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Inledning 
Året som har gått har bjudit på turbulens, utmaningar och 

en hel del positivt gällande utvecklingen av Amerikansk 

Fotboll i Sverige. 

Årsmötet 2017 fick delas upp i två möten efter att 

valberedningens arbete blivit ifrågasatt från distriktshåll. 

Detta resulterade till slut i ett flertal nya namn i 

Förbundsstyrelsen och att styrelsen inte kom igång förrän 

en dryg månad sent vilket påverkat arbetet under året. Ett 

flertal medlemmar i Förbundsstyrelsen har under året fått 

ändrade förutsättningar för sitt deltagande och trappat ner 

sitt engagemang.    

Antalet licensierade spelare ökat med 2,3 % jämfört med 

året innan, största ökningarna sker inom dam och flagg. En 

oroväckande trend är att färre lag deltog i seriespel under 

2017. En arbetsgrupp startades sent under året för att göra 

ett omtag på serieupplägget för 2018 samt ta fram förslag 

en långsiktig lösning för serieupplägget.  

Under året genomfördes fortsatta TV-sändningar av 

Superserien på fredagskvällarna, en direktsänd match från 

Superserien på TV4 Sport och/eller CMore.  

En av semifinalerna och finalen sändes LIVE på TV4 Sport 

och CMore. Finalen i Dam Div.1 streamades live på nätet i 

SAFFs kanal.  

En riktad satsning på ökad kommunikation på våra hemsidor 

resulterade i kraftigt ökad trafik i samtliga av våra 

kommunikationskanaler. En utvärdering som genomfördes 

under året visade på kraften i rörligt material vilket ligger till 

grund för kommande kommunikationsstrategi.  

Intresset för sporten i externa medier ökade något under 

året och det är fortfarande arbetet med jämställdhet som 

ger störst genomslag. En tydlig topp var under Pride-veckan 

i Stockholm där SAFF mottog utmärkelsen ”Sveriges HBTQ-

vänligaste arbetsplats” av fackförbundet Unionen.  

I slutet av året nominerades Förbundet till pris som Årets 

specialidrottsförbund av tidningen Sport & Affärer.  

Organisationen har förstärkts under 2017. I januari tillträdde 

Tobias Stenström en ny tjänst på 100% som 

föreningsutvecklare. I maj omvandlades Mats Hagstens 

projektanställning till en 70% tjänst med ansvar för landslag, 

RIG och NIU-verksamhet. I december tillträdde Tobias 

Tjernberg Lindh som utbildningsansvarig, en tjänst som 

möjliggjorts genom treårig finansiering via projektmedel 

från RF. 

Tävlingsverksamheten nationellt genomfördes med 36 

föreningar representerade. SM-tecken vanns av Carlstad 

Crusaders herrlag och Örebro Black Knights damlag vid 

finalspel på Behrn Arena i Örebro. Stockholm Mean 

Machines U19 lag segrade i finalen som spelades på Valhalla 

IP i Göteborg. 

Uppsala 86ers flaggfotbollslag segrade vid SM-veckan i 

Borås och Arlanda Jets damer vann SM-finalen som spelades 

under Idrottens dag i Hagaparken, Stockholm.  

I de serier där det inte tävlades om ett SM-tecken spelades 

det likväl amerikansk fotboll i olika tävlingsklasser. I division 

1 avslutades seriespelet med ett slutspel och final som 

spelades i Kristianstad med Göteborg Marvels som 

slutsegrare. U15- och U17-serierna genomfördes i 

traditionell ordning utan slutspel och visade många härliga 

prestationer inom ungdomsidrott. 

Det internationella läget har under året präglats av fortsatt 

osäkerhet kring situationen med två konkurrerande IFAF. 

Under hösten kom ett partiellt besked från CAS, idrottens 

skiljedomstol, som gav viss vägledning vilket lättat upp läget 

något. Det slutliga beskedet har ännu ej kommit vilket 

hindrar de sista osäkerheterna från att lösas upp. 

I det internationella spelet vann Sverige Junior-EM som 

spelades i Danmark och kvalificerade sig därmed till Junior 

VM i Mexico 2018. 

Flagglandslaget Herr deltog på EM i Danmark och slutade på 

fjärde plats.  

Den traditionella Finnkampen arrangerades på Grimsta i 

Stockholm och resulterade i två tunga förluster. 

Herrlandslaget åkte vidare till Göteborg och tog snabb 

revansch i en välspelad match mot Storbritannien. 

Utvecklingslandslaget Ungdom spelade NM, även detta 

arrangerades i Danmark. 

Carlstad Crusaders och Uppsala 86ers representerade 

Sverige i det internationella klubblagsspelet NEFL. Carlstad 

tog sig vidare till en final på hemmaplan där man fick se sig 

slagna efter att matchen gått till förlängning.  

Sammanfattningsvis har 2017, trots vissa utmaningar och 

turbulens, varit ett bra år för SAFF. 
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Verksamhetens art och inriktning 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har till uppgift att 

främja och administrera amerikansk fotboll i Sverige samt 

företräda denna idrott i utlandet, även såsom verka för att 

amerikansk fotboll blir tillgänglig för alla. 

Medlemmar (55 st) 
Ales Flaggfotbollsförening, Arlanda Jets AFF, Athletic Club 

Norrköping Monarchs, Avesta Flaggfotbollsförening Bisons, 

Beckomberga Maniacs MK, Borås Rhinos AFK, Carlberg 

Cavaliers AFF, Carlshamn Oakleaves, Carlskrona Seahawks 

AFF, Carlstad Crusaders AFC, Dalecarlia Rebels AFF, 

Djurgårdens IF AFF, Ekeby Greys AFC, Eslöv Generals AFF, 

Göteborgs AFK Marvels, Halmstad AFF Eagles, Haninge AFF, 

Helsingborg Jaguars AFC, Hässleholm Hurricanes AFC, 

Jämtland Republicans AFF, Jönköping Spartans AFF, 

Karlskoga Wolves AFF, KFUM Linköping, Kristianstad AFF 

Predators, Kristianstad AFF C4 Lions, Lidingö Dragons AFK, 

Lidköping Lakers AFF, Limhamn Griffins SK, Linnéstaden AFF, 

Luleå Eskimos AFC, Lund Towers AFC, Lund Vikings AFC, 

Norrköping Panthers AFF, Nyköping AFF Baltic Beasts, 

Nässjö FFF, S:t Staffan Saviours AFC, Sharks (Eskilstuna) AFF, 

Skövde Dukes AFF, Sollentuna Stars AFF, Solna Chiefs SK, 

Solna Täby United Northside Bulls AFC, Stockholm Mean 

Machines IF, Sundsvall Flames AFF, Södertälje Truckers AFK, 

Tyresö Royal Crowns AFF, Täby Flyers AFK, Ulricehamn 

Chargers AFK, Umeå AFC, Upplands-Bro Broncos AFF, 

Uppsala 86ers AFF, Värnamo AFC, Wäsby Warriors AFF, 

Väsby FFF, Västerås Roedeers AFF, Ystad Rocket´s AFF, 

Örebro Black Knights IK 

Distriktsförbund (SDF) 
Norra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (NSAFF) 

