Protokoll fört vid Förbundsmötet i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
den 22 mars 2020, kl 16.00, digitalt möte
Inledningsvis lämnade Tobias Stenström praktisk information om hur detta första
digitala förbundsmöte kommer att gå till.
Ordföranden i Förbundsstyrelsen Minette Rogner hälsade välkommen.
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Deltagande ledamöter i Förbundsstyrelsen: Minette Rogner, ordförande, Jan Burell,
Linda Lindström, Robert Sundberg, Erika Wiman Snäll, Lars Samuelsson, Joan
Travesset.
Övriga närvarande med yttranderätt: Jennifer Troëng Johansson, Thomas
Bergström, RF, Tomas Eriksson, Riksidrottsstyrelsen, Sten Tolgfors, Fredrik
Haraldson, Tobias Stenström, Tobias Lindh, Monica Gårdström samt förbundets
revisor Stefan Norell.
Övriga närvarande åhörare: Robin Alexandersson, Gustav Andréasson, Niclas
Backlund, Fredrik Bengtsson, Thomas Claesson, Katarina Domaradzka, Miriam
Dreifaldt, Jesper Fredriksson, Trolle Geuna, Pelle Haglund, Celine Helgesson
Hallström, Linus Jakobsson, Stefan Kihlgård, Ville Korhonen, Sasha Krogius, Gustav
Mearos, Johanna Pilbäck, Roland Rasmusson, Niklas Snäll, Martin Söderberg, Per
Haakon, Anders Lindström, Douglas Smith, Kristofer Österberg och Andreas Östlund.
Närvarande med rösträtt vid förbundsmötet:
MSAFF – Rolf Björck, 9 röster
MSAFF - Emil Broberg, 2 röster
STAFF – Rodrigo Montesino Ferrada, 11 röster
VSAFF –Artur Karlsson, 5 röster
SSAFF – Christoffer Lindström, 9 röster
Totalt 36 röster.
Förbundsmötet beslutade att fastställa den upprättade röstlängden.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Förbundsmötet beslutade att godkänna den föreslagna föredragningslistan för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Förbundsmötet beslutade att anse förbundsmötet behörigt utlyst.
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4. Val av ordförande för mötet
Valberedningen genom Jennifer Troëng Johansson föreslog Sten Tolgfors.
Förbundsmötet beslutade att välja Sten Tolgfors till ordförande för mötet.
Sten Tolgfors presenterade sig och sitt stora intresse för amerikansk fotboll, bl a som
idrottsförälder. Då detta är första gången förbundsmötet hålls digitalt bad han Fredrik
Haraldson att gå igenom formalia innan vi går vidare med mötet. Fredrik Haraldson
informerade om hur man begär ordet, votering och hur rösträkning m m går till.
Vidare bevakar han om någon under mötets gång har frågor och även om frågor
kommer via chat-funktion så får mötet besluta om det ska tas upp eller ej.
5. Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog Monica Gårdström.
Förbundsmötet beslutade att välja Monica Gårdström till sekreterare för mötet.
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två
rösträknare
Mötet föreslog Rolf Björck och Artur Karlsson som justeringspersoner.
Mötet föreslog Johanna Pilbäck och Trolle Geuna som rösträknare.
Förbundsmötet beslutade att välja Rolf Björck och Artur Karlsson som
justeringspersoner och Johanna Pilbäck och Trolle Geuna som rösträknare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret 190101–191231
Mötesordföranden föreslog att vi delar upp handlingen i två dokument och att vi
hanterar berättelsen först och därefter den ekonomiska redovisningen. Ordet lämnades
fritt.
Ingen önskade ordet och punkt 7 lämnades och gick vidare till 8. Behandling av
revisorernas berättelse för samma tid.
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
Förbundets revisor, Stefan Norell från Grant Thornton, meddelade att en påskriven
revisionsberättelse lämnades den 6 mars 2020 och att det är en digitalt lämnad
årsredovisning. De har genomfört en sedvanlig revision för år 2019, dels en löpande i
höstas och en i början på januari. Han tillstyrker att förbundsmötet fastställer

