
1.1 Ansökan 

Förstudien avser samgående mellan följande förbund: 

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Baseboll och Softbollförbundet samt Svenska 

Landhockeyförbundet 

 

Vilket förbund har huvudsanvaret? 

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) tillsammans med Svenska Landhockeyförbundet 

(SLHF) och Svenska Baseboll och Sofbollförbundet (SBSF). SAFF är mottagare av eventullt 

ekonomiskt stöd.  

 

Ansvarig personer på respektive förbund (namn och mail):Fredrik Haraldson, 

fredrik.haraldson@saff.rf.se, Thomas Claesson, thomas.claesson@baseboll-softboll.se  Monika 

Stylin, monika.stylin@landhockey.se 

 

Ansökan avser följande tidsperiod: 

Från dagens datum fram till 20:e februari 

Huvudsaklig inriktning på förstudien: 

Utredningsarbete och förarbete för samgående mellan förbunden 

 

Aktiviteter som ska genomföras inom ramen för förstudien: 

Aktivitet Beskrivning Kostnad 

Mötesplatser (styrelse, GS) Arbetsmöten med 3-4 
personer/SF, den 9 nov samt 
2-3 andra datum för att se till 
gemensam målbild/riktning 
för samgående. 

30000 kr 

Mötesplats (GS-gruppen) * Planering av innehåll till 
mötet den 9 november samt 
2-3 andra datum. 
* Ekonomisk planering 
*Organisationsutredning 
 

10000 kr 

Mötesplats (IF, SDF) Förankringsarbete och 
informationsarbete till 
medlemma över normal 
verksamhet 

25000 kr 

   

Organisationsutredning Tillsammans med extern 
organisationsexpert utreda 
framtida organisation “Det 
moderna förbundet”. Se 
vidare förklaring nedan 

60000 kr 

mailto:monika.stylin@landhockey.se


Arbetstäckning Framförallt SLHF behöver 
arbetstäckning under 
utredningsarbetet då 
förarbetet beräknas vara 
tidskrävande och påverka de 
normala arbetsuppgifterna.  

60000 kr 

 

Sökt belopp: 

185000 kr 

 

Om kostnader innefattar arvoden/lön ange vilken/vilka personer samt organisation som 

berörs: 

• Organisationskonsult – extern organisationsexpert som ska titta på de tre 

organisationerna utifrån och organisatoriskt hjälpa till att forma det nya moderna 

förbundet.  

 

För att beslut om samgående ska röstas igenom av våra medlemmar på kommande 

årsmöte anser vi det är av stor vikt att vi ska kunna presentera ramarna för den nya 

organisationsstrukturen redan vid kommande årsmöte i mars. Risken är annars stor att 

förslagen inte går igenom. Att veta huvuddragen i den nya organisationsstrukturen har 

också stor bäring på hur kommande gemensamma stadgar utformas och det är därför viktigt 

att ha det på plats tidigt i processen även om organisationsarbetet kommer fortsätta även 

efter förstudien. 

  

• Arvode för arbetstäckning.  Erästtning för arbetskraft som behöver täcka upp det dagliga 

arbetet i alla tre förbunden samt eventuell ersättning till referensgrupp/styrelsegrupp för 

förlorad arbetsinkomst.   


