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Protokoll fört vid Förbundsmötet i Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
den 13 mars 2021, kl 11, digitalt möte  

 
Inledningsvis lämnade Thomas Bergström, Riksidrottsförbundet praktisk information 

om hur detta digitala förbundsmöte kommer att gå till. 
 

Ordföranden i Förbundsstyrelsen Robert Sundberg hälsade välkommen och uttryckte 
sin glädje över att så många är på plats för att delta i detta viktiga möte och hoppades 

på bra diskussioner och beslut.    
 
 

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 
grundval av den utav Förbundsstyrelsen upprättade röstlängden 

 
Deltagande ledamöter i Förbundsstyrelsen:  
Robert Sundberg, Robin Alexanderson, Jan Burell, Celine Helgesson Hallström, Erika 
Wiman Snäll, Lars Samuelsson, Joan Travesset och Ville Korhonen (suppleant). 
 
Övriga närvarande med yttranderätt:  
Alexander Sjöström, Anders Lentell, Andreas Hellström, Anton Lagerström, Artur 
Karlsson, Björn Isberg, Casper Winsnes, Charlotta Hammarlund, Christoffer 
Lindström, Ella Spira, Emil Broberg, Gustav Andreasson, Jan-Olof Rydin, Jens 
Carlqvist, Johanna Pilbäck, John-Daniel Härtén-Vinter, Karin Blomdahl, Kjell 
Peterson, Kristian Antonsson, Linus Jakobsson, Louise Wahlström, Martin 
Söderberg, Per-Arne Forsman, Rikard Borg, Robert Andersson, Rodrigo Ferrada 
Montesino, Roland Rasmusson, Rolf Björck, Simon Olsson, Sofia Blomgren, 
Stefan Kihlgård, Tyson Guillen, Douglas Smith och Zdravko Grahovar.  
 
Monica Thomassen, Sten Tolgfors, Thomas Bergström, RF, Tobias Lindh, Niclas 
Backlund, Fredrik Haraldson samt förbundets revisor Stefan Norell. 
 
Övriga närvarande åhörare:  
Anders Johansson, Anders Stankiewicz, David Jonsson, Elisabeth Lindeus, Katarina 
Domaradzka, Linnea Nyberg, Marie Sparring, Monika Bylin, Niklas Snäll, Nils 
Dressler, Sebastian Brinkenfeld, Ulrika Stensson och Tina Elfwing.  
 
Närvarande med rösträtt vid förbundsmötet: 
STAFF – Rodrigo Montesino Ferrada, 2 röster 
DIF – John-Daniel Härtén-Vinter, 1 röst 
Stockholm Mean Machines – Johanna Pilbäck, 2 röster 
Tyresö R C – Caper Winsnes, 1 röst 
Täby Flyers – Anders Lentell, 1 röst 
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MSAFF – Rolf Björck, 2 röster 
Eskilstuna Sharks – Andreas Hellström, 1 röst 
Örebro Black Knights – Stefan Kihlgård, 1 röst 
Uppsala 86ers – Martin Söderberg, 2 röster  
Norrköping Panthers – Emil Broberg, 1 röst 
Vadstena Motala – Alexander Sjöström, 1 röst 
Västerås Roedeers – Robert Andersson, 1 röst 
 
VSAFF – Artur Karlsson, 2 röster 
Carlstad Crusaders – Per-Arne Forsman, 2 röster 
Göteborg Marvels – Douglas Smith, 1 röst 
Jönköping Spartans – Charlotta Hammarlund, 1 röst 
Lexby Sport Club – Jan-Olof Rydin, 1 röst 
Nässjö Saints – Simon Olsson, 1 röst 
Partille Sport Club – Sofia Blomgren, 1 röst 
Skövde Dukes – Linus Jakobsson, 1 röst 
 
SSAFF – Tyson Guillen, 2 röster 
Carlshamn Oakleaves – Zdravko Grahovar, 1 röst 
Falkenberg Phoenix – Christoffer Lindström, 1 röst 
Halmstad Eagles – Gustav Andreasson, 1 röst 
Halmstad Hedgehogs – Louise Wahlström, 1 röst 
Kristianstad Predators – Karin Blomdahl, 1 röst 
Limhamn Griffins – Kristian Antonsson, 2 röster  
Ystad Rockets – Roland Rasmusson, 1 röst 
 
Totalt 36 röster. 
 
Förbundsmötet beslutade att fastställa den upprättade röstlängden. 
 

