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Inledning
För att kunna förstå nuläget för amerikansk fotboll 2019 samlades
under året en stor del data i olika former in.
Det har bland annat genomförts en hel rad olika enkätutskick inom
flera olika områden.
Då det var länge sedan ett liknande arbete gjordes inom förbundet
så var det oerhört lärorikt för förbundsstyrelsen att få en klarare
bild av hur verksamheten fungerar där den är som viktigast.
Under hösten 2019 genomfördes därför också en serieutredning.
En annan röd tråd under året är ledordet kommunikation, detta
har efterfrågats av många i verksamheten och är ett arbete som
delvis ger resultat omedelbart men den större delen kommer att
visa resultat efter tid.
Ett exempel på detta är de telefonmöten som hållits under året
mellan förbundsordförande och ordföranden i distrikten, detta
möte har som syfte att informera våra medlemsföreningar via
distrikten om det arbete som pågår, vilka beslut som tagits och
vilken input som behövs från verksamheten för att kunna arbeta i
rätt riktning.
Det finns flertalet viktiga beslut och jag väljer att lyfta ett par av
dessa. Det första av dessa är beslutet att inleda en förstudie om
eventuellt samgående med Svenska Landhockeyförbundet
och/eller med Svenska baseboll och softbollförbundet. Bakgrunden
till detta är Riksidrottsförbundets ändrade bild av medlemskap,
information om detta gavs också vid den årliga
föreningskonferensen i slutet av november. Det har lagts ner ett
stort arbete på detta främst via förbundets generalsekreterare
men också med hjälp av en arbetsgrupp från förbundsstyrelsen.
Det var varit en väl genomarbetad förstudie och arbetsgruppen
kommer därför att lämna en proposition till förbundsmötet i
denna riktning.
Ett annat beslut är det om att återföra den summa som kommer in
på grund av straffavgifter varje år till det område som behöver det
mest. Området som beslutats att satsa på är domare och
domarrekrytering och därför har ett arbete gjorts för att
säkerställa att dessa medel satsas på bästa sätt i samarbete med
domarutskott och domaransvariga i distrikten.
Jag vill framför ett stort tack till alla domare som under 2019 gjort
seriespelet möjligt!
Ett ansvarsområde som under året vuxit är flaggfotbollen.
En ny förening har bildats och flera föreningar har utökat sin
verksamhet med flaggfotboll. Det är roligt att se det engagemang
som finns inom idrotten och jag tror och hoppas att det är en av
våra starkaste vägar framåt i vårt förbund.
En helt ny medicinsk kommitté har utsetts under året och satts i
arbete. Medlemmar är Justus Medeiros Bejnö och Johannes Lindé.
De har bland annat fått till sig resultatet av den skaderapporter
som skickades in under Dukes Tourney för att se om man kan göra
på annat sätt för att minimera risken för skador.
Dukes Tourney, en av årets absoluta höjdpunkter för många barn,
ungdomar och för alla vuxna så klart. Under turneringen i somras
lanserade SAFF ett nytt spelsätt, nämligen Flex Football, en
spelform med mjuka axelskydd och hjälm och är tänkt att

användas för att lära ut tacklingstekniken med mera på rätt sätt
från början. Möjlighet gavs under året att köpa in denna utrustning
till subventionerat pris via Idrottslyftet.
Jag vill också i denna text igen gratulera vinnarna av priset ”Årets
ledare”, grattis till Per-Arne Forsman, Elias Hallbäck och Christian
Forsman för era enastående insatser under året.
Antalet licensierade spelare sjönk dock tyvärr med 238 licenser
från 2018. Glädjande är dock att antalet spelarlicenser för kvinnor
och spelarlicenser för flaggfotboll har en ökande trend under året.
Man kan också se en fördubbling på spelarlicenser för utländska
spelare.
SM-finalerna för Superserien Dam och Herr spelades på Borås
Arena och arrangerades i samarbete med Borås Rhinos.
Stort tack för ett lyckat och proffsigt evenemang där Stockholm
Mean Machines efter att ha gått obesegrade genom säsongen
också säkrade SM-guldet för herrarna. För damerna blev Carlstad
Crusaders för svåra att slå och tog med sig SM-pokalen tillbaka till
Karlstad. Samma dag spelades också en final i Division 1 som vanns
av Kristianstad Predators.
SM-finalerna i flaggfotboll arrangerades av Uppsala 86ers som
också vann SM-finalen för herrar och Djurgården vann damernas
SM-final.
Landslagen har haft minst sagt ett mycket framgångsrikt år!
Damlandslaget tog med sig en silvermedaljs från EM i Leeds,
Storbritannien och följde därefter upp detta med att i oktober
vinna över EM-guldmedaljörerna Finland på hemmaplan på
Bergshamra i Stockholm. Juniorlandslaget tog hem samma medalj
av samma valör från EM i Bologna, Italien och herrlandslaget har
under året genom vinster mot Ryssland och England nu säkrat en
semifinalplats på EM 2020. ULU kunde lämna NM-turneringen i
Norge som nordiska mästare.
Det är också framgångarna för våra landslag som givit oss medial
uppmärksamhet.
Ett område som behöver tas ett omtag kring är antidoping, vi hade
samma antal fall 2019 som 2018 och vi har en nolltolerans vad
gäller doping. En extra utbildningsinsats skulle därför behövas
under 2020 för att ytterligare förebygga detta.
Internationellt fortsätter SAFF att vara engagerade, det har nu åter
lagt sig ett, om så ett tillfälligt, lugn över IFAF och SAFF kommer
vara drivande i att åter få igång kommunikationen inom IFAF
Europa.
Ett internationellt samarbete, International Gridiron Alliance,
inleddes under 2019 där Canadian Football League, CFL, är
drivande. Det ledde till att CFL höll en ”combine” i Norrköping där
16 svenska spelare testades enligt deras testbatteri och slutligen
valdes William James att få delta vid den internationella combine
som hålls i Toronto i mars 2020. Kanske finns det plats för
ytterligare 1–2 spelare? Vi kommer att se mer resultat av detta
samarbete under 2020.
Ett arbete som tyvärr fick läggas på is under året då andra frågor
tog över tiden var projektet ”Föreningskontakt”, jag vill att detta
projekt ses över och omarbetas så att det på bästa sätt kan ge
förutsättningar för snabb kommunikation, samarbete och tillit
under 2020.
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Återigen har förbundsstyrelsen drabbats av avhopp under året, av
olika skäl. Men det vittnar hur som helst om hur viktig
valberedningens arbete är för vår verksamhet, för hur vi ska arbeta
med och kunna driva vårt förbund framåt. Utan förtroendevalda
som gör sitt yttersta inom sina ansvarsområden och leder och
driver arbetet i sina respektive kommittéer kommer det ta mycket
lång tid att få till en förändring.
Vid varje möte, i varje samtal, tas beslut och diskuteras svåra
frågor som alla invalda måste sätta sig in i för att säkerställa att
rätt beslut tas utifrån de kända förutsättningarna.
Svårt och stundtals tufft, absolut, men det är en del av att vara
förtroendevald.