Mellersta Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (MSAFF) 

Stockholm Amerikanska Fotbollförbundet (STAFF) 

Västra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (VSAFF) 

Södra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SSAFF) 

Förbundsstyrelsen och kommittéer 

med ansvarsområden 2017 
Förbundsstyrelsen (FS) har sammankallats vid 11 tillfällen 

(varav två telefonmöten) och verkställande utskottet (VU) 

har sammankallats vid 8 tillfällen under arbetsåret.  

Kristian Elisson: Ordförande, VU, internationellt, kansli, 

kommunikation internt och externt. 

Valdes vid årsmötet 2017-04-22. Medverkade vid alla 

styrelsemöten 

 

Charlotta Uhler von Arnold: Vice ordförande, VU, 

kommunikation och information.  

Valdes vi årsmötet 2017-04-22. Medverkade vid 11 

styrelsemöten varav ett delvis 

Martin Söderberg: Kassör, VU, avtal och instruktioner, 

internationellt. 

Valdes vid årsmötet 2017-04-22. Medverkade vid 11 

styrelsemöten.  

Lars Samuelsson: Sekreterare, vision 2025, Valdes årsmötet 

2017-04-22 (fyllnadsval 1 år). Medverkade vid 10 

styrelsemöten. 

Angelo Törnblom Welander: Ledamot, evenemang. Valdes 

vid årsmötet 2017-04-22. Medverkade vid 3 styrelsemöten. 

Thomas Ahlberg: Ledamot, landslag, VU. Valdes vid 

årsmötet 2016-03-12. Medverkade vid 5 styrelsemöten. 

Erika Wiman-Snäll: Ledamot, flaggfotboll, kommunikation. 

Valdes vid årsmötet 2017-04-22 (fyllnadsval 1 år). 

Medverkade vid alla styrelsemöten. 

Helena Lindeen: Ledamot, barn och ungdom, nationella 

serier, landslag. Valdes vid årsmötet 2017-04-22. 

Medverkade vid 9 styrelsemöten varav ett delvis. 

Henric Hedberg: Ledamot, jämställdhet, integration och 

mångfald, Superserien (d). Valdes vid årsmötet 2016-03-12. 

Medverkade vid 7 styrelsemöten. 

Patrick Mesterton: Suppleant, evenemang. Valdes vid 

årsmötet 2017-04-22. Medverkade vid 5 styrelsemöten. 

Stefan Gustafsson: Suppleant, Superserien (h). Valdes vid 

årsmötet 2017-04-22. Medverkade vid 3 styrelsemöten.  

Vid förbundsmötet 2017 omvaldes revisor, Stefan Norell på 

Grant Thornton enligt valberedningens förslag. 

Kommittéer: 

Tävlingsutskottet: 

Joakim Dahlin, ordförande, Björn Lindström, Elina Kjellin och 

Kristoffer Österberg som medlemmar. 

Domarutskottet: 

Jeff Batzler, ordförande, Per Simonsson, Magnus 

Magnusson, Miriam Dreifaldt och Klas Leidö som 

medlemmar. 

Etik- och disciplinkommittén: 

Per Haakon, Johan Hübner och Gustaf Taube som 

medlemmar. Fredrik Haraldson som suppleant 

Landslagskommitté: 

Thomas Ahlberg, ordförande, Fredrik Haraldson, Mats 
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Hagsten, Johan Drufva, Helena Lindeen och Hans Ragnesjö 

som medlemmar. 

Medicinsk kommitté: 

Johan Drufva, Jonas Högbladh, Conny Eklund 

Flaggfotbollsutskottet: 

Erika Wiman Snäll, ordförande, Tom Andersson, Marianne 

Gimhag, Jimmy Holmberg och Helena Lindeen som 

medlemmar 

Jämställdhet, Integration och Mångfaldskommittén: 

Henric Hedberg, ordförande, Cecilia Törnblom, Helena 

Lindeen och Josef Nguzo som medlemmar. 

Valberedning 

Artur Karlsson, ordförande 

Emma Svensson och Marika Holm, ledamöter 

Landslag 
Allmänt 

Landslagskommittén har under året anordnat fyra stycken 
förbundskaptensträffar för förbundskaptenerna   

Under året har det varit fyra centrala 
förbundskaptensträffar 

Ett elitmöte med danska förbundet (DAFF) 

En Elitkonferens med RF 

Tre NIU/RIG konferens m RF & Skolverket 

Ett RIG-gruppmöten med 
Uppsalakommun/Celsiusskolan/SAFF/RIG-lärare/elev rep. 

Ett RIG-gruppmöte med 
RF/Uppsalakommun/Ceslisusskolan/SAFF/RIG-lärare/elev 
rep. 

Fyra träffar med RF rörande elitverksamheten 

Landslagskommittén har haft ett flertal fysiska och 
telefonmöten under året 

Medicinska kommittén 

Medicinska kommittén har arbetat med att säkerställa den 
medicinska aktiviteten avseende landslagsverksamheten. 

Under ansvar av Förbundsläkare Johan Drufva har 
medicinska kommittén ansvarat för det medicinska arbetet 
kring alla landslagsaktiviteter som arrangerats under året 

Herrlandslaget 

Herrlandslaget har under 2017 letts av Förbundskapten 
Andreas Ehrenreich med stab 

Herrlandslaget genomförde två träningsläger och två 
träningslandskamper under året, motståndare var 
Storbritannien och Finland 

Den årliga Finnkampen spelades den 7:e oktober på Grimsta 
IP i Stockholm och Finland gick segrande från matchen. 

Den 14:e oktober spelade Herrlandslaget träningmatch mot 
Storbritannien på Valhalla IP i Göteborg. Efter en jämn 
match skrevs Sverige som vinnare med 15-12 

Damlandslaget 

Damlandslaget leddes under året av Förbundskapten 
Thomas Larsson med stab. 