2. Fastställande av föredragningslista för mötet 
 
Johanna Pilbäck, SMM, informerade om att punkt 17 på dagordningen borde gälla Val 
på två år av tre till fem ledamöter (ej tre till fyra ledamöter) som blev en följdverkan 
av föregående års antagna proposition.  
 
Förbundsmötet beslutade att godkänna den föreslagna föredragningslistan för mötet 
med ändringen ovan. 
 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Förbundsmötet beslutade att anse förbundsmötet behörigt utlyst. 
 

4. Val av ordförande för mötet 
 
Valberedningen genom Niclas Backlund föreslog Sten Tolgfors. 
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Förbundsmötet beslutade att välja Sten Tolgfors till ordförande för mötet. 
 
Sten Tolgfors berättade om sin bakgrund som idrottsförälder och meddelade att han 
var glad att vara här igen och tackade för förtroendet att få leda mötet.  
 
Formalia gicks igenom, bl a om hur negativ acklamation går till.  
 

5. Val av sekreterare för mötet 
 

Valberedningen föreslog Monica Thomassen.  
 
Förbundsmötet beslutade att välja Monica Thomassen till sekreterare för mötet. 
 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två 
rösträknare 
 
Valberedningen genom Niklas Backlund föreslog att mötet skulle tillsätta två 
justeringspersoner tillika rösträknare. Ordet lämnades fritt.   
 
Stefan Kihlgård, ÖBK och Rodrigo Montesino Ferrada, STAFF föreslog sig själva.  
 
Förbundsmötet beslutade att välja dessa till justeringspersoner tillika rösträknare.  
 

7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för det gångna 
verksamhets- och räkenskapsåret 200101–201231 

 
Robert Sundberg informerade att ett förmöte har hållits på onsdagen innan mötet där 
verksamhetsberättelsen gåtts igenom, diskuterats och synpunkter har tagits emot.  
 
Anton Lagerström önskade notera att Nässjö ligger under VSAFF ej i MSAFF. Ingen 
övrig önskade ordet.   
 
Därefter hanterades den ekonomiska berättelsen. Ingen begärde ordet. 
 
Förbundsmötet beslutade att handlingen var föredragen med tillägget ovan om 
Nässjö. 
 

8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid. 
 
Förbundets revisor, Stefan Norell från Grant Thornton, meddelade att en påskriven 
revisionsberättelse lämnades den 3 mars 2021 och att det är en digitalt lämnad 
årsredovisning. 
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Stefan Norell läste upp uttalandet och grunden för detta. Han tillstyrker att 
förbundsmötet fastställer resultat- och balansräkningen samt förordar 
förbundsstyrelsens ledamöter och generalsekreterare ansvarsfrihet. 
 
Förbundsmötet beslutade 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 – förslag kring att anta nya stadgar för förbundet som gäller från 1 
januari 2022 
 
Robert Sundberg informerade att propositionerna är utsända.  
 
Fredrik Haraldson drog bakgrunden till propositionen.  
 
Per-Arne Forsman, Carlstad Crusaders, yrkade att beslutande av förbundsmötet istället 
för förbundsstyrelsen och att föreningar inom respektive idrottsledningsgrupp röstar. 
 
Ordet lämnades fritt och många deltog i debatten som följde.  
 
Lars Samuelsson, FS och ledningsgruppen, yrkade avslag på Per-Arne Forsmans 
yrkande och meddelade att FS står fast vid ramverket och är trygga med det förslag 
som ligger.  
 
Ordningsfråga om vilka som har yttranderätt diskuterades.  
 
Beslutades votering om vilka som har yttranderätt. Ska alla som inte har rösträtt få 
yttra sig gällande proposition 1 ja eller nej. 
 
Röstningen utföll med 14 ja-röster och 22 nej-röster.  
 
Förbundsmötet beslutade att ej utvidga rösträtten. 
 
Därefter fortsatte diskussionen kring proposition 1.  
 
Votering hölls om proposition 1 ska avgöras idag. 
 
Förbundsmötet beslutade att frågan ska avgöras idag med rösterna 27-9. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.amerikanskfotboll.com/


 
 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 
10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

 
Propositionsordningen fastställdes, det finns styrelsens förslag och Per-Arne Forsmans 
yrkande om att förbundsmötet ska besluta om ledningsgrupperna. Omröstning skedde. 
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag gällande proposition med 
rösterna 21 - 15.  
 
Proposition 2 – förslag kring att ändra ändamålsparagrafen i stadgarna 
 
Frågan diskuterades och det finns bara styrelsens förslag. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 2.  
 