Minette Rogner
Ordförande
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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
Ales Flaggfotbollsförening, AMF Jamtland Republicans,
Arlanda Amerikanska FF, Athletic Club Norrköping
Monarchs, Avesta Flaggfotbollsförening Bisons,
Beckomberga Maniacs Multiidrottsklubb, Borås Rhinos
Amerikanska FK, Carlberg Cavaliers Amerikanska FF,
Carlshamns Oakleaves AFF, Carlskrona Seahawks AFF,
Carlstad Crusaders AFC, Dalecarlia Rebels Amerikansk
Fotbollsförening, Djurgårdens IF Amerikansk FF, Ekeby
Greys American Fotballclub, Eslövs Amerikanska
Fotbollsförening, Falkenberg Phoenix Flaggfotbollsförneing,
Falun-Borlänge Amerikanska FF, Gävle Red Devils AFC,
Göteborgs Amerikanska FK Marvels, Halmstad Amerikanska
FF Eagles, Helsingborg Jaguars American Football Club,
Hässleholm Hurricanes AFC, Jönköping Amerikansk
Fotbollsförening, Karlskoga Amerikanska FF, KFUM
Linköping, Kristianstad Predators Amerikanska
Fotbollförening, Lidköpings Amerikanska FF, Limhamn
Griffin Sport Klubb, Linnéstaden Amerikansk
Fotbollsförening, Luleå Eskimos Amerikanska FC, Lund
Towers American Football Club, Lund Vikings American
Football Club, Norrköping Panthers Amerikanska
Fotbollförening, Nyköpings AFF Baltic Beasts, Nässjö
Flaggfotbollsförening, S:t Staffan Saviours American Football
Club, Sharks Amerikanska Fotbollsförening, Skövde
Amerikanska FF Dukes, Sollentuna Amerikansk
Fotbollsförening, Solna Sportklubb, Solna Täby United
Northside Bulls AFC, Stockholm Mean Machines
Idrottsförening, Sundsvalls AFF Flames, Södertälje
Amerikanska FotbollsKlubb, Tyresö Royal Crowns AFF, Täby
Amerikanska Fotbolls Klubb, Umeå American Football Club,
Upplands-Bro AFF Broncos, Uppsala 86ers American FF,
Vadstena-Motala Amerikanska Fotbollsförening, Wäsby
Amerikansk Fotbollsförening, Väsby Flaggfotbollsförening,
Västerås AFF Roedeers, Ystads Amerikanska FF Rocket´s och
Örebro Black Knights Idrottsklubb

Distriktsförbund (SDF)
Norra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (NSAFF)
Mellersta Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (MSAFF)
Stockholm Amerikanska Fotbollförbundet (STAFF)
Västra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (VSAFF)

Förbundsstyrelsen och kommittéer
med ansvarsområden 2019
Förbundsstyrelsen (FS) har sammankallats vid 8 tillfällen
(varav 5 telefonmöte) och verkställande utskottet (VU) har
sammankallats vid 8 tillfällen under arbetsåret.
Minette Rogner: Ordförande, VU, internationellt, Distrikt,
Kommunikation, Kvalitet, NGC, DU
Valdes vid årsmötet 2019-03-16
Robert Sundberg: Vice ordförande, VU, Landslag,
Internationellt, Evenemang
Valdes vid årsmötet 2019-03-16.
Jan Burell: Kassör, VU, kansli, Landslag
Valdes vid årsmötet 2019-03-16.
Lars Samuelsson: Sekreterare. Landslag, Idrottslyft.
Valdes vid årsmötet 2018-03-24
Linda Lindström: Ledamot, Kvalitet, TU, Bredd
Valdes vid årsmötet 2019-03-16
Emma Svensson: Ledamot, Utbildning, Barn och Ungdom,
Evenemang
Valdes vid årsmötet 2019-03-16.
Josef Nguzo: Ledamot, Distrikt, Barn och ungdom, JIM
Valdes vid årsmötet 2018-03-24
Martin Andrén: Ledamot, domare, bredd
Valdes vid årsmötet 2019-03-16. Avgick 2019-09-30
Julia Palm: Ledamot. Evenemang, NGC
Valdes vid årsmötet 2019-03-16.
Joan Travesset: Suppleant, Marknad, Flagg, Kvalitet
Valdes vid årsmötet 2019-03-16
Erika Wiman-Snäll: Suppleant, Flagg, VU, kommunikation,
landslag
Valdes vid årsmötet 2019-03-16.
Vid förbundsmötet 2019 omvaldes revisor, Stefan Norell
från Grant Thornton enligt valberedningens förslag.

Kommittéer:
Tävlingsutskottet:
Joakim Dahlin, ordförande, Björn Lindström, Elina Kjellin,
Kristoffer Österberg och Jimmy Holmberg som medlemmar.
Domarutskottet:
Jeff Batzler, ordförande. Miriam Dreifaldt, Klas Leidö,
Magnus Magnusson, Rikard Hellgren och Jim Kaya som
medlemmar.

Södra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SSAFF)
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Disciplinnämnden:
Johan Hübner, ordförande. Jesper Fredriksson, sekreterare.
Gustaf Taube, ledamot. Per Lindell, ledamot.

SF som består av 25 - 49 föreningar och 1500 – 3000
medlemmar är anslutna som ”små förbund”. Små förbund
har inte rätt till fullt ekonomiskt stöd från RF.

Landslagskommitté:
Robert Sundberg, ordförande, Fredrik Haraldson,
Mats Hagsten, , Jan Burell, Erika Wiman Snäll och Lars
Samuelsson som medlemmar. Mats Hagsten avslutade själv
sin tjänst under året.

SF som består av fler än 50 föreningar och fler än 3000
medlemmar är anslutna som ”stora förbund”.
Stora förbund har rätt till fullt ekonomiskt stöd från RF.