Under 2017 genomförde Damlandslaget fyra träningsläger 
samt en landskamp mot Finland 

Träningslägren hölls på Bosön, i Jönköping och två gånger i 
Skövde 

Finnkampen spelades den 7:e oktober i Stockholm och 
Finland vann med 29-6 efter att ha haft ledningen med 15-0 
i halvtid.  
 

Juniorlandslaget 

Juniorlandslaget har under 2017 letts av Förbundskapten 
Andreas Ehrenreich. Årets stora mål var det Europeiska 
mästerskapet som spelades i Danmark under juli månad. 
Juniorlandslaget höll flertalet läger inför EM för att få fram 
bästa möjliga truppen. 

Förta matchen mot Finland slutade med en svensk storseger 
med 61-30. Den avgörande matchen mot Danmark blev en 
jämnare tillställning där Sverige till slut stod som segrare 
med 26-14. Sverige blev Europeiska mästare för U19-
landslag och kvalificerade sig därmed för VM 
nästkommande år. 

Ungdomslandslag (ULU) 

ULU har genomfört fyra samlingar/läger och ett Nordiskt 
mästerskap under 2017. Två combines (Uppsala och 
Malmö), ett utvecklingsläger (Uppsala) och ett 
uttagningsläger (Skövde). Totalt cirka 230 spelare har 
deltaget i Ungdomslandslagets verksamhet under 2017, 
fördelat på combines (c. 200 st), utvecklingsläger (52 st) och 
uttagningsläger (43 st).  

ULU spelade Nordiska mästerskapen i Danmark under 
oktober månad. Efter en inledande förlust mot Finland tog 
man en övertygande seger mot Norge och slutade därmed 
på tredje plats i turneringen. Med till NM följde 32 spelare 
och 10 coacher.  

Ungdomslandslaget har under 2017 letts av Förbundskapten 
Sebastian Brinkenfeldt med stab 
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RIG/NIU 
Den 21-22 januari anordnades RIG Combine 2017 på Bosön 

för de 24 spelare (21 killar 3 tjejer) av 59 sökande från 19 

föreningar som hade blivit uttagna att tävla om en av tio 

platser på RIG amerikansk fotboll med start höstterminen 

2017 för examen 2020.  

Under två intensiva testdagar gjordes bland annat tester av 

fysik, personliga intervjuer, fotbollsövningar, föreläsningar 

och samarbetsövningar. Dessa dagar uppskattas stort av 

sökande och deras föräldrar då man får in tydlig inblick i 

verksamheten, vilka krav som ställs samt vad man har att 

förvänta sig de kommande tre åren som student på ett 

riksidrottsgymnasium. 

Under året har RIG-gruppen bestående av SAFF, 

Uppsalakommun, Upplands idrottsförbund, Rektor för 

skolan samt RIG-personalen haft två träffar. En gång på 

höstterminen och en gång på vårterminen då även RF var på 

plats och hade sin kontroll av verksamheten. Till varje träff 

bjuds det in två elever som intervjuas fritt av gruppen 

rörande deras situation rörande dubbla karriärer, boende, 

fritid osv. RIG-gruppens ansvar är att säkerställa att eleverna 

får en kvalitativ utbildning i både det akademiska såväl som 

det idrottsliga samt att de får ihop sin vardag med skola, 

elevboende och fritid. 

RF var mycket nöjda med sitt besök och efter intervjuer med 

elever, lärare och uppföljning av elevenkäten gav de 

tummen upp för verksamheten i stort, dock nedslag på för 

dåligt internationellt utbyte för eleverna som måste 

förbättras framöver. 

Under 2017 hade RIG studiebesök av följande: Thomas 

Ahlberg Landslagskommitté/FS, Sebastian Brinkenfeldt 

Förbundskapten ULU, Thomas Larsson Förbundskapten DLL, 

Tyson Guillen NIU Kristianstad, Kristian Ellison Ordförande 

SAFF. 

98% av RIGs elever har under 2017 deltagit i 

landslagsverksamheten. I JLL truppen som spelade JEM i 

Danmark var det hela 13 elever från RIG 

Frågan med den nya klassificeringen av kravet för 

tränare/lärare på RIG (NIU) har fortlöpt under året. RF och 

skolverket har kallat till ett flertal träffar där samtliga 

berörda SF har deltagit och fått varit delaktiga i processen 

som nu är så pass färdig och beslutad att en om 

klassificering av SAFFs lärare på RIG kommer att ske under 

första halvan av 2018, från SAFFs sida är det Mats Hagsten 

som jobbar med detta. 

I övrigt har de elever och lärare vi har på RIG:et tränat och 

haft lärarledd verksamhet 5 dagar i veckan, genomgående 

kan vi konstatera att eleverna svarar bra på 

träningsprogrammet och samtliga elever har satt ett flertal 

personliga rekord i alla delar vi testar på. Kravet från RF på 

att nå internationell elit har under året visat sig infriat då 

RIG och dess elever har uppmärksammats stort av 

Universitet i USA, kopplade till NCAA och dess högsta 

division samt att elever har erbjudits plats och stipendium 

på ett flertal skolor. 

Lärare, programansvarig och mentorer för eleverna på RIG 

är Robert Johansson och Andreas Ehrenreich 

Hjälptränare: Mats Hagsten 

Mentaltränare/prestation psykologi: Olle Kvarnmark 

2017 har det bedrivits Nationella Godkända 

Idrottsutbildningar (NIU)-verksamhet i Amerikansk Fotboll 

på följande orter: 

 Uppsala  

 Märsta  

 Örebro  

 Västerås 

Det har under 2017 inkommit ett flertal ansökningar för att 

starta upp verksamhet fr.o.m. 2019 vilket SAFF ser som 

mycket positivt för den framtida utvecklingen och 

möjligheten för de elever som vill satsa extra på sin idrott 

och utbildning. Under året godkändes ansökan från 

Kristianstad och Solna Gymnasium 

Antidoping 
Förbundet har under året infört utbildningen Ren Vinnare 

som krav i Tävlingsbestämmelserna vilket förhoppningsvis 

kommer leda till en högre medvetenhet bland alla aktiva 

medlemmar kring dopingfrågor 

Alla föreningar som deltog i seriespel 2017 var vaccinerade 

mot doping 

Amerikansk Fotboll har under året drabbats av en 

dopingavstängning. Utöver detta så fick tre av sex 

Superserieföreningar en varning på grund av missar i 

närvarorapporteringen till RF. 