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

resultaträkningen och balansräkningen samt förordar förbundsstyrelsen och
generalsekreteraren ansvarsfrihet.
Förbundsmötet beslutade enhälligt att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen.
Mötet beslutade att handlingarna har behandlats och godkände verksamhets- och
förvaltningsberättelserna, se punkt 7.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och generalsekreteraren
Förbundsmötet beslutade i enlighet med revisorns rekommendation och beviljade
förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10. Behandling av förbundsstyrelsens propositioner
Proposition 1
Minette Rogner informerade att propositionen angående samgående gåtts igenom
innan förbundsmötets början tidigare under dagen och vid möten med SDF:en. Tomas
Eriksson från Riksidrottsstyrelsen informerade om bakgrunden och han fanns även på
plats innan mötets början och svarade på frågor.
BAKGRUND
Under Riksidrottsmötet 2019 beslutades det att kraven för medlemskap i RF skärps
och även kring nya storlekskrav på idrottsförbunden vad gäller den ekonomiska
bidragsfördelningen. Syftet var att idrottsrörelsen ska växa genom att bli större
organisatoriska enheter. Detta ledde bland annat till att Svenska Landhockeyförbundet
blev utröstade ur Riksidrottsförbundet (med verkställande 2021-01-01), Svenska
Baseboll och Softbollförbundet blev klassade som ett litet förbund med kraftigt sänkta
ekonomiska bidrag som följd, Svenska Amerikansk Fotbollförbundet hamnade precis
över gränsen för att klassas som ett stort förbund men löper stor risk att i framtiden bli
ett litet förbund.
Under hösten 2019 och vintern 2020 har det genomförts en förstudie som inkluderat
dessa tre förbunden samt Riksidrottsförbundet. Syftet med förstudien har varit att
utreda om det finns förutsättningar för en sammanslagning men också att så långt som
möjligt utreda konsekvenserna av ett samgående.
Efter avslutad förstudie har respektive förbundsstyrelse enskilt beslutat om att ett
samgående mellan de tre förbunden är, med de nya förutsättningarna, det bästa
alternativet för att i framtiden kunna ge medlemmarna så bra förutsättningar för
utveckling som möjligt.
Förstudien finns bifogad till propositionen på www.saff.se.