Flaggfotbollsutskottet:
Erika Wiman Snäll, ordförande. Anton Lagerström, Joan
Travesset och Daniel Heinz Löfgren som medlemmar. Daniel
Heinz Löfgren avgick under året.
Jämställdhet, Integration och Mångfaldskommittén:
Josef Nguzo, ordförande

Bidragsutredningen
Under RIM fattades det också beslut om att införa nya
principer gällande de olika ekonomiska stöd som RF fördelar
mellan medlemsförbunden.
Beslutet innebar att en ny modell börjar användas från 2020
och framåt. I jämförelse med det gamla systemet kommer
mer pengar gå till SF som bedriver idrott hela livet och har
mycket verksamhet med många föreningar.

Valberedning

Landslag

Daniel Heinz Löfgren, ordförande (avgick 2019-10-31)

Damlandslaget
DLL har genomfört två läger och fystester samt spelat EM
och en landskamp (Finnkampen). Under lägerverksamheten
tog Förbundskaptenen ut en trupp på 42 spelare samt stab
som sedan representerade Sverige under EM i Leeds där
Sverige efter vinst mot Storbritannien med 9–6, förlust mot
Finland 20–27 och avslutande en vinst mot Österrike med
48–6 till slut fick ett EM-silver. I Finnkampen vann Sverige
för första gången mot Finland där slutsiffrorna skrevs till
28–14 på Bergshamra i Stockholm.

Jennifer Troeng-Johansson, Rikard Borg, Nicklas Backlund
och Katarina Olsson var ledamöter. Katarina Olsson avgick
2019-09-15.

Verkställande utskottet
Det beslutades tidigt under året att VU skulle hålla sina
möten på torsdagskvällar vid behov, detta för att skapa en
tydlighet till verksamheten med när de kan förvänta sig
beslut i sina ärenden.
Utöver detta infördes också ett formulär på www.saff.se för
att säkerställa att VU får in den information som krävs för
att kunna handlägga ett ärende. Varje beslut följdes upp
med dialog genom telefonsamtal till den som överklagat för
att undvika missförstånd i text. Totalt 10 möten har hållits
och protokollförts under 2019.

Riksidrottsförbundet (RF)
Under Riksidrottsmötet (RIM) som 2019 hölls i Jönköping så
fattades det en rad beslut som påverkar förbundets
verksamhet
Huvudpunkter på möten var beslut gällande nya villkor för
medlemskap inom RF, den så kallade
Anslutningsutredningen samt beslut kring nya principer och
regler gällande de ekonomiska stöd som RF fördelar till
samtliga medlemmar.
Anslutningsutredningen
Beslutet från RIM gör att Specialidrottsförbund (SF) såsom
SAFF nu kan vara anslutna till RF på tre olika nivåer:
SF som inte är medlemmar av RF men som vill bli det kan
ansluta sig till den nyinrättade Idrottsnätverket.

Förbundskapten Damlandslaget: Christian Forsman
Herrlandslaget
HLL stod utan Förbundskapten under större delen av året
innan FS i augusti utsåg BD Kennedy till Förbundskapten. Ett
kortare läger hölls under hösten innan de två EMkvalmatcherna spelades där Sverige med 30 spelare först
besegrade Ryssland på bortaplan i Moskva med 34–7 och
därefter med 37 spelare vann mot Storbritannien med 36–
14 i Kristianstad. I och med dessa vinster vann Sverige sin
EM-kvalgrupp och spelar 2020 EM-slutspel där Finland står
som motståndare i semifinalen.
Förbundskapten Herrlandslaget: BD Kennedy
Juniorlandslaget
JLL har genomfört tre öppna träffar för totalt ca 90 spelare
under vintern där 45 spelare därefter blev kallade till ett
läger under sommaren. 40 spelare tackade ja till lägret där
39 spelare blev kallade till det förläger inför EM i Italien som
genomfördes 29 juli till 5 augusti. Seger i premiären mot
Norge med 20–7 följdes upp med en vinst över Frankrike
med 7–0 innan Österrike vann i finalen med 28–0 och
Sverige reste hem med ett EM-silver.
Förbundskapten Juniorlandslaget: Sebastian Brinkenfeldt
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Ungdomslandslaget
Ungdomslandslaget har genomfört totalt fem
samlingar/läger samt deltagit i nordiska mästerskapen i
Melsomvik, Norge. Tre öppna träffar; Malmö, Örebro och
Bosön, ett sommarläger i Malmö och ett förläger i Karlstad.
Totalt har cirka 125 spelare deltagit i ULU:s verksamhet
varav 121 spelare på de öppna träffarna, 50 spelare på
sommarlägret och 38 spelare på förläger/NM.
Under NM spelade Sverige semifinal mot Danmark och
Finland. Sverige vann båda matcherna med resultaten 30–
12 respektive 13–7.
Viktigare än resultatet är att utvecklingen på samtliga
spelare var tydlig och feedbacken vi har fått från spelare har
vittnat om att alla har känt personlig utveckling under
denna vecka. Spelarna lyckades komma ihop under veckan
och bli ett lag, en sammanhållning som brukar ta en hel
säsong för att nå. Inför 2019 tog Elias Hallbäck över som
förbundskapten efter Sebastian Brinkenfeldt som flyttade
upp till JLL. I sin stab under året fanns Daniel Risberg
(OC/OL) och Alexander Nesic (WR) kvar från föregående
stab. Hugo Dyrendahl (DC/LB) Marianne Gimhag (QB),
Robert Areno (RB/SPT), Isak Malm (DB) och Marianne
Gimhag (QB) var nytillkomna till staben.
Förbundskapten ULU: Elias Hallbäck

Antidoping

arbetar även med landslagsverksamheten
Tobias Stenström, Föreningsutvecklare
Tobias Lindh, Utbildningsansvarig
Mats Hagsten avslutade själv sin tjänst under 2019.
Fredrik Haraldson, Tobias Lindh och Tobias Stenström har
alla varit föräldralediga i perioder under året.
Statistik antal medlemmar och licenser
Överlag har antalet licensierade utövare minskat under 2019
med ca 250 licenser. Andelen aktiva kvinnor i verksamheten
fortsätter att öka och utgör nu 14% av licenserna. Största
minskningarna var inom junior och seniorverksamheten.
Flaggfotbollen fortsätter att växa och fördubblade nästan
antalet spelarlicenser från 2018.
Antal
medlemmar
Antal licenser
Varav kvinnor
U9-U13
U15-U17
Senior
Utländska
Flagg