Kansli 
Kansliet är beläget i Idrottens Hus på Södermalm i 

Stockholm tillsammans med RF/SISU och ett flertal av de 

andra Specialidrottsförbunden.  

På kansliet arbetar: 

Fredrik Haraldson, Generalsekreterare 

Monica Gårdström, Förbundsadministratör  

Mats Hagsten (arbetar 70%), ansvarig för RIG/NIU och 

arbetar även med landslagsverksamheten 

Tobias Stenström, Föreningsutvecklare  
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Den 22:a december tillträdde även Tobias Lindh tjänsten 

som Utbildningsansvarig. 

Fredrik Haraldson var föräldraledig under det första halvåret 

av 2017 

Statistik antal medlemmar och licenser1 

Överlag har antalet licensierade utövare ökat under 2017 

med 97 licenser (2,3%). Det är endast barnverksamheten 

(upp t.o.m. 13 år) som minskat med 96 licenser (11,6%). 

Största ökningarna var inom flaggfotboll 48 (62%) och 

juniorlicenser 47 (4,2%). 

 

 2017 2016 2015 

Antal medlemmar 12 345 11 691 10 579 

Antal licenser 4441 4 306 4 062 

Varav kvinnor 429 383 316 

U9-U13 728 824 649 

U15-U17 1161 1 114 1 314 

Senior 1549 1 512 1 940 

Utländska 38 32 53 

Flagg 125 77 63 

Jämställdhet, integration och 

mångfald 
SAFF blev världens första idrottsförbund att HBTQ-

certifieras under det gångna året. Certifieringsceremonin 

genomfördes med pompa och ståt under 

föreningskonferensen i december månad. Under året har 

det genomförts fyra utbildningstillfällen där styrelsen, 

anställda, förbundskaptener och andra nyckelpersoner har 

ökat sin kunskap inom HBTQ-området. För att bli 

certifierade av RFSL som håller i detta så krävdes en 

handlingsplan för fortsatt arbete, något som nu finns på 

plats. Roligt har också varit att följa deltagandet från våra 

medlemsföreningar i så många olika Pride parader i Sverige. 

Förbundet valde att satsa lite extra på sitt deltagande i 

Stockholm Pride i månadsskiftet juli-augusti. 

På jämställdhetsområdet har förbundet påbörjat arbetet 

med att synliggöra nuläget, hur det ser ut med 

jämställdheten i beslutande organ och på ledande 

positioner både på förbunds- och föreningsnivå. 

Kommittéer, arbetsgrupper och valberedning har i uppdrag 

att arbeta för att jämna ut den idag skeva representativa 

fördelningen mellan könen under nästkommande år. För att 

nå fram med ett jämställdhetsarbete så krävs även det 

kvalitativa arbetet, att förändra normer, värderingar och 

attityder. Detta är något som har varit ett inslag under 

förbundets HBTQ-certifiering.  

                                                                 
1 Källa: IdrottOnline 

Under året har det gått att följa våra föreningar i deras 

arbete med integrering av nyanlända i sin verksamhet. Det 

har funnits goda exempel på många håll. Detta är något som 

vi vill spinna vidare på under 2017 för att kunna dra än 

större nytta av och dela varandras goda arbeten. Integration 

blir ett fokusområde under 2017.  

Superserien 
Säsongen 2017 deltog sex lag i Superserien. Carlstad 

Crusaders, Örebro Black Knights, Stockholm Mean 

Machines, Uppsala 86ers, Tyresö Royal Crowns och 

Limhamn Griffins. 

Tyvärr var det ett färre lag än säsongen innan.  

Grundserien avgjordes i 10 matcher för varje lag där 

Carlstad Crusaders imponerade stort och obesegrade vann 

grundserien för nionde gången. 

Det blev tyvärr många förhållandevis ointressanta matcher 

där det tidigt stod klart vilket lag som skulle vinna. Och 

något riktigt kamp om slutspelsplatserna blev det inte 

heller. 

Crusaders tog sig enkelt till final efter en klar seger mot 

86ers i den ena semifinalen medan Black Knights nästan lika 

enkelt blev klara för finalen efter seger mot Mean Machines 

i sin semifinal.  

Finalen vanns sedan övertygande av Crusaders som tog sin 

åttonde raka SM-seger efter imponerande 24-0 i finalen. 

Finalen spelades på Behrn Arena i Örebro inför drygt 1900 

besökare och arrangerades av Örebro Black Knights. 

Återigen ökade publiksnittet i Superserien och gick upp med 

drygt 6% till 597 personer. Störst ökning stod Stockholm 

Mean Machines för, 47% till 548 personer. Örebro Black 

Knights är fortfarande den förening som har flest besökare 

med 1311 personer i snitt. 

Laguppställningar, resultat och statistik för alla lag kunde 

följas på Superserieföreningarnas hemsida 

www.superserien.nu. 

Div 1, dam och herr 
Under 2017 deltog åtta lag i Division 1 dam. Arlanda Jets, 

Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, Jönköping Spartans, 

Göteborg Marvels, Stockholm Mean Machines, Västerås 

Roedeers och Örebro Black Knights genomförde en 

grundserie över sju omgångar där de fyra bästa lagen 

kvalificerade sig för slutspel. Örebro Black Knights gick 

obesegrade genom grundserien medans Arlanda Jets knep 

andraplatsen. 
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I semifinalerna segrade Örebro Black Knights mot Västerås 

Roedeers och Stockholm Mean Machines besegrade 

Arlanda Jets på bortaplan. 

Finalen spelades på Behrn Arena i Örebro och efter en 

välspelad match kunde Örebro Black Knights för andra året i 

rad höja SM-pokalen efter att ha vunnit finalen med 22-6 

inför en stor hemmapublik. 

I herrarnas Division 1 kom 22 lag till spel i tre olika 

divisioner. Grundserierna spelades under våren med en 

slutspelsserie efter sommaren. Till slutspelet kvalificerade 

sig de tre främsta lagen i varje division där vinnaren av varje 

division gick direkt till kvartsfinal 

 I Division 1 Södra vann Göteborg Marvels grundserien och 

där gick även Kristianstad Predators och Ekeby Greys vidare 

till slutspel 

I Division 1 Västra lyckades Borås Rhinos vinna serien tätt 

följda av Karlskoga Wolves och Skövde Dukes 

I Division 1 Östra tog STU Northside Bulls hem seriesegern 

och fick med sig Arlanda Jets samt Djurgården IF AFF till 

slutspel 

Efter åttondelsfinaler och kvartsfinaler var möttes STU 

Northside Bulls och Kristianstad Predators i semifinal där 

STU Nortshide Bulls gick segrande ur striden med 59-29. I 

den andra semifinalen möttes Göteborg Marvels och Borås 

Rhinos. Marvels kvalificerade sig för final genom att vinna 

med 41-0 

Finalen spelades i Kristianstad och blev en spännande 

tillställning där Göteborg Marvels tillslut kunde tillskriva sig 

titeln som Mästare i Division 1 efter seger med 21-13  

Utbildning 
Under 2017 har 134 stycken deltagare närvarat vid AFG 

fördelat på 11 tillfällen runt om i landet. 

