 kr 585 734 kr 780 000 kr 
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Landslag
Seniorlandslaget - 275 000kr - 64 802 kr - 248 000kr 
Studentlandslaget - kr - kr - kr 
Damlandslaget - 216 000kr - 896 344kr - 771 000kr 
Juniorlandslaget U19 - 240 500kr - 434 058kr - 602 000kr 
Ungdomslandslaget U17 - 135 000kr - 330 931kr - 180 000kr 
Flaggfotbollslandslagen - 20 000 kr - 19 359 kr - 18 000 kr 
Overall landslag - 100 000kr - 205 731kr - 100 000kr 

- 986 500 kr - 1 951 226 kr - 1 919 000 kr 
(Budgeten för landslag är en nettobudget då verksamhet inte är planerad i detalj)



5

Landslagskommittén kommer under 2016 fortsätta sitt arbete med att utveckla 
landslagsprogrammet i sin helhet. Fokus kommer ligga på att ta fram en ny omvärldsanalys samt 
uppdaterade kravanalyser och nya arbetsbeskrivningar för förbundskaptener.  

Landslagskommittén fortsätter även sitt arbete med tillsättning av förbundskaptener för 
Herrlandslaget och Juniorlandslaget, förhoppningen är att det ska vara klart under första kvartalet 
2016.

Herrlandslaget kommer under första helgen i oktober att spela den årliga Finnkampen i Helsingfors. 
Ytterligare en landskamp i september planeras och i skrivande stund förs dialog med ett par andra 
nationer. Herrlandslagets plan är att använda 2016 för att bygga upp ett lag som sedan ska spela EM-
kval 2017.

Damlandslaget under ledning av Förbundskapten Thomas Larsson kommer under första helgen i 
oktober spela den årliga Finnkampen i Helsingfors. Diskussioner om ytterligare landskamper under 
sensommaren eller hösten förs i skrivande stund med flera nationer. 

Juniorlandslagets stora mål under 2016 är det Nordiska Mästerskapet som spelas vecka 42 i Finland. 
Sverige är regerande mästare och siktar på att försvara den titeln. Året kommer användas för att 
bygga upp ett starkt lag inför EM 2017. Landslagskommittén kommer också fortsätta sitt arbete för 
att föra Juniorlandslaget närmare RIG- och NIU-verksamheten.

Ungdomslandslaget U17 har en landskamp planerad under 2016. Det är mot Finland och den 
matchen kommer att spelas under oktober i Stockholm. Förbundskapten Sebastian Brinkenfeldt har 
fortsatt förtroende att leda ULU U17 under 2016.

SAFF har i början av 2016 sökt bidragsmedel från Riksidrottsförbundet i syfte att kunna genomföra 
tre större projekt under 2016-2017. Alla tre projekt handlar om att i olika form utveckla 
landslagsverksamheten.  Besked om dessa bidrag ges under mars månad.

Den medicinska kommittén inom landslagsorganisationen leds av Dr Johan Drufva. De kommer under 
2016 arbete för att kvalitetssäkra det medicinska arbetet inom landslagen. De kommer även arbeta 
med att ta fram rekommendationer angående hur hjärnskakningar ska behandlas. SAFF deltar även i 
två separata studier angående hjärnskakningar inom idrotten. Syftet med båda studierna är att hitta 
nya sätt att snabbt diagnosticera en hjärnskakning. 

RIG/NIU
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
RIG - 70 000 kr - 20 938 kr - 85 000 kr 

Från och med höstterminen 2016 kommer det vara full dimensionering på RIG:et med elever, 30 
stycken fördelat på tre årskullar. I och med utökningen av elever kommer ytterligare en tränare att 
anställas under 2016.

2015 initierades det en testpilot med RF och labbet på Bosön, det kommer att fortsätta under 2016. 
Vidare har RIG:et en ny mät- och träningsmaskin som kallas 1080, syftet med den är att utveckling
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och forskning om hur vi skall träna och mäta våra elever på RIG och i landslagen.

Träningsmatcher för RIG mot nationellt och internationellt motstånd ligger i planeringsfas och 
kommer att anpassas mot Juniorlandslagets verksamhetsår.

Under 2015 är det flera gymnasieskolor i landet som flaggat för att söka NIU-certifiering, förbundet 
kommer göra ett omtag under 2016 och genomlysa verksamheten för att sätta upp en långsiktig plan 
för att kvalitetssäkra NIU och dess geografiska spridning i landet.

Superserien
Superserien spelas med sju lag. Men trots att man kortat säsongen från mitten av april till final den 9 
juli så spelas det 10 matcher i grundomgångarna.
Långt skridna planer finns på att även TV-sända fredagsmatcher från Superserien men i skrivande 
stund är detta inte helt klart.
En satsning på att förbättra statistikrapportering från matcherna genomförs. Uppdaterade 
statistikprogram har köpts in centralt och delats ut till Superserielagen. 

Div 1, dam och herr
Division 1 för damer kommer under 2016 spelas med sju deltagande lag vilket är det högsta antalet 
någonsin. Serien startar i april med final 9-10 juli. 

Division 1 för herrar kommer under 2016 spelas med ett delvis nytt upplägg. Under våren är serien 
uppdelad i tre geografiskt indelade grupper. De första två lagen går vidare till slutspel som spelas 
efter sommaren. De två bästa lagen i det slutspelet möts sedan i en ren Division 1 final.