2019
11817

2018
11645

2017
12345

2016
11691

3895
542
751
783
1335
52
290

4133
517
745
845
1420
23
150

4441
429
728
1161
1549
38
125

4306
383
824
1114
1512
32
77

Under 2019 drabbades verksamheten av 2 dopingdomar.
Ytterligare ett ärende kommer beslutas av Dopingnämnden
inom kort och även det härrör 2019. Tyvärr är det liknande
siffror som 2018 och verkligen ett problem som drabbar vår
idrott i negativ mening. För att sätta det hela i perspektiv så
är amerikansk fotboll den fjärde mest drabbade idrotten av
dopingfall i Sverige under perioden 2010–2018.
En av de insatser som görs inom antidopingområdet är
framförallt utbildning. Det finns två olika utbildningar som
är beslutade i våra tävlingsbestämmelser.
Utbildningen Ren vinnare som riktar sig mot individer och
Vaccinera klubben som riktar sig mot föreningar.
40 av våra medlemsföreningar har genomfört utbildningen
Vaccinera klubben, av dessa om certifierade sig 11
föreningar under 2019.
484 spelare och ledare genomförde utbildningen ”Ren
vinnare” under året och totalt har nu 1326 genomfört
utbildningen.

Kansli
Kansliet är beläget i Idrottens Hus på Södermalm i
Stockholm tillsammans med RF/SISU och ett flertal av de
andra Specialidrottsförbunden.
Medarbetare på kansliet under 2019:
Fredrik Haraldson, Generalsekreterare
Monica Gårdström, Förbundsadministratör
Mats Hagsten, (arbetar 70%), ansvarig för RIG/NIU och

Jämställdhet, integration och
mångfald
Fokus under 2019 var att Förbundet skulle genomföra en
HBTQ-omcertifiering, denna startades tillsammans med
RFSL under den senare delen av året men hann dessvärre
inte slutföras under året utan får arbetas med fortsatt under
2020.

Superserien
Superserien (herr)
Säsongen 2019 deltog fyra lag i Superserien. Carlstad
Crusaders, Örebro Black Knights, Stockholm Mean Machines
samt Uppsala 86ers.
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Grundserien avgjordes i sex omgångar där Stockholm Mean
Machines vann grundserien och Carlstad Crusaders tog
andraplatsen. I semifinalerna mötte Carlstad Crusaders mot
Uppsala 86ers och Stockholm Mean Machines mot Örebro
Black Knights. Carlstad Crusaders och Stockholm Mean
Machines visade samma styrka som i serien och vann sina
semifinaler. I finalen blev det samma bild som i serien och
Stockholm Mean Machines vann med 49–35.
Därmed vann Stockholm sitt andra guld i rad.
SM-finalen spelades i Borås inför drygt 1500 besökare och
arrangerades av Borås Rhinos. Arrangemanget skedde i
samband med SM-finalen Superserien Dam och finalen för
S1/Div1.

Resultatet togs upp på föreningskonferensen och låg till
grund för serierna under säsong 2020.
I övrigt har FS jobbat för att öka samverkan med
föreningarna i båda serierna. FS har deltagit vid några av
SAFE arrangerade möten samt jobbat för att skapa samma
förutsättningar med dam verksamheten.

Utbildning
Under 2019 genomfördes 11 AFG utbildningar med totalt
169 deltagare, en ökning med 17 procent från 2018 och en
ökning med 26% sedan 2017.

Deltagare AFG

Publiksnittet i Superserien gick ned med drygt 13,9% till 547
personer.
2013: 514

169

2014: 534
144

2015: 512
2016: 562
2017: 597
2018: 623

134
2017

2018

2019

Kvinnliga deltagare var 19 st 2019 vilket är en minskning
med 9 deltagare. Dock är det inte mindre än det var 2017

2019: 547
Publiksnitt per lag 2019:
Örebro Black Knights: 734
Carlstad Crusaders: 700
Stockholm Mean Machines: 472
Uppsala 86ers: 284
Superserien (d)
Superserien bestod 2019 av fyra lag. Örebro Black Knights,
Carlstad Crusaders, Arlanda Jets och Jönköping Spartans
spelade dubbelmöte i sex omgångar och serien vanns av
Carlstad Crusaders med Örebro Black Knights på andra
plats.
I slutspelet gick Carlstad Crusaders och Örebro Black Knights
vidare till final och där Carlstad Crusaders vann med 14–8.
Finalen på gick av stapeln i Borås i samarrangemanget med
finalen för Superserien herr och S1/Div 1.
Som nationella serier, både för herr och dam var antalet en
utmaning och tillsammans med övriga seriers arbete
bestämde FS sig för att utreda framtidens seriesystem. För
det tillsattes en utredning för att hitta bästa möjliga väg
fram till 2025 för att få ett så hållbart seriesystem som
möjligt. En grupp tillsattes med representanter för elit,
bredd och ungdom. Utredningen har under året arbetats
fram och delgetts/redovisats för inblandade föreningar.

Deltagare AFG
150

116

116

18

28

19

2017

2018

2019

Kvinnor

Männ

Utbildning av tränarutbildare har genomförts under året
tillsammans med SISU idrottsutbildarna.
De har genomgått kursen ”Grundutbildning för utbildare”.
Utveckling av nya domarutbildningar för amerikansk fotboll
och flaggfotboll har startat. En grupp har satts ihop för att
hjälpa till med utvecklingen och utbildningen av framtida
utbildare. Utbildningen kommer läggas upp så att den sker
via det som kallas flexibelt eller varierande lärande, där
delar av utbildningen kommer ske digitalt och delar kommer
ske i form av en fysisk träff.
Samarbetet med Svenska Motorcykel- och
Snöskoterförbundet (SVEMO) och Svenska
Basketbollförbundet (SBBF fortsätter starkt.
Steg har tagits för att skapa ett gemensamt bolag där
ägandet av Idrottens Utbildningsplattform (IUP) kommer
hanteras. Plattformen har tagits i bruk av SBBF.
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SAFF och SVEMO har förberett för att starta upp
användandet under 2020.
Då licenssystemet för tränare gjordes om inför 2019 är det
svårt att göra en jämförelse. Vi gick från att ha 1 licens /
ålderskategori till att ha 1 licens/tränare.
Antalet tränarlicenser 2019 var 475 samt 105 assisterande
tränare. Det finns viss överlapp emellan dessa kategorier
men inte samma som det var 2018 och tidigare då antalet
godkända licenser var 584 stycken dock så går det inte att
säga hur många tränare detta var fördelat på.