Antalet godkända tränarlicenser var 584 stycken, en ökning 

från 534 stycken året innan. 

Medlemsföreningarna och distriken inom SAFF genomförde 

2017 253 stycken arrangemang med SISU Idrottsutbildarna 

där 1976 stycken deltagare deltog 

Barn och Ungdom 
Antalet licensierade ungdomsspelare (14–17 år) har 

marginellt ökat med 47 licenser under verksamhetsåret till 

1161 ungdomsspelare. Tyvärr återspeglade sig inte denna 

ökning i seriespelet där ett stort antal lag inte genomförde 

seriespel som de anmält sig till. Detta gav en haltande 

tävlingsverksamhet både för de lag som drog sig ur 

seriespelet och de lag som blev kvar med betydande 

reducerade serier.  

Antalet PW-licenser minskade med 101 (12%) där 

verksamheten är kopplad till SDF och lokala tävlingar. Med 

andra ord är det svårt att se en effekt ur ett nationellt 

perspektiv. 

SAFF representerades vid en nordisk barn- och 

ungdomskonferens för ett ökat samarbete mellan de 

nordiska länderna samt nya rön och forskning för barn- och 

ungdomsidrott. 

Idrottslyftet 
Under 2017 har ett nytt arbetssätt använts. Detta baserat 
på den utbildningsplan som skapades under 2016. 
Inriktningen av arbetet går till att stärka den idrottsliga 
plattformen inom föreningen för barn och ungdomar.  
Våra medlemsföreningar sökte och beviljades projekt för 
404kkr. I dessa pengar utgick även stöd för nystartade 
föreningar samt flaggfotbollsprojekt. 
Utöver de projekt som föreningarna genomfört på egen 
hand har Tobias Stenström anställts som 
föreningsutvecklare under 2017 och assisterat med 
finansiering av breddläger, Easy Football turneringar och 
domarutveckling. Grundtanken i det arbetet är att skapa 
nya förutsättningar för träning och tävling. 
I slutet av året arrangerades den numer årliga 
föreningskonferensen där drygt 100 personer från 35 
föreningar samlades för att tillsammans arbeta med att 
utveckla, inspireras och utbildas.  
Satsningen tillsammans med Leo Billgren för att driva Top 
Gun QB Academy fortskred med gott resultat under 2017, 
ett positionsprogram som främjar en miljö för där svenska 
quarterbacks får möjlighet att förbereda sig för en 
internationell nivå. Likt tidigare år riktar sig programmet till 
ungdomar mellan 14–17 år. 

Distrikt 
Följande föreningar deltog i seriespel under 2017: 
 
SSAFF: Ekeby Greys, Halmstad Eagles, Helsingborg Jaguars, 
Hässleholm Hurricanes, Kristianstad Predators, Limhamn 
Griffins, Lund Vikings, Staffanstorp Saviours och Ystad 
Rockets. 
 
VSAFF: Borås Rhinos, Carlstad Crusaders, Göteborg Marvels, 
Jönköping Spartans, Karlskoga Wolves, Lidköpings Lakers, 
Skövde Dukes. 
 
MSAFF: Norrköping Panthers, Nyköping Baltic Beasts, 
Eskilstuna Sharks Amerikanska FF, Uppsala 86ers, Västerås 
Roedeers och Örebro Black Knights. 
 
STAFF: Arlanda Jets, Djurgårdens IF AF, Sollentuna Stars, 
Solna Chiefs, STU Northside Bulls, Stockholm Mean 
Machines, Telge Truckers, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers, 
Upplands-Bro Broncos och Wäsby Warriors. 
 
NSAFF: Luleå Eskimos 
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Fördelning av lag som slutförde seriespel 

2016 Herr  Dam U19 U17 U15 

SSAFF 9  2 4 5 

VSAFF 6 3 4 3 5 

MSAFF 6 2 4 4 5 

STAFF 6 2 4 6 8 

NSAFF 1     

2017 Herr  Dam U19 U17 U15 

SSAFF 7 1 1 5 3 

VSAFF 7 3 3 3 3 

MSAFF 5 2 2 3 3 

STAFF 7 2 4 4 6 

NSAFF 1     

 

Tävling 
TU har under 2017 behandlat ungefär samma mängd 

ärenden som under 2016, ca 300 st. Under året har TU fått 

ovärderlig hjälp av kansliet, Monica Gårdström, med 

protokollskrivande och publicerande av de samma. TU har 

lagt fram förslag på divisionsindelning och spelschema till 

förbundsstyrelsen för beslut samt deltagit i den arbetsgrupp 

som senare omarbetade förslaget. TU har varit 

adjungerande på förbundsstyrelsemötena genom sin 

ordförande. TU´s ordförande var också sammanhållande för 

den arbetsgrupp som förberedde ändringsförslagen inför 

representantskapsmötet samt ledde 

representantskapsmötet under föreningskonferensen 

Domare 
Domarutskottets medlemmar 

Under 2017 fick Domarutskottet sin första kvinnliga 

medlem, Miriam Dreifaldt. 

Utbildning 

Elitskolan hölls i Uppsala med 36 deltagare och med egna 

domare som ledare.  

Seniorskolor hölls i alla distrikt, inklusive NSAFF.  

Utvärdering av domarinsatser genomfördes på samtliga 

matcher i Superserien av utvärderingsgruppen under 

säsongen i syfte att höja kvalitén på Elitdomarnas 

prestationer. Utvärderingarna genomfördes i systemet 

Hudl. 

Utrustning 

DU:s 3 egna kameror användes av hemmalaget till att spela 

in Superseriematcherna åt DU för uppladdning i Hudl, 

systemet som används för utvärdering av domarinsatserna. 

I ett par fall då hemmalaget inte lyckades spela in matchen 

med sin egen kamera, kunde DU:s inspelning användas av 

laget.  

