
Till extra Förbundsmötet 2020 
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 

Proposition 1 - Ändring av ändamålsparagraf  

Förklaring  

Proposition kring att ändra ändamålsparagrafen och ta upp landhockey som idrott i syfte att 

föreningarna inom SLHF ska tillhöra RF genom medlemskap i SAFF under 2021. Verksamheten inom 

landhockey drivs av SLHF fram till som senast 2021-12-31.  

Gammal lydelse  

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift 

att främja och administrera idrotten i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom 

verka för att amerikansk fotboll och flaggfotboll blir tillgänglig för alla  

Ny lydelse  

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift 

att främja och administrera idrotten i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom 

verka för att amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey blir tillgänglig för alla  

 

Proposition 2 – samgående med SLHF och SBSF  

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.  

Förbundsstyrelsen propositionsförslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår extra förbundsmötet  

 

• Att ge styrelsen i uppdrag att genomföra sammanslagning så att verksamheten för SLHF och 

SBSF uppgår i SAFF senast den 31 december 2021 

 