Utvecklingsbidraget stödde framför allt lanseringen av en ny
tränings- och tävlingsform, Flex Football. Det är ett spel
med mjuka skydd som passar bra i barn och ungdomars
utveckling men även är en bra brygga mellan amerikansk
fotboll och flaggfotboll.
Utöver detta har det likt tidigare år utgått ekonomiskt stöd
för flera breddläger och ett fortsatt stöd till
medlemsföreningar genom bl.a. en anställd
föreningsutvecklare och kraftiga subventioner för
föreningskonferensen.

Cardskipper licenskort skickades ut till 293 tränare och
under året varav 197 personer laddade ner sina licenskort.
123 domare fick sina kort utskickade varav 79 laddade ner
sina licenskort.
För att få ett licenskort utskickat behöver både
mobilnummer och mailadress finnas registerat i Idrottonline
vilket gjorde att inte alla inte kunde få sina licenskort
utskickade.

Barn och Ungdom
Antalet spelare i U11- och U13-klasserna är i princip
oförändrade sedan 2018 en marginell ökning av antalet
flickor är dock värt att ta upp. I juniorklasserna, U15 och
U17, är trenden fortsatt mörk med en minskning på 7%.
Minskningen har dock avtagit sedan 2017–18 och det är en
långsam process att vända trenden. Etableringen av en
barn- och ungdomsstrategi från SAFF samt ett fortsatt
arbete att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att
både träna och tävla i amerikansk fotboll och flaggfotboll är
av vikt både i storstad och landsbygd.
SAFF bidrog under året med ett ekonomiskt stöd till
medverkan vid det nationella lägret Stadium Sportscamp.
Ungdomar i olika åldrar fick möjlighet att prova amerikansk
fotboll och listor med intresserade ungdomar distribuerades
till respektive SDF för fortsatt uppföljning.

Idrottslyftet
Av de två delar som utgör idrottslyftet har planerade
aktiviteter genomförts i enlighet med den fastställda
utvecklingsplanen.
Föreningsstödet om 405kkr fördelades på 25 godkända
ansökningar av totalt 52 ansökningar.
De nya riktlinjerna från Riksidrottsförbundet medgav en
justering av tidigare års satsningar och de beviljade
projekten var inom följande områden;
- Föreningsutveckling
- Modernt material för säkrare träningar
- Nya tränings- och tävlingsformer
- Stöd till nya föreningar

Distrikt
Tidigt föreslogs att förbundets och distriktens ordföranden
behövde ha en bättre dialog för att på ett enklare sätt
säkerställa att information når ut i verksamheten.
Dessa möten har under året kallats till av förbundsstyrelsens
ordförande och de har hållits ca 1–2 veckor efter respektive
förbundsstyrelsemöte med skriftliga minnesanteckningar.
SAFF:s ordförande har närvarit vid två fysiska
distriktsstyrelsemöten, ett i Malmö tillsammans med SSAFF
och ett i Stockholm tillsammans med STAFF.
Under året har svårigheten med att få till stånd en
valnämnd nämnts vid varje möte.

Tävling
Följande föreningar deltog i seriespel under 2019:
SSAFF:
Ekeby Greys, Halmstad Eagles, Kristianstad Predators,
Limhamn Griffins, Ystad Rockets
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VSAFF:
Ale Brewers, Borås Rhinos, Carlstad Crusaders, Göteborg
Marvels, Jönköping Spartans, Karlskoga Wolves,

i-Ref, systemet för licensiering av domare och rapportering
av matcher, vidareutvecklades så att under slutet av 2019
började resultatrapportering göras direkt i iRef istället för
genom mail till kansliet. Resultaten och tabellerna på
hemsidan uppdaterades av iRef.

MSAFF:
Avesta Bisons, Eskilstuna Sharks, Norrköping Panthers,
Norrköping Monarchs, Norrköping Panthers, Uppsala 86ers,
Vadstena Motala Blackhawks Västerås Roedeers, Örebro
Black Knights

Utvärderingssystemet Hudl användes för utvärdering av
samtliga matcher i Superserien samt en del andra matcher
från Div 1, U19 och också internationellt.

STAFF:
Arlanda Jets, Carlberg Cavaliers, Djurgården, Sollentuna
Stars, Solna Chiefs, Stockholm Mean Machines, STU
Northside Bulls, Tyresö Royal Crowns, Täby Flyers,
Upplands-Bro Broncos, Wäsby Warriors
NSAFF:
Umeå AFC
Fördelning av lag i seriespel 2019

SSAFF
VSAFF
MSAFF
STAFF
NSAFF

Herr
5
6
7
6
0

Dam
1
2
2
2
0

Flaggfotboll
1
1
7
3
1

U19
1
1
2
4
0

U17
0
2
2
5
0

U15
0
4
1
5
0

Domare
Elitskolan arrangerades i Malmö med ca 30 deltagare och
med Frank Kristensen, (IFAF och Danmark) som kursledare.
Seniorskolor arrangerades i alla aktiva distrikt.
Utvärdering av domarinsatser genomfördes på samtliga
matcher i Superserien (H) av utvärderingsgruppen under
säsongen i syfte att höja kvalitén på Elitdomarnas
prestationer. Utvärderingarna genomfördes i systemet
Hudl.
DU:s tre 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.
Rule Tool användes för att förbättra Elitdomarnas regel- och
mekanikkunskaper genom situationsbaserade prov.
Fjärde säsongen med kommunikationsradio i Superserien
gav ännu bättre kommunikation mellan domarna och
minskade onödiga och tidsödande domarkonferenser.
Resultatet blev färre felbeslut och något snabbare matcher.
Radion användes även i en del Div1 matcher.