Teknik/System 

Ett nytt system, Rule Tool, användas för första gången. 

Systemet skall förbättra Elitdomarnas regel- och 

mekanikkunskaper genom situationsbaserade prov. 

Andra säsongen med kommunikationsradio i Superserien 

gav ännu bättre kommunikation mellan domarna minskade 

ytterligare onödiga och tidsödande konferenser. Resultatet 

blev färre felbeslut och något snabbare matcher.  

I-Ref, systemet för licensiering av domare och rapportering 

av matcher, vidareutvecklades och förbättrades. Avtal 

mellan SAFF och upphovsmannen upprättades. 

Utvärderingssystemet Hudl användes för utvärdering av 

samtliga matcher i Superserien samt en del andra matcher 

från Div 1, U19 och internationellt. 

Antal domare 

Antalet licensierade domare steg från 213 under 2016 till 

261 under 2017.  Anledningen är inte säkerställd. 

Internationellt 

Ingen IFAF clinic hölls under 2017 

Sverige hade 39 internationella uppdrag som fördelades 

bland 25 olika IFAF & Elitdomare.  

 NEFL Gruppspel 14 

 NEFL Final 6 

 Sverige-Storbritannien Herrlandskamp 5  

 Finnkamp Dam 4 

 Finnkamp Herr 4 

 NM U17 4 

 JEM 2  

Domarutskottets ordförande Jeff Batzler har deltagit i ett 

initiativ som har målsättningen att, när tvisten om den 

rättmätiga IFAF är löst, förbereda och ger förslag på hur 

domaransvar ska organiseras och bedrivas båda i IFAF 

globalt och IFAF Europa. Genom initiativet, vars medlemmar 

kommer från Danmark, Norge, Finland, Storbritannien m.fl., 

försöker gruppen främja inte bara domarna utan även 

sporten i sin helhet genom att skapa gemensamma 

riktlinjer, utbildningsmaterial och värderingar.  

Flaggfotboll 
Det övergripande målet för FFU 2017 var att fler klubbar 

och lag skulle bildas.  Två föreningar startades med 

herrverksamhet, Ale Brewers och Nässjö Saints, och tre 

föreningar startade flaggdamlag, Avesta Bisons, Borås 

Rhinos och Eskilstuna Sharks. 
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Målet för herrarnas SM var att minst fyra lag skulle delta. 

Det blev 2017 sex lag som under fyra cuper gjorde upp om 

rankning inför slutspelet under SM-veckan i Borås.   

Borås Rhinos var värdar för arrangemanget och skötte det 

med den äran. Under slutspelet och ställde klubben också 

upp med ett eget lag.   

Uppsala 86ers mötte Eskilstuna Sharks i finalen och för 

första gången delades det prispengar till vinnaren (Uppsala) 

och silvermedaljören. 

SVT gjorde ett längre reportage från finalen som sändes 

dagen efter i deras förmiddagssändning från SM-veckan.  

Målet för dam verksamheten var fyra delcuper men inga 

pengar fanns avsatta för det i budgeten. Målet var fyra 

deltagande lag och det blev fem lag som spelade SM-kval 9 

september i Eskilstuna och bronsmatch och final spelades i 

Hagaparken dagen efter. Finalmatchen streamades på 

Solidtango. 

Djurgårdens IF AF och Arlanda Jets gjorde upp om guldet 

och Arlanda avgick med segern.  

Målet för herrlandslaget var att kunna anmäla ett landslag 

till EM under Andreas Östlunds ledning.  

En utökad trupp deltog med två lag klubblagsturneringarna 

A flagging New Year i Glasgow i januari och i Sportmonda 

Bowl i Köpenhamn i april.   

I Glasgow gick det ena laget till slutspel och slutade på en 

sjätteplats medan det andra laget placerade sig tia. 

I Köpenhamn deltog ett lag i elitklassen och ett i leisure. 

Båda lagen placerade sig på en fjärdeplats. 

EM avgjordes sista helgen i augusti i Köpenhamn och fem 

nationer deltog på herrsidan. Sverige tog sig till bronsmatch 

som dock tyvärr förlorades mot Storbritannien.  

I oktober beslutade FS att herrlandslaget utvecklats så pass 

att det ska ligga under landslagskommittén för att där kunna 

ta del av kompetens och rutiner som förbundet har. 

Målet för damlandslaget 2017 var att etablera en plattform 

för att utveckla ett damlag och under Jimmy Holmbergs 

ledning anordnades ett endagsläger i Stockholm under 

hösten och planering inleddes för en dag i Glasgow i 

februari där damerna möter Storbritanniens damlandslag 

och utvecklingslandslag dam för match och träning.   

FFU har haft åtta möten via Skype under året, samt ett 

fysiskt möte i Katrineholm i februari. Dessutom anordnade 

FFU en konferens med de föreningar som hade herrlag i 

seriespel i juni för att diskutera sportens och seriens 

utveckling. Fem av sju föreningar deltog. 

I oktober fick också ordförande i uppdrag av FS att se över 

utskottets utformning och arbetsfördelning och 

förändringar gjordes i utskottets sammansättning.  

Därefter påbörjades arbetet med att se över 

utbildningsbehovet inom flaggen. 

På representantskapsmötet i december röstades det för 

första gången om ändringsförslag i tävlingsbestämmelserna. 

Internationellt 
Tyvärr har den oklara internationella situationen fortsatt 

även om den i vissa fall har klarnat. 

CAS (Internationella Idrottsdomstolen) har funnit att den 

parallell organisation som bildades sommaren 2015 är 

ogiltig. Det leder till att det nu finns ett IFAF som bl a 

Sverige tillhör. 

Men eftersom inte alla länder som Sverige normalt har 

internationellt utbyte med är medlemmar där så har det 

varit svårt med hanteringen av internationella matcher och 

turneringar. Förhoppningsvis kan det klarna under 2018. 

IFAF hade en kongress i Canton den sista juni där nya 

stadgar antogs. Sverige var representerade av Thomas 

Ahlberg och Martin Söderberg. 

Det beslutades bland annat att samtliga länder som vill vara 

anslutna till IFAF och delta i EM, VM m fl turneringar måste 

betala sin medlemsavgift innan den 31 januari 2018. 

Ett nordiskt möte hölls i Danmark i samband med NM för 

U17. Medverkade vid det mötet gjorde Fredrik Haraldson, 

Thomas Ahlberg och Martin Söderberg. Det nordiska 

samarbetet är gott. 