Proposition 3 – förslag kring tillfälligt ändrade mandatperioder för 
Förbundsstyrelsens ledamöter 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att samtliga val som görs på SAFF:s förbundsmöte 
2021 som gäller ledamöter till förbundsstyrelsen gäller för ett verksamhetsår. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 3. 
 
Proposition 4 – Uppdrag till FS 
 
Förbundsstyrelsen föreslås att få i uppdrag att undersöka hur förbundet kan starta ett 
barn- och ungdomsutskott samt se över vad dess uppgifter borde vara. Ett resultat av 
uppdraget ska presenteras på årsmötet 2022. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 4. 
 
Proposition 5 – Uppdrag till FS 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att ge förbundsstyrelsen tillsammans med distrikten i 
uppdrag att se över hur förbundet kan förbättra möjligheten för föreningar att jobba 
med ”Idrotten Vill”.  
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 5. 
 
Proposition 6 – Uppdrag till FS 
 
Förbundsstyrelsen ska tillsammans med distrikten fortsätta jobba med förbättringar 
kring processen för att uppfylla de kraven kopplade till rösträtt.  
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 6. 
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Proposition 7 – ändring av paragraf 7.1 
 
Förbundsstyrelsen föreslår ändring av 2. 
 
Nuvarande lydelse. 
2. Föreningen på sitt program har amerikansk fotboll- eller flaggfotbollsverksamhet. 
 
Ny lydelse. 
2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 7. 
 
Proposition 8 – ändring i paragraf 1.11 
 
Förbundsstyrelsen föreslår ändring av ordet ”han” till könsneutralt ”hen”. 
 
…Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 
ordföranden om hen är röstberättigad…. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 8. 
 
Proposition 9- ändring av paragraf 2.2 
 
Förbundsstyrelsen föreslår en redaktionell ändring som är en kvarleva från tiden då 
föreningarna ej hade rösträtt vid förbundsmötet. 
 
Förslaget är att ta bort sista stycket 2.2 … ”Vid förbundsmötet får representanter för 
förbundets medlemsföreningar närvara.” 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 9. 
 
Proposition 10 – ändring av paragraf 2.5 
 
Förbundsstyrelsen föreslår ändring av 2.5§ som reglerar antalet ledamöter i 
förbundsstyrelsen och som behöver regleras på samtliga platser i stadgarna. 
 
Förbundsstyrelsen meddelade att propositionen dras tillbaka.  
 
Proposition 11 – ändring av paragraf 3.6 
 
Förbundsstyrelsen meddelade att propositionen om ändring av övriga ledamöter i 
Valberedningen dras tillbaka.  
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Proposition 12 – ändring av paragraf 5.3 
 
Förbundsstyrelsen föreslår en ändring avseende förbundsstyrelsen åligganden bör 
spegla Förbundets ändamål varför sagda ändring bör göras. 
 
Nuvarande lydelse 5.3 Förbundsstyrelsens åligganden 
 
1. Bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka 

för utveckling och utbredning av amerikansk fotboll inom Sverige och företräda 
denna idrott, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom 
idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts 
område. 
 

Ny lydelse: 
1. Bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka 

för utveckling och utbredning av de idrotter, stadgat under §1.1 som ändamål, inom 
Sverige och företräda denna idrott, tillvarata Förbundets intressen och härvid följa 
utvecklingen inom idrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på 
denna idrotts område. 
 

Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, påtalade behov av redaktionell ändring 
med frågan om pluralt av idrotter. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 12 med redaktionell ändring. 
 

11. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 23§ 
 
Samtliga motioner är utsända och finns i helhet på SAFF:s hemsida. 
 
Motion 1,2 och 3 
Inlämnad av Beckomberga Maniacs avseende Barn- och ungdomsutskott ska finnas 
och ansvar. 
 
En ordningsfråga anmäldes av Robert Sundberg. Kan Göteborg Marvels överlämna sin 
rösträtt till Jens Carlqvist p g a frånfälle för Douglas Smith? 
 
Förbundsmötet godkände detta. 
 
Motionerna diskuterades. Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 1-3 och 
hänvisar till proposition 4 som bifallits tidigare. 
 
Ordet lämnade fritt. 
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 1-3.  
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 1-3. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.amerikanskfotboll.com/


 
 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 
10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

 
Motion 4 
 
Inlämnad av Beckomberga Maniacs gällande fler föreningar i SAFF dela på 
verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 4. 
 