Antalet licensierade domare var det samma (184) under
2019 som under 2018.
En IFAF clinic hölls i Budapest 22–24 februari under ledning
av Bill Lemonnier, sju svenska Elitdomare deltog.
Svenska domare dömde följande internationella uppdrag
under 2019:
• Dam EM
• Junior EM
• EM Kval Herr
• Flagg EM
• JNM
• NEFL Gruppspel
• Finnkamp Dam
• Finnkamp ULU
• Finnkamp Flagg

Flaggfotboll
Det övergripande målet för FFU 2019 var att fler klubbar
och lag skulle bildas och att seriespelet skulle genomföras
utan några större problem.
Tre föreningar startade nya flaggfotbollslag, Göteborg
Marvels, Dalecarlia Rebels och Falkenberg Phoenix. Borås
hade också två tillfälliga lag under Vårgårda cup.
Herrarnas SM-serie bestod av fem lag. (Uppsala 86ers,
Eskilstuna Sharks, Ale Brewers, Carlberg Cavaliers och
Avesta Bisons). De spelade sex matchsammandrag, men så
drog sig Avesta Bisons ur seriespelet inför sista
matchsammandraget på grund av spelarbrist. Det gjorde att
de övriga fyra lagen gick till semifinal och i finalen möttes
Eskilstuna Sharks och Uppsala 86ers där 86ers tog sitt femte
raka SM-guld.
Grundserien spelades i sex matchsammandrag som skulle
ha varit sammanlagt tolv matcher per lag under säsongen.
Det blev dock något reducerat i och med Bisons avhopp.
Utvecklingsserien bestod ursprungligen av sex lag
(Norrköping Monarchs, Eskilstuna Sharks B, Umeå AFC,
Uppsala 86ers B, Avesta Bisons B och Limhamn Griffins) men
Griffins drog sig ur dagen innan seriepremiären.
Utvecklingsserien spelades som en cupserie om tre cuper
där Norrköping Monarchs vann serien. Totalt spelades 20
matcher i Utvecklingsserien, sex-åtta matcher per lag.
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Målet för damverksamheten var fyra lag i seriespel. I och
med att Kuovola beviljades att spela i svenska serien
uppnåddes det målet.
Indians var dock inte slutspelsberättigade så tabellvinnaren
Djurgården gick direkt till final medan Arlanda Jets och
Eskilstuna Sharks mötes i en semifinal.
Arlanda gick till final men besegrades där av Djurgårdens IF
AF.
Grundserien spelades i tre matchsammandrag med
sammanlagt nio matcher per lag under säsongen. Ett flertal
damer spelade också i herrlag under säsongen.
SM-slutspel och finaler för både dam och herr arrangerades
i Uppsala med Uppsala 86ers som lokal arrangör. MVPpriser delades också ut.
FFU (som har bestått av ordförande Erika Wiman Snäll,
Anton Lagerström, Joan Travesset och Daniel Heinz Lövgren
som vid midsommartid valde att hoppa av) har haft ungefär
ett möte i månaden via Skype under året.
Under hösten fick Anton Lagerström i uppdrag att sätta
samman en grupp som tillsammans med Tobias Lindh,
utbildningsansvarig på kansliet, skulle ta fram riktlinjerna för
flaggfotbollsdomarutbildning och
flaggfotbollstränarutbildning. Fyra personer tackade ja men
bara två personer har vid 2019 års utgång deltagit i arbetet.
På föreningskonferensen i november hölls ett flertal
programpunkter riktat speciellt till flaggfotbollen. Sju
föreningar deltog i dessa programpunkter.
På representantskapsmötet där tävlingsbestämmelserna
2020 skulle fastställas saknade ett flertal föreningar
röstberättigade representanter på plats vilket gjorde att
förbundsstyrelsens röster blev avgörande.
Det påbörjades också en planering för en endagskonferens
för flaggfotbollsföreningar för att prata utveckling.

Internationellt
Under 2019 har IFAF tagit ytterligare steg i rätt riktning
sedan den uppdelning som skedde under 2015. I november
hölls IFAF kongress i London och Minette Rogner och Robert
Sundberg deltog som SAFF:s representanter.
SAFF har under året svarat på flertalet enkäter som skickats
ut från IFAF med avsikten att få bättre koll på hur
medlemsförbundet har det både ekonomiskt men också
organisatoriskt. Även enkäter för att undersöka hur
jämställda de olika medlemsförbunden är har svarats på.
Efter att IFAF igen blev ett samlat internationellt förbund
har det inte funnits någon styrelse för IFAF Europa utan
endast en ordförande, Gregory Murth från Österrike. Ett
viktigt beslut under IFAF kongressen var att det nu är

beslutats om fasta helger för landslagsspel i Europa.
SAFF har under 2019 deltagit aktivt både på möten, i
arbetsgrupper, kommittéer och i olika digitala forum.
Under 2019 har också ett nordiskt möte ägt rum i Oslo,
Norge. Samtliga nordiska länder var representerade vid
mötet.
Vid mötet diskuterades bland annat de olika internationella
turneringarna och frekvensen på dessa.
Ett nordiskt utbyte för domare under 2020 beslutades med
fasta helger i spelschemat, Sverige kommer att skicka två
domare till Norge och kommer istället att ta emot två
domare från Danmark.
Diskussion om Team Nordics vara eller inte vara fördes
också med beslutet att i nuläget inte arrangera detta på
grund av för höga kostnader för spelarna. Andra viktiga
punkter var ”Nordic Girls Camp, möjlighet till utbyte av
webbaserade utbildningar och syftet med ULU i våra
respektive förbund.
Två representanter för SAFF gjorde ett studiebesök före och
under den finska finalen, Maple Bowl.
Under året deltog Stockholm Mean Machines i NEFL och
förlorade om så med små marginaler sina matcher mot
Copenhagen Towers och Helsinki Roosters.

Evenemang
SM-finalerna och finalen i Div 1 herr i amerikansk fotboll
spelades på Borås Arena inför cirka 1500 åskådare. Som
värdar för evenemanget stod Borås Rhinos som bjöd på ett
mycket välarrangerat evenemang.
SM-finalerna i flaggfotboll spelades på ”Nya
friidrottsarenan” i Uppsala för andra året i rad med Uppsala
86ers som värdar.
Vid årets Finnkamp möttes både damlandslaget i
amerikansk fotboll och i flaggfotboll. Damlandslaget i
amerikansk fotboll tog en mycket prestigefull och viktig
seger över Finland medan damerna i flaggfotbollslandslaget
fick se sig besegrade av Finland. Finnkampen arrangerades i
samarbete med Solna Chiefs och Solna Täby Northside Bulls.
U19 SM-finalen arrangerades av Kristianstad Predators som
också var ett av lagen i finalen då de gästades av Carlstad
Crusaders som också gick vinnande ur denna match.
Kristianstad Predators stod också som värdar för den EMkvalslandskamp där Sverige tog emot Storbritannien på
hemmaplan, matchen slutade med vinst till Sverige.