Två svenska lag deltog i NEFL (Nordic European Football 

League). Carlstad Crusaders och Uppsala 86ers. Carlstad tog 

sig till final mot Finska mästarna Helsinki Roosters men 

förlorade knappt i en spännande match på Tingvalla 

 

Som det internationella scenen utvecklat sig under året med 

en starkare IFAF Europa kommitté där Thomas Ahlberg är 

Sveriges representant, så finns förhoppningen om att fler 

nationella mästarlag ska kunna vara med i de Europeiska 

cuperna under 2018. 

 

Evenemang 
SAFF anordnade i februari ett Super Bowl evenemang. Ihop 

med Epicenter på Epicenters lokaler i centrala Stockholm 

slöt cirka 100 personer upp, mestadels från Stockholm.  

Den 8 juli spelades det SM-finaler 2017 för damer och i 

Örebro. Finalerna, som SAFF arrangerade i samarbete med 

Örebro, spelades på Behrn Arena. 

Damfinalen, tillika final i Division 1 Damer, vanns av Örebro 

Black Knights.  Herrfinalen, tillika final i Superserien, vanns 

av Carlstad Crusaders. Knappt 2000 åskådare lockades till 

finalevenemanget. Örebro Black Knights anordnade 

finalerna på ett föredömligt sätt  
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I samband med finalerna hölls även SAFF Awards där årets 

spelare i flertalet kategorier prisades 

SM-finalen för damer streamades LIVE på Solidtango och 

herrfinalen sändes, som en del av Friday Night Football, på 

TV4 Sport och C MORE PLAY. 

SM-finalen i Flaggfotboll gick den 9 juli i Eskilstuna som en 

del av SM-Veckan 2017. Uppsala stod som svenska mästare.  

Finalen för herrarnas Division 1 avgjordes under augusti 

månad och spelades i Kristianstad med Kristianstad 

Predators som arrangörer. Mycket publik och 

matchararrangemanget genomfördes på ett mycket bra sätt 

av Kristianstad Predators  

Den 10 september 2017 var idrottens dag i Hagaparken, 

Stockholm. Bakom dagen står prins Daniel, 

Riksidrottsförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Solna 

stad, Stockholms stad och Kungl. Hovstaterna. Denna dag 

hade omkring 17 000 besökare. SAFF var en av de 56 olika 

sporterna, fyra föreningar som var på plats och 

representerade samt visade upp vår sport, Täby, 

Djurgården, SMM och Tyresö. SAFF arrangerade prova på 

aktivitet för både barn och vuxna samt uppvisningsmatcher   

STU Northside Bulls var medarrangörer till Finnkampen som 

arrangerades första helgen i oktober. Tyvärr blev hela 

Finnkampen, förutom idel svenska förluster, ett väldigt 

stressat event. SAJL (Finlands förbund) och SAFF är överens 

att det skall ske en förändring i nästkommande Finnkamper. 

Matcherna spelades på Grimsta IP i Stockholm 

Herrlandskamp mot Storbritannien medarrangerades av 

Göteborg Marvels på ett föredömligt sätt. Sverige vann 

matchen, som spelades på Valhalla IP den 14:e oktober. 

Göteborg Marvels stod också som värd för SM-finalen i U19 

som spelades i anslutning till landskampen mot 

Storbritannien  

SAFF har inte helarrangerat ett enda matcharrangemang 

2017. SAFF har låtit klubbarna medarrangera. Evenemangs 

syfte med detta är att bredda och framförallt sprida sporten 

runt om i landet.  

Friday Night Football 
Den från 2016 så populära fredagsaktiviteten – Friday Night 

Football – fortsatte även säsongen 2017. Med start den 7 

april fram till finalen den 8 juli producerades 14 matcher 

från Superserien för sändning på TV4 Sport och CMore.  

Matcherna drog enligt den officiella statistiken i flera fall 

över 10 000 tittare på TV. Kanske mest imponerande var att 

många föreningar runt om i Sverige samlade sina 

medlemmar på den lokala puben för att gemensamt följa 

matcherna. 

Tyvärr är det oklart hur många som såg sändningarna via 

CMore men sannolikt minst lika många som följde 

sändningarna på TV4 Sport.  

Samtliga matcher finns att se på SAFF:s kanal på 

Solidsport.se. 

Produktionerna finansierades av SAFF, 

Superserieföreningarna och TV4 tillsammans. 

Streaming 
Utöver att producera matcher från Superserien gjordes en 

satsning på att sända matcher från Div 1 damer. Sju matcher 

från grundserien sändes på SAFF:s kanal på Solidsport. 

Dessutom sändes båda semifinalerna samt SM-finalen. SM-

finalen drog flest tittare – ca 1 100.  

SAFF stod för 75% av produktionskostnaderna och 

föreningarna resterande 25%. 

 

Övriga streamade matcher finansierade av SAFF: 

SM-finalen Flagg, Damer (175 tittare).  

Div 1 finalen, Herrar (1 600 tittare). 

U19 finalen, Herrar (1 400 tittare). 

Sverige-Finland, Damer (1 900 tittare) 

Sverige-Finland, Herrar (2 030 tittare) 

Sverige- Storbritannien, Herrar (5 580 tittare) 

Marknad och information 
Under året har en betydande satsning gjorts genom TV-

sändningarna på fredagskvällarna (se särskilt avsnitt om 

”Friday Night Football”). I tillägg genomfördes en särskild 

aktivitet, tillsammans med externa redaktörer, i syfte att 

förbättra kommunikationen kring förbundet och vår idrott. 

Ett större antal artiklar skrevs och publicerades på våra två 

hemsidor: förbundet har även fått möjlighet att publicera 

flera artiklar på Idrottens Affärer. Vidare genomfördes en 

pressträff inför starten av Superserien samt inför SM-

finalen.  
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Förbundet har, efter årets överskott uppgående till 59 204 kr, ett positivt eget kapital uppgående till 93 924 kr. Förbundet har i 

slutet av året återbetalat den checkräkningskredit på 1 500 000 kr som fanns.  

Flerårsöversikt 
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR) 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Verksamhetens intäkter 8269 6 596 6 774 7 379 7 355 

Årets resultat 59 548 1 002 -1 974 163 

Balansomslutning 4405 3 679 2 809 2 005 3 640 

Soliditet 74% 74% 69% 54% 77% 

Eget kapital 94 35 -513 -1 515 459 

Medeltalet anställda 4 3 3 3 3 

 

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. 