Utbildning
Under 2016 kommer AFG att anordnas i hela landet efter föreningarnas behov. Kursplanen för AFG 
ska uppdateras och material för AFG avancerad ska tas fram och vara klart till hösten 2016.

Barn och Ungdom

Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Barn & Ungdom inkl DM-cup - 220 000kr - 83 334 kr - 300 000kr 

Olympic football kommer att genomföras i större skala under 2016 i både junior-, dam- och 
herrturneringar.

Olympic football är den stora satsningen för att skapa förutsättningar för etableringen av nya lag och 
därmed ge fler juniorer möjligheten att spela amerikansk fotboll i Sverige. Med hjälp av bidrag från 
RF blir utbudet av Olympic Football turneringar för juniorer högre. Olympic Football spelas med 7-
manna regler på en plan som är betydligt mindre än vanligt samt en förenklad regelbok. 
Målsättningen med denna nya spelform är att fler lag och personer ska kunna komma till spel, helt 
enkelt att organisatoriskt sänka ribban för att komma in i sporten.
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Första delen av 2016 kommer användas till att tillsammans med domarutskottet ta fram ett nytt 
regelappendix för Olympic Football samt fastställa formerna för turneringsspelet under 2016

Idrottslyftet
SAFF kommer under 2016 att ha tre olika inriktningar på Idrottslyftet som är riktat mot 
medlemsföreningarna. Cirka en tredjedel av stödet på ca 800 000 kr kommer att satsas på Förenings-
och Idrottslyftkonferensen som genomförs första helgen i december. Konferensen är öppen för alla 
medlemsföreningar. Representantskapsmöte och aktuella frågor står på programmet. 

En tredjedel av stödet kommer att gå till utveckling av föreningarnas barn, ungdoms och 
damverksamhet. Stödet är i form av bidrag till utrustning för att starta upp eller utveckla de nämnda 
verksamheterna.

Sista tredjedelen är till satsningen på Olympic Football som beskrivs närmre under Barn och Ungdom. 
Idrottslyftsstödet kommer gå till föreningar som hjälp att genomföra turneringar i Olympic Football. 

Domare
Intäkter Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Domarutskottet 170 000 kr 170 204 kr 106 000 kr 
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Domarutskottet - 120 000kr - 205 265kr - 172 000kr 

Domarutskottet ska under 2016 själva filma Superseriematcherna för att förbättra utvärdering av 
matcherna. DU har även bjudit över Bill LeMonnier, en av världens främsta collegedomare, för att 
hålla i årets elitdomarskola. 

En satsning på intern radiokommunikation på planen för att höja kvaliteten på dömandet av 
matcherna kommer att initieras. 

Uppdatering av regelboken och skolor för senior och juniordomare kommer äga rum under första 
delen av året i vanlig ordning.

Flaggfotboll 
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Flaggfotbollsutskottet - 50 000 kr - 91 504 kr - 30 000 kr 

Planeringen ligger nu på vårens seriespel och inför hösten så tar landslaget upp verksamheten igen 
då det gäller att förbereda sig inför EM som spelas i Tjeckien. Inför 2016 års planer så ligger SM-
veckan som spelas i Norrköping. Ett arrangemang som kommer att ge bra publicitet åt sporten och 
målet är att ha både herr och damlag på plats. Ett annat mål är att komma ut till ett antal städer för 
att starta upp lag på plats. 
Det kommer att ske en fortsatt satsning på få igång ungdomslag samt damlag i landet. Under 
september så hoppas vi på ett landskampsutbyte med Irland. Något som kommer vara en stor del av 
verksamheten 2016 är SM-turneringarna och SM-slutspelet.
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Internationellt
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Internationellt - 120 000kr - 113 764kr - 45 000 kr 

SAFF kommer under 2016 noga följa den politiska situationen inom IFAF. IFAF har sin kongress under 
sommaren 2016 där SAFF ska delta.

Evenemang

Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Evenemang - 200 000kr - 396 871kr - 220 000kr 

SAFF kommer under året vara ansvariga för SM-finalen för herrar, damer och U19 samt för Division 1 
finalen för herrar. Den enda landskampen på hemmaplan som i skrivande stund är planerad är 
Utvecklingslandslaget U17 som under hösten spelar mot Finland. Ett eller flera av dessa arrangemang 
kommer antagligen göras i samarbete med någon eller några av SAFF:s medlemsföreningar. 

Marknad och information
Intäkter Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Marknadsutskottet 150 000 kr - kr - kr 
Informationsutskottet 305 000 kr - kr - kr 
Kostnader Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015
Marknadsutskottet - 200 000kr - 7 375 kr - 100 000kr 
Informationsutskottet - 560 000kr - 22 678 kr - 40 000 kr 

Samarbetet med Idrottens Affärer och de tre konsulter som är kopplade till marknads och 
informationsutskottet startades i februari och är planerat att fortgå under hela året. Målet är att 
SAFF ska synas mer i media, ha attraktivare hemsidor samt kunna knyta till sig nya 
samarbetspartners. 

Ett TV-avtal för att sända Superseriematcher är i skrivande stund under upphandling. 