Kommunikation och information
Kommunikationsgruppen har bestått av Erika Wiman Snäll
och Minette Rogner med stöd av flera skribenter och
fotografer som levererat bra material till framförallt
amerikanskfotboll.com och facebook.
Ett stort arbete har lagts ner under året för att fräscha upp
och göra www.saff.se mer lättnavigerad.
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Arbetet med förbundets sociala medier (facebook, twitter
och instagram) har också stramats upp så att förbundet får
ut det mesta möjliga med små resurser. Rutiner har
inrättats för att se till att inte flera inlägg publiceras för när
inpå varandra och att förbundet postar när det är relevant
för målgruppen.
Landslagens instagramkonton har också stramats upp så att
kansliet alltid ska ha inloggning till respektive landslags
instagramkonto. Detta för att inga konton ska tyna bort när
enskilda ledare eller spelare lämnar verksamheten.
Statistik Facebook - Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Antalet gilla på sidan: 3 046–3 612 – ökning med 19%.
Inläggen med störst räckvidd:
1.

”Bragden i Leeds” (DLL), 12 augusti, 28 900 i
räckvidd
2. ”EM-silver” (DLL), 17 augusti, 20 900 i räckvidd
3. ”Finalveckan är här! På lördag möts …” (SMfinalerna), 1 juli, 15 700 i räckvidd
4. ”Överkörning av Österrike” (DLL), 17 augusti,
15300 i räckvidd
5. ”Efter herrlandslagets framgångar i Ryssland”
(HLL), 13 oktober, 12 500 i räckvidd
6. ”SÅÅÅÅJA! Sverige nollar ett bra Frankrike” (JLL), 1
augusti, 12 700 i räckvidd
7. ”Idag genomförde det svenska damlandslaget”
(DLL), 10 augusti, 12 300 i räckvidd
8. ”Sverige besegrar Storbritannien” (HLL), 2
november, 8 700 i räckvidd
9. ”Flaggfotbollslandslaget förlorade mot Finland”
(Samlat Finnkampeninlägg), 5 oktober, 8 500 i
räckvidd
10. ”Igår presenterades sex spelare som …” (JLL), 27
juli, 7 800 i räckvidd
Antal inlägg 2019: ca 230
Statistik Facebook - SAFF Flaggfotboll
Antalet gilla på sidan: 238–328 – ökning med 37 procent.
Inläggen med störst räckvidd:
1.
2.
3.

”Svenska delegationen på väg” (HFL+DFL), 27
augusti, 3200 i räckvidd
”Andreas Hellström och hans stab har gjort …”
(HFL), 5 april, 2600 i räckvidd
”Det här är Sveriges grupper i Flaggfotbolls-EM”, 31
juli, 1200 i räckvidd

Antal inlägg: ca 80

Digitalisering
Vid verksamhetsårets start beslutades att förbundsstyrelse
och kansli skulle arbeta tillsammans i ett digitalt verktyg
som heter ”Teams”, detta för att säkerställa att alla

arbetsdokument finns samlade på ett och samma ställe och
att information inte ska gå förlorad mellan
verksamhetsåren.
För att underlätta att få ut justerade protokoll från varje
förbundsstyrelsemöte till www.saff.se beslutades det att
justeringen ska ske digitalt, det har gjorts på detta sätt
sedan juli 2019.
Som en del i digitaliseringsprojektet togs en digital lösning
för röstningsförfarandet vid Representantskapsmötet fram.
Detta föll mycket väl ut under mötet efter utvärdering.
En dialog har under året förts med TU för att ta fram ett
formulär som ska användas för inskick av ärenden till TU,
informationen i detta formulär ska sedan ligga till grund för
ytterligare ett steg som innebär automatiskt genererande av
protokoll efter varje TU-beslut, denna lösning väntas vara i
drift under början av 2020.
Priset ”Stora grabbar och tjejer pris” fick ett omtag och via
information om hur man ansöker om sin legitimation på
www.saff.se kunde sedan digitala legitimationer skickas ut
via Cardskipper.

Årets ledare
Årets ledare återinstiftades som pris under 2019, totalt
nominerades 37 ledare fördelat på kategorierna barn,
junior/ungdom och senior. Till vinnare i kategorin barn
utsågs Per-Arne Forsman aktiv i Carlstad Crusaders, i
kategorin barn/junior utsågs Elias Hallbäck aktiv i Limhamn
Griffins till vinnare och i kategorin senior tog Christian
Forsman även han från Carlstad Crusaders hem priset.
Vinnarna bjöds in att delta kostnadsfritt på
Föreningskonferensen 2019 och tog emot sina priser under
middagen.

Föreningskontakt
Ett projekt med bakgrund i att förbundet vill bidra till att
skapa en enkel och tydlig kommunikationskanal med
medlemsföreningarna. Varje medlem i förbundsstyrelsen
tilldelades 5–6 medlemsföreningar med ansvaret att med
tidsbestämd frekvens hålla avstämningsmöten med en
representant från medlemsföreningen och representant
från distriktsstyrelsen.
Många samtal och dialoger inleddes men det konstaterades
snart därefter att det tyvärr inte gick att hålla det önskvärda
tempot som krävdes i detta projekt och förbundsstyrelsen
tvingades att prioritera andra projekt och ansvarsområden.
En rapport om projektet presenterades på
Föreningskonferensen 2019.
Projektet beräknas tas upp igen vid lämplig tidpunkt.

Kvalitet
För att förtydliga vilka beslut som tas vid
förbundsstyrelsemöten och vem som är ansvarig för
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desamma togs ett beslut i juni månad att flytta ut samtliga
beslut från protokollen och istället bifoga detta
beslutsdokument. Arbete med att förfina detta dokument
har pågått under slutet av verksamhetsåret.

Serieutredning
En Serieutredning genomfördes under hösten 2019 för att
jobba fram en plan och vision för hur serierna under 2020
till 2025 skulle kunna utvecklas till stabila serier med en
tydlig målbild för utvecklingen av amerikansk fotboll i
Sverige. Utredningen identifierade följande nivåer inom
svensk amerikansk fotboll där olika arbetssätt och målbilder
görs inom dessa områden:
•

Bredd/insteg

•

Elitförberedande

•

Elit

Ett tydligt mål för 2020 är att jobba med bredd/instegsnivån
för att främja fler lag och föreningar i spel med bland annat
luftigare seriespel, geografiskt anpassade serier och
möjlighet att spela med färre spelare än 11 på planen för att
minska hopslagning av lag/föreningar samt att inte lag ska
dra sig ur seriespel.

att få så många lag i spel som möjligt och att också skapa
möjlighet att spela matcher mot lag i sin egen nivå men
också få prova på tuffare motstånd.
Insamlingsunderlaget gjordes i form av enkäter samt
inhämtande av information från positioner, grupperingar
och utskott. Detta gick sedan igenom både under flertalet
förbundsstyrelsemöten och möten med deltagande lag.

