Motioner &
propositioner

Förbundsmöte i Svenska Amerikansk Fotbollförbund
12-03-25

Proposition 1, utredning av distrikten. Stadgeändring (i vissa delar)
Bakgrund
Det ordinarie Förbundsmötet 2011 beslutade att ge FS i uppdrag att tillsätta en utredningsgrupp
vars uppdrag är att utreda hur den amerikansk fotboll ska organisera sig med avseende på
distriktsfunktionen. Frågor som ska konsekvensutredas är vilket behov finns av en
distriktsorganisation, om behov finns hur ser en sådan organisation ut och vilket ansvar och
arbetsuppgifter ska den ha.
Gruppen skall ha en bred representation från olika SDF och utredningen skall vara klar till
förbundsmötet 2012.
Utredningens rapport bifogas.
Förbundsstyrelsen föreslår:
att distrikten avskaffas
att distriktsombudsmän införs i enlighet med utredningens förslag
att Superserieföreningarna som grupp behåller sin rösträtt (avvikande förslag från
utredningen)
att de råd som utredningen föreslår skapas med skillnaden att U17, U15 och PeWe råden
slås ihop till ett ungdomsråd och att de olika råden har det uppdrag som utredningen
föreslår
att regelnämnden finns kvar i enlighet med dagens system i en rådgivande/ behandlande
funktion (avvikande förslag från utredningen)
att det skapas ett representantskap där FS tillsammans med distriktsombudsmännen och
en representant per råd beslutar om TB för det kommande året i enlighet med nuvarande
system. Hela representantskapet har rösträtt där FS har nio röster (en per ledamot),
distriktsombudsmännen har en röst per ombud och ombuden som representerar råden
(fem stycken) har varsin röst. Sammanlagt finns det sålunda 19 röster.
Motivering
FS anser att dagens system med att Superserieföreningarna som grupp har