Ordet lämnades fritt. Robert Sundberg meddelade att motionen diskuterats vid 
onsdagens förmöte.  
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 4.  
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen. 
 
Motion 5 
 
Inlämnad av Beckomberga Maniacs avseende utträde ur RF. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 5. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen. 
 
Motion 6, 7  
 
Inlämnad av Beckomberga Maniacs avseende verka enligt idrottens värdegrund, 
Idrotten Vill samt Strategi 2025  
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 6 och 7 och hänvisar till proposition 5 
som bifallits tidigare.  
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 6 och 7. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 6 och 7. 
 
Motion 8 
 
Inlämnad av Beckomberga Maniacs avseende uteslutning av förening. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 8 med hänvisning till proposition 6 som 
tidigare bifallits. 
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Ordet lämnades fritt. 
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 8. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 8. 
 
Motion 9 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende decentralisering av 
ekonomin. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionen då förslaget i den ekonomiska 
modellen inte fungerar för ett nationellt förbund och att arbete pågår inom 
Riksidrottsförbundet där RF jobbar med att upphandla en försäkring där alla förbund 
kan ingå för att få en billigare försäkring. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 9. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 9. 
 
Motion 10 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals gällande decentralisering av 
seriesystemen. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 10, det pågår ett arbete idag inom 
samgåendeprocessen för att kolla över vilken roll våra distrikt ska ha och även då 
vilka resurser som krävs. 
 
Ordet lämnade fritt. 
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 10. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 10. 
 
Motion 11 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende decentralisering av TB. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 11 då vi inte kan ta avsteg från 
tävlingsbestämmelserna på nationell nivå. FS ska jobba tillsammans med 
tävlingsutskottet för att ta fram en plan för hur förbundet ska jobba med 
tävlingsbestämmelserna. Arbetet som beskrivs ligger redan i verksamhetsplanen för 
2021 där förbundet ska se över tävlingsbestämmelserna. 
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Ordet lämnades fritt.  
 
Det finns bara ett förslag: styrelsens förslag att avslå motion 11.  
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 11.  
 
Motion 12 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende rätten till samarbete mellan 
föreningar. 
 
FS föreslår avslag på motion 12 och anser att den inte ska hanteras på årsmötet utan 
istället på representantskapsmöte.  
 
Ordet lämnades fritt. Zdravko Grahovar, Carlshamn Oakleaves yrkade bifall på 
motion 12. 
 
Två förslag förelåg: yrkande för bifall till motionen och FS förslag till avslag. 
 
Votering skedde.  
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motion 12 med siffrorna 24–11.   
 
Motion 13 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende att SAFF betalar en 50% 
tjänst i varje distrikt för föreningsutveckling. 
 
FS föreslår avslag på motion 13 då varje distrikt är sin egen juridiska person som har 
möjlighet att besluta om sin egen ekonomi, inkluderat om till exempel distriktet ska 
anställa personal. Förbundet har inte möjlighet att fullfölja motionen då det 
ekonomiskt inte är görbart. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen.  
 
Två förslag förelåg: yrkande för bifall till motionen och FS förslag till avslag. 
 
Votering skedde.  
 
Förbundsmötet beslutade att avslå förslaget med rösterna 31–5.  
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Motion 14 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende amnesti för böter, att inga 
böter ska verkställas under 2021. 
 
FS föreslår avslag på motion 14 då SAFF bara kan utfärda straffavgifter inte böter. FS 
anser att motionen inte ska hanteras på årsmötet utan istället på 
representantskapsmöte. Idag finns redan ett beslut som behandlar frågan. FS anser att 
beslutet om att alla straffavgifter ska gå direkt till att hantera problemen som skapar 
straffavgiften och inte till något annat är tillräckligt. Den föreslagna budgeten visar att 
pengarna inte ska gå till något annat. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen.  
 
Två förslag förelåg: yrkande för bifall till motionen och FS förslag till avslag. 
 
Votering skedde. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med rösterna 27–9. 
 
Motion 15 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende officiellt spel mellan 
distriktslag. Förbundsstyrelsen skall reservera en helg varje vår och varje höst för spel 
mellan distriktslag i alla åldrar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att avslå motionen. Det ligger i förbundets intresse att 
skapa förutsättningar för alla medlemmar att utföra idrotten. Det finns inget beslut som 
stoppar distrikt från att distriktslag. Det är distrikten själva som är ansvariga för 
arbetet med och kring lagen men förbundet tillsammans med tävlingsutskottet kan 
jobba med att hitta lösningar på tider för arrangemang. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen.  
 