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
-Att under verksamhetsåret 2020 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda och
skapa förutsättningar för en sammanslagning mellan de tre organisationerna Svenska
Amerikansk Fotbollförbundet, Svenska Baseboll och Softbollförbundet samt Svenska
Landhockeyförbundet
-Att förutsättningarna, inkluderande men ej exkluderat till organisation, demokrati,
ekonomisk fördelning, varumärke m.m, för den organisatoriska sammanslagningen
presenteras och beslutas på ett extra årsmöte i november 2020 i Stockholm.
-Att om ett fördelaktigt samgående ej kan uppnås, avsluta processen.
Förbundsmötet beslutade enhälligt att bifalla proposition 1.
Proposition 2
Propositionerna 2–16 avser stadgeändringar och finns med i sin helhet som bilaga till
protokollet.
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.10 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
Anledningen till förslaget av ändringen av stadgarna är för att vid ett samgående
kunna göra samgåendet så snart som möjligt. Om parterna under kommande utredning
kommer fram till att en samlad organisation (en juridisk person) är den bästa lösningen
i framtiden så finns det möjlighet att då avsluta övriga organisationer på det extra
årsmötet i november och ordinarie årsmöte i mars 2021. Om lösning med flera
juridiska personer anses som vägen framåt kommer denna paragraf inte att behöva
användas.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 2.
Proposition 3
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.1 enligt beskrivet förslag
genomförs.
MOTIVERING
Inkludera Flaggfotboll som faktiskt inte nämns annars. En definiering att förbundet
bedriver två olika idrotter.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 3.
Proposition 4
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §1.5 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
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Detta är en relik från 10–15 år sedan. Funktionen OAF har aldrig använts.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 4.
Proposition 5
För att följa RF:s nya bestämmelser.
MOTIVERING
Propositionen bordlades.
Efter proposition 16 togs punkten upp på nytt.
Förbundsstyrelsen drog tillbaka propositionen då propositionen redan uppfyllts av
proposition 10.
Proposition 6
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §2.1 samt §2.3 enligt beskrivet förslag
genomförs.
MOTIVERING
Att bredda den demokratiska ordningen där vi blir ett modernt förbund som engagerar.
Även också att antalet röster ska uppmuntra till starka föreningar.
Efter diskussion återstod två förslag.
Förbundsstyrelsens jämkade förslag med tillägg i texten sist i stycket §2.1 ”Närvaro
ska ske fysiskt eller digitalt” och SSAFF:s yrkande till avslag på propositionen.
På förslag från ordföranden önskades votering, då mötet sker digitalt. För
förbundsstyrelsen jämkade förslag föll rösterna ut: STAFF, 11 röster JA
VSAFF, 5 röster JA
MSAFF, 9 röster JA
MSAFF, 2 röster JA
SSAFF, 9 röster NEJ
27 röster för JA och 9 för NEJ.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 6 jämkade förslag.
Proposition 7
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §2.5 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
Redaktionell ändring.
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Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 7.
Proposition 8
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §2.6 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
Då delegater från SDF:s styrelse agerar ombud och avlägger röster i personvalen är de
olämpligt ur en demokratisk aspekt att de även utser vilka det går att rösta på.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 8.
Proposition 9
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §3.1 enligt beskrivet förslag genomförs
MOTIVERING
Att följa RF:s nya stadgar som träder i kraft 2021 och ändra till "ska" för att uppfylla
dessa.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 9.
Proposition 10
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §5.1 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
Att följa RF:s nya stadgar som träder i kraft 2021 och ändra till "ska" för att uppfylla
dessa.
Efter diskussion ändrade förbundsstyrelsens sitt förslag till …… när förbundsmötet
inte är samlat består av ordförande och sex till tio ledamöter.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 10 med tillägget tio ledamöter istället
för åtta.
Proposition 11
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §6.1 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
En mer fri skrivelse kring representantskapsmötet. Följande är de betydande
förändringarna och grundtanken är att kunna genomföra digitala omröstningar på
distans. Inget krav på fysisk närvaro - Fullmakter är gällande- Klargörande kring olika
vilka tävlingsklasser.
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Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 11.
Proposition 12
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §6.2 enligt nedan beskrivet förslag
genomförs.
MOTIVERING
Hänger ihop med proposition 11. Förslagsställaren behöver inte vara på plats samt att
publicering av TB styrs i TB
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 12.
Proposition 13
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §7.4 enligt beskrivet förslag genomförs.
MOTIVERING
Tydliggöra organisationsstrukturen och ta bort OAF.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 13.
Proposition 14
Förbundsstyrelsen föreslår att ändring av §8.1 enligt beskrivet förslag genomförs
MOTIVERING
Tydliggöra organisationsstrukturen och ta bort OAF.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 14.
Proposition 15
Förbundsstyrelsen föreslår att §8.7 stryks