Resultaträkning 
 Not 2017-01-01 2016-01-01 

 1 2017-12-31 2016-12-31 

Intäkter    

Förbundsintäkter 2 3 130 525 2 675 193 

Offentligrättsliga bidrag 3 4 634 711 3 507 750 

Medlemsavgifter  67 500 67 500 

Övriga förbundsintäkter  435 810 345 596 

  8 268 545 6 596 039 

    

Förbundskostnader 4 -2 860 204 -2 035 696 

Övriga rörelsekostnader  -2 859 580 -2 062 594 

Personalkostnader 5 -2 328 901 -1 746 055 

Avskrivningar  -160 468 -204 614 

  -8 209 153 -6 048 959 

    

Verksamhetens resultat  59 392 547 081 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter och liknande poster  37 1 126 

Räntekostnader och liknande poster  -225 -639 

  -188 487 

    

Årets resultat  59 204 547 568 
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BALANSRÄKNING 
 Not 2017-01-01 2016-01-01 

  2017-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 160 469 320 937 

    

Summa anläggningstillgångar  160 469 320 937 

    

    

Omsättningstillgångar    

    

Lager  50 000 5 000 

    

Kundfordringar  236 118 140 799 

Övriga fordringar 7 100 456 7 601 

Förutbet. kostnader och upplup. intäkter  503 617 227 732 

  840 191 376 132 

    

    

Kassa och bank  3 354 799 2 931 798 

  3 354 799 2 931 798 

    

Summa omsättningstillgångar  4 244 990 3 307 930 

    

Summa tillgångar  4 405 459 3 678 867 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Balanserat kapital  34 720 -512 848 

Årets resultat  59 204 547 568 

Summa eget kapital  93 924 34 720 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  279 933 367 216 

Checkräkningskredit 8 1 500 000 1 500 000 

Skatteskulder  39 877 28 220 

Övriga kortfristiga skulder  363 953 239 706 

Uppl. kostnader och förinb. intäkter  2 127 773 1 509 005 

Summa kortfristiga skulder  4 311 535 3 644 147 

    

Summa eget kapital och skulder  4 405 459 3 678 867 
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NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om 

årsredovisning i mindre företag (K2). K2 tillämpas för första gången och kan innebära bristande jämförbarhet mellan innevarande 

år och jämförelseåret. 

Verksamhetens intäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt 

kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period 

Verksamhetens kostnader 

En utgift bokförs i resultaträkningen när förbundet har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. 

Eget kapital 

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott samt 

årets resultat. I ändamålsbestämda medel ingår övriga avsättningar för åtaganden som ska infrias i framtiden. 

När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 

ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

Not 2 Förbundsintäkter 

  2017 2016 

Tävlingsverksamhetens intäkter  2 059 510 1 979 390 

Landslagsverksamhetens intäkter  488 894 322 250 

Övriga verksamhetsintäkter  506 973 245 840 

Försäljningsintäkter  75 147 127 713 

Summa förbundsintäkter  3 130 525 2 675 193 

 

Not 3 Offentligrättsliga bidrag 

  2017 2016 

Statsbidrag 
Bidrag för arbetskraft 

 4 470 272 
164 439 

3 507 750 
0 

Summa offentligrättsliga bidrag  4 634 711 3 507 750 

 

Not 4 Förbundskostnader 

  2017 2016 

Tävlingsverksamhetens kostnader  511 062 577 433 

Landslagsverksamhetens kostnader  1 380 107 1 083 999 

Övriga verksamhetskostnader  971 375 374 264 

Summa förbundskostnader  2 862 544 2 035 696 

 

I tillägg till landslagsverksamhetens direkta kostnader ovan tillkommer lönekostnader. 
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Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar mm  

Medelantalet årsanställda    

  2017 2016 

Antal anställda (män)  3 2 

Antal anställda (kvinnor)  1 1 

Totalt medelantal årsanställda  4 3 
 

Förbundet har två heltidsanställda män, en heltidsanställd kvinna, en deltidsanställd man och en långtidssjukskriven man. 

Antal ordinarie styrelseledamöter    

  2017 2016 

Antal män  6 9 

Antal kvinnor  3 0 

Totalt antal styrelseledamöter  9 9 
’ 

Löner och andra ersättningar    

  2017 2016 

Styrelse  0 0 

Övriga anställda  1 559 387 1 177 984 

Totala löner och ersättningar  1 559 387 1 177 984 
Sociala kostnader enligt lag och avtal  572 335 459 002 
Varav pensionskostnader (premier samt särskild 
löneskatt) 

 [101 313] [101 007] 

 

Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer  

  2017 2016 

Ingående anskaffningsvärde, inventarier  596 705 115 300 

Årets investeringar   0 481 405 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Utgående ack. anskaffningsvärden  596 705 596 705 

 

  2017 2016 

Ingående avskrivningar, inventarier  -275 768 -80 000 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Årets planenliga avskrivning  -160 468 -195 768 

Utgående ack. avskrivningar  -436 236 -275 768 

 

  2017 2016 

Ingående anskaffningsvärde, datorer  26 540 26 540 

Årets investeringar   0 0 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Utgående ack. anskaffningsvärden  26 540 26 540 

 

  2017 2016 

Ingående avskrivningar, datorer  -26 540 -17 694 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Årets planenliga avskrivning  0 -8 847 

Utgående ack. avskrivningar  -26 540 -26 540 
    
Bokfört värde  160 469 320 937 
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Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 

Org.nr. 802013-4428 

Not 7 Övriga fordringar 

  2017 2016 

Fordran Amfium  0 0 

Övriga kortfristiga fordringar  100 456 7 601 

Summa interimsfordringar  100 456 7 601 
 

Övriga kortfristiga fodringar på 97 456 kr av ser likvida medel på förbundets skattekonto. 

Förbundet har totalt en osäker fordran på Amfium AB (org nr 556645–3907) uppgående till 2 618 576 kr. 

Amfium AB är under likvidation och det finns enligt uppgift inte några tillgångar (eller begränsat med tillgångar) i bolaget. 

Förbundet har, med bistånd från förbundets juridiska rådgivare, en dialog med likvidatorn för att utvärdera huruvida det är 

möjligt att få delar av denna summa återbetalad. Da ̊ det enligt uppgift inte finns några tillgångar i Amfium AB reserverades hela 

beloppet, 2 618 576, som osäker fordran i bokslutet 2014. 

 

Not 8 Checkräkningskredit 

Checkräkningskrediten upphör i samband med årsskiftet till 2018. 
 

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Inga väsentliga händelser som leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdandet 

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Förbundet har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 
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