Votering skedde. 
 
Förbundsmötet har beslutat att avslå motionen med siffrorna 29–7.  
 
Motion 16 
 
Inlämnat av Lund Towers och Eslöv Generals avseende att förbundsstyrelsen ej skall 
ha rösträtt i TB omröstningen.  
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Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motionen med motivering att FS äger 
tävlingsbestämmelserna och att FS är ansvarig mot Riksidrottsnämnden för det som 
tävlingsbestämmelserna består av. FS ska jobba tillsammans med tävlingsutskottet för 
att ta fram en plan för hur förbundet ska jobba med tävlingsbestämmelserna. Arbetet 
som beskrivs ligger redan i verksamhetsplanen för 2021. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen. 
 
Votering skedde. 
Förbundsmötet beslutade att motionen avslås med siffrorna 32–4. 
 
Motion 17 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende trainee domare. 
 
FS föreslår avslag och anser att motionen inte ska hanteras under årsmötet utan istället 
på representantskapsmötet där tävlingsbestämmelserna hanteras. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen. 
 
Votering skedde. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med siffrorna 27–8.  
 
Motion 18 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende domaransvar. 
 
FS föreslår avslag och anser att motionen inte ska hanteras under årsmötet utan istället 
på representantskapsmötet där tävlingsbestämmelserna hanteras. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen. 
  
Votering skedde. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med siffrorna 34–2.  
 
Motion 19 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende bryta ut domarfrågor från TB. 
 
FS föreslår avslag och anser att motionen inte ska hanteras under årsmötet utan istället 
på representantskapsmötet där tävlingsbestämmelserna hanteras. 
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Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen. 
 
Votering skedde. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med siffrorna 27–7.  
 
Motion nr 20 
 
Inlämnad av Lund Towers och Eslöv Generals avseende rösträtt till TB 
 
FS föreslår avslag på motionen. 
 
Ordet lämnades fritt. Christoffer Lindström, Falkenberg Phoenix, yrkade bifall på 
motionen. 
 
Votering skedde. 
 
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med siffrorna 24–9. 
 
Motion 21 
 
Inlämnad av Stockholm Mean Machines IF, avseende ändring av stadgar i avsikt att 
skapa könsneutrala stadgar 
 
FS föreslår bifall på motion 21. 
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen. 
 
Motion 22 och 28 
 
Inlämnad av Stockholm Mean Machines IF, avseende ändring av stadgar, 
verkställande utskottets mandat och verkställande utskotts mandat, uppdrag för FS 
 
Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 22 och bifall på motion 28. 
Förbundsstyrelsen anser att uppdraget är bäst lämpat och förbundsstyrelsen ska jobba 
för att titta på vilka ärenden som ett VU ska hantera. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Det finns bara ett förslag, styrelsens förslag. 
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med detta. 
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Motion 23 
 
Johanna Pilbäck, Stockholm Mean Machines, meddelade att de önskar dra tillbaka 
motion 22, 23, 24, 25 och 26.  
 
Motion 27 
 
Inlämnad av Stockholm Mean Machines IF avseende ge FS i uppdrag att undersöka 
hur delegering av administration av Ungdomsspel (icke nationella serier) till distrikten 
skulle kunna se ut. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår bifall på motion 27 och anser att uppdraget redan hanteras i 
samgåendeprocessen. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Det finns bara ett förslag.  
 
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen.  
 

12. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår 
 
Sten Tolgfors informerade att detta är en genomgång inte beslutspunkt. 
 
Robert Sundberg meddelade att vi har haft möjlighet att vid förmötet i onsdags gå 
igenom detta. Ricard Borg har sänt in förslag till VP och Örjan Törmänens förslag 
avseende barn och ungdomsverksamhet som nya styrelsen kommer ta till sig.  
 
Johanna Pilbäck ansåg att verksamhetsplanen är dels för översiktlig och ibland för 
detaljerad. Det togs till protokollet att Johanna Pilbäck, SMM, önskar att kommande 
styrelse omarbetar verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen bör beskriva de initiativ 
som kommande styrelse skall arbeta med, på en övergripande nivå. Initiativen skall 
vara följbara, vid varje styrelsemöte, och resultaten av dessa förväntas att bli 
presenterade i samband med kommande verksamhetsberättelse, tillsammans för det för 
verksamheten och styrelsens övriga verksamhet under året.  
 
Förbundsmötet beslutade därmed att anse att verksamhetsplanen är föredragen. 
 

13. Genomgång av inkomst- och utgiftsstatus för innevarande räkenskapsår 
 
Jan Burell, FS, meddelade att den har diskuterats vid förmötet i onsdags.  
 
Christoffer Lindström meddelade att det i onsdags togs upp fråga om redovisning av 
fasta kostnader som medskick till styrelsen.  
 
Förbundsmötet beslutade att budgeten gåtts igenom.   
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14. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

 
Jan Burell, FS, föreslog oförändrade avgifter, dvs 2.000 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 
 
Niclas Backlund, inledde med att valberedningen hälsade alla nya medlemmar, 
landhockey och nya fotbollsföreningar välkomna och att det var roligt att vara här. 
Han redogjorde för valberedningens sammansättning och arbete med bl a 12 st 
protokollförda möten och att valberedningens ordförande Jennifer Troeng Johansson 
av personliga skäl avgått under året. De har haft samtal med alla i förbundsstyrelsen. 
 
De har vidare tagit hänsyn till proposition 3, att samtliga val på förbundsmötet som 
gäller ledamöter gäller för ett verksamhetsår och att antalet ledamöter ska vara 6-10.  
 
Valberedningens förslag till ordförande är Kjell Peterson. 
 
Ordet lämnades fritt och det finns bara ett förslag.   
 
Förbundsmötet beslutade att välja Kjell Peterson till ordförande på ett år. 
 
Kjell Peterson gratulerades och han presenterade sig och sin bakgrund inom sporten. 
Han meddelade vidare att vi måste växa, bli fler spelare, ha en gemensam vision med 
tydliga roller och få till ett bra arbetsklimat i styrelsen, kansli och SDF/föreningar. 
 

17. Val på ett år av tre till fem ledamöter. Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av sex 
till tio ledamöter   
 
Niclas Backlund, valberedningen, föreslår val av 6 ledamöter på ett år och Johanna 
Pilbäck meddelade att det blir ett krävande år och bra med så många ledamöter som 
möjligt.  
 
Förbundsmötet beslutade med tyst acklamation att välja sex ledamöter på ett år. 
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Valberedningen föreslår: 
Jan Burell, omval 
David Jonsson, nyval 
Linnea Nyberg, nyval 
Ella Spira, nyval 
Björn Isberg, nyval 
Anton Lagerström, nyval 
 
Inga ytterligare förslag tillkom. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
 

18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant. 
 
Niclas Backlund, 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 delegerades till styrelsen att utse ombud till RIM.  
  

20. Val på ett år av ordförande och två eller fyra övriga ledamöter till 
valberedningen 
 
Ordet lämnades fritt. Jens Carlqvist, valnämnden, föreslog: 
 
Niclas Backlund, ordförande 
Liselotte Andersson 
Johanna Pilbäck 
Joakim Björkman 
Gustav Andreasson 
 
Inga ytterligare förslag tillkom. 
 
Förbundsmötet beslutade att välja enligt ovanstående förslag.  
 

21. Val på ett år av ordförande och två till fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd. 
 
Niklas Bäcklund, valberedningen, föreslog omval Johan Hübner (ordförande), omval 
av Gustaf Taube, Jesper Fredriksson, Per Lindell samt nyval av Anna Wockelberg.  
 
Förbundsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  
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22. Mötets avslutande 
 
Mötesordföranden föreslog att på kommande årsmöte ha en punkt, övriga frågor, sist 
på dagordningen. Därefter meddelade han att vi nu färdiga för idag och tackade för 
gott samarbete, det är inte helt lätt att jobba via digitala tjänster.  
 
Sten Tolgfors avslutade mötet kl 14.30. 
 
Johanna Pilbäck riktade ett stort tack till de som nu lämnar styrelsen: Robert 
Sundberg, Minette Rogner, Sasha Krogius, Anders Lindström, Robin Alexanderson 
och Ville Korhonen och hoppades att vi ses på en fotbollsplan snart! 
 
Anton Lagerström, framförde ett stort tack till ordförande som genomfört detta väldigt 
bra! 
 
Fredrik Haraldson framförde SAFF:s tack till ordförande för ett väl genomfört 
förbundsmöte samt tackade vidare mötets sekreterare och justeringspersoner. 
 
Johanna Pilbäck var också glad att få med Landhockey kommande år!  
 
 

 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
_____________________   ________________________ 
Monica Thomassen    Sten Tolgfors 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
______________________  _________________________ 
Stefan Kihlgård   Rodrigo Montesino Ferrada 
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