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 15.
Proposition 16
Förbundsstyrelsen föreslår att bilagan kring SDF stadgar ändras enligt beskrivet
förslag.
MOTIVERING
Tydliggöra organisationsstrukturen och ta bort OAF. Samtidigt uppdateras stadgarna
för att möta RF:s nya krav.
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Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 16.
11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§
Inga motioner hade inkommit.
12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår
Minette Rogner informerade om de viktigaste verksamheterna och antog att alla har
gått igenom verksamhetsplanen. Ordet lämnades fritt. Emil Broberg, Norrköping
Panthers, önskade uppmärksamma tappet av licensierade ungdomar och ansåg att
ungdomsverksamheten är helt avgörande för att växa och frågade hur vi stärker
rekrytering och bredden på verksamheten. Minette Rogner och Tobias Stenström
informerade om hur SAFF arbetar med frågan. Informerades att Emil Broberg gärna
får sända in en text till förbundsstyrelsen som kan tas in i verksamhetsplanen. Minette
Rogner tillade också att vi kommer att arbeta och följa de riktlinjer vi har med tanke
på covid-19.
Förbundsmötet beslutade att verksamhetsplanen för 2020 var genomgången och tar
gärna emot text från Emil Broberg, Norrköping Panthers.
13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår
Jan Burell meddelade att budgeten gicks igenom på förmötet, han kommenterade
därefter kort budgeten och konstaterade bl a att vi har fått mindre RF-bidrag.
Förbundsmötet beslutade att budgeten gåtts igenom.
14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad avgift för 2020, dvs 2000 kr för föreningar med
seniorverksamhet och 500 kr för föreningar med juniorverksamhet.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsen förslag.
15. Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan
Förbundsstyrelsen föreslog hemsidan www.saff.se.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.
16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen
Jennifer Troëng Johansson redogjorde för valberedningens förslag och att
kandidatpresentationerna är skickade till distrikten.
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Hon drog också bakgrunden till nuvarande valberedningsarbete och att de begärt
ytterligare fyra dagar för att lämna sitt förslag till distrikten, den 25 februari skickades
förslagen till distrikten.
Distrikten föreslog omval av Minette Rogner till ordförande.
Förbundsmötet beslutade att välja Minette Rogner till ordförande på ett år.
Minette Rogner tackade för fortsatt förtroende.
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.
Jennifer Troëng Johansson presenterade valberedningens förslag.
Robert Sundberg, ledamot 1 år kvar
Jan Burell, ledamot 1 år kvar
Lars Samuelsson, ledamot 2 år omval
Erika Wiman Snäll, ledamot 2 år nyval
Joan Travesset, ledamot 2 år nyval
Anders Lindström, ledamot 1 år fyllnadsval
Robin Alexandersson, ledamot 2 år nyval
Sasha Krogius, ledamot 1 år fyllnadsval
Celine Helgesson- Hallström, suppleant 1 år nyval
Ville Korhonen, suppleant 1 år nyval
VSAFF föreslog följande personer enligt utsänd lista:
Robert Sundberg, ledamot 1 år kvar
Jan Burell, ledamot 1 år kvar
Lars Samuelsson, ledamot 2 år omval
Erika Wiman Snäll, ledamot 2 år nyval,
Joan Travesset, ledamot 2 år nyval
Anders Lindström, ledamot 1 år nyval,
Celine Helgesson-Hallström, ledamot 2 år nyval
Robin Alexandersson, ledamot 1 år fyllnadsval
Sasha Krogius, suppleant 1 år nyval
Ville Korhonen, suppleant 1 år nyval
Mötesordföranden frågade mötet om vi kan först välja ledamöter, sen fyllnadsval och
suppleanter.
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Förbundsmötet beslutade att ställa de två kompletta listorna mot varandra.
Efter röstning utföll rösterna med 36-0 för VSAFF:s förslag.
Förbundsmötet beslutade att välja enligt VSAFF:s lista ovan.
18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant
Generalsekreteraren föreslog Stefan Norell, Grant Thornton Sweden AB, till revisor
samt Micael Schultze som revisorssuppleant.
Förbundsmötet beslutade att välja Stefan Norell till revisor samt Micael Schultze till
revisorssuppleant.
19. Fråga om val av ombud till Riksidrottsmötet
Punkten utgår då inget RIM hålls under året.
20. Val på ett år av ordförande och två eller fyra övriga ledamöter till
valberedningen
Minette Rogner meddelade att vi har en valnämnd som ska lämna förslag till
valberedning vilket inte har skett.
SDF:en föreslog ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedning.
Förbundsmötet beslutade att välja Jennifer Troëng Johansson till ordförande, Rikard
Borg, Niclas Backlund, Andreasson och Johanna Pilbäck som övriga ledamöter.
21. Val på ett år av ordförande och två till fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.
Valberedningen förslog Johan Hübner (ordförande), Gustaf Taube, Jesper Fredriksson
och Per Lindell.
Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
22. Mötets avslutande
Sten Tolgfors tackade för mötet och avslutade mötet kl 18.30. Minette Rogner tackade
de avgående styrelseledamöterna, Linda Lindström, Josef Nguzo, Julia Palm och
Emma Svensson samt riktade ett särskilt tack till Jeff Batzler, ordförande i
Domarutskottet, som har gjort ett stort arbete genom många år. Slutligen tackade hon
mötesordföranden för ett väl genomfört första möte som har hållits digitalt.
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Vid protokollet

Mötesordförande

Monica Gårdström

Monica
Gårdström (14 apr 2020)
_____________________

Monica Gårdström

________________________
Sten Tolgfors

Justeras

Justeras

______________________
Rolf Björck
Rolf Björck (20 apr 2020)
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