Organisationsutredningen
Som en direkt effekt av de beslut som togs på RIM 2019
gällande Anslutningsutredningen och Bidragsutredningen så
konstaterade förbundsstyrelsen att SAFF löper stor risk att i
framtiden klassas om ett litet förbund och därmed få
kraftigt reducerade ekonomiska bidrag vilket då skulle
påverka både medlemmar och verksamhet negativt.
Förbundsstyrelsen gav under våren 2019
Generalsekreteraren i uppdrag att klargöra
förutsättningarna och föreslå väg framåt. Efter samtal med
Svenska Baseboll och Softbollförbundet samt Svenska
Landhockeyförbundet tog förbundsstyrelsen beslut om att
gemensamt med dessa två SF inleda en förstudie vars
uppdrag var att utreda om en organisatorisk
sammanslagning av förbunden är möjlig. Förstudien
avslutas i februari 2020.

Utredningen jobbade också med en plan för att skapa en
elitförberedande nivå på herrsidan för att skapa en attraktiv
och stark elitnivå. På damsidan är antalet lag få där focus är
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Efter ett år där samtliga landslag deltagit i mästerskap eller kval till sådant vilket trots betydande egenavgifter för deltagande
innebär stor ekonomisk belastning, visar Förbundet ett överskott för 2019 på 92 tkr och har efter detta ett eget kapital om 191
tkr. Under året har Riksidrottsförbundet inför kommande år ändrat bidragsreglerna vilket innebär betydande intäktsbortfall för
Förbundet. Detta kommer innebära stora påfrestningar för Förbundets ekonomi. Förbundet äger en del i den digitala
utbildningsplattformen IUP. Plattformen samägs tillsammans med två andra idrottsförbund.

Flerårsöversikt
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR)
Verksamhetens intäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Eget kapital
Medeltalet anställda

2019
10 215
92
3 275
5,8%
191
5

2018
10 214
5
2 608
3,7%
99
4

2017
8 269
59
4 405
2,1%
94
4

2016
6 596
548
3 679
0,9%
35
3

2015
6 774
1 002
2 809
-18,2%
-513
3

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

Resultaträkning
Intäkter
Förbundsintäkter
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga förbundsintäkter

Förbundskostnader
Övriga rörelsekostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

Årets resultat

Not
1

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2
3

4 575 060
5 133 129
68 500
438 477
10 215 166

4 716 609
4 889 346
67 500
540 081
10 213 536

4

-3 461 654
-2 963 135
-3 680 655
-16 787
-10 122 231

-3 208 752
-2 676 375
-4 152 379
-161 708
-10 199 214

92 935

14 322

0
-946
-946

0
-8 911
-8 911

91 990

5 411

5
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BALANSRÄKNING
Not

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

6

38 596

22 889

38 596

22 889

43 036

34 490

361 580
19 724
188 227
569 531

206 867
10 944
326 279
544 090

Kassa och bank

2 624 078
2 624 078

2 006 312
2 006 312

Summa omsättningstillgångar

3 236 645

2 584 892

Summa tillgångar

3 275 241

2 607 781

99 335
91 990
191 325

93 924
5 411
99 335

526 881
67 640
143 076
2 346 320
3 083 917

339 018
50 847
111 259
2 007 322
2 508 446

3 275 242

2 607 781

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet. kostnader och upplup. intäkter

7

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Uppl. Kostnader och förinb. intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

8
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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).
Verksamhetens intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas som intäkt när de
används.
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.
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
Tävlingsverksamhetens intäkter
Landslagsverksamhetens intäkter
Övriga verksamhetsintäkter
Försäljningsintäkter
Summa förbundsintäkter

2019
2 441 144
1 510 712
417 144
206 060
4 575 060

2018
2 552 339
1 570 982
523 487
69 801
4 716 609

2019
4 987 563
145 566
5 133 129

2018
4 708 000
181 346
4 889 346

2019
492 293
1 826 823
1 142 538
3 461 654

2018
545 116
2 113 191
550 445
3 208 752

Not 3 Bidrag
Statsbidrag
Bidrag för arbetskraft
Summa offentligrättsliga bidrag

Not 4 Förbundskostnader
Tävlingsverksamhetens kostnader
Landslagsverksamhetens kostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa förbundskostnader
I tillägg till landslagsverksamhetens direkta kostnader ovan tillkommer lönekostnader.
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Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar mm
Medelantalet årsanställda
Antal anställda (män)
Antal anställda (kvinnor)
Totalt medelantal årsanställda

2019
4
1
5

2018
3
1
4

Förbundet har tre heltidsanställda män, en heltidsanställd kvinna, en deltidsanställd man och en långtidssjukskriven man.
Antal ordinarie styrelseledamöter
Antal män
Antal kvinnor
Totalt antal styrelseledamöter

2019
4
3
7

2018
4
2
6

2019
0
725 646
1 882 770
2 608 416
768 866
[148 193]

2018
0
856 011
2 124 000
2 980 011
841 208
[163 125]

2019
596 705
0
0
596 705

2018
596 705
0
0
596 705

2019
-596 604
0
-101
-596 705

2018
-436 236
0
-160 368
-596 604

2019
50 668
32 494
0
83 162

2018
26 540
24 128
0
50 668

2019
-27 880
0
- 16 686
-44 566

2018
26 540
0
-1 340
-27 880

38 596

22 889

’

Löner och andra ersättningar
Styrelse
Domarersättningar
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader enligt lag och avtal
Varav pensionskostnader (premier samt särskild
löneskatt)

Not 6 Avskrivningar, inventarier och datorer
Ingående anskaffningsvärde, inventarier
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar, inventarier
Försäljningar och utrangeringar
Årets planenliga avskrivning
Utgående ack. avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde, datorer
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar, datorer
Försäljningar och utrangeringar
Årets planenliga avskrivning
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde
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Not 7 Övriga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa interimsfordringar

2019
19 724
19 724

2018
10 944
10 944

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser som leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdandet

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Förbundet har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Org.nr. 802013-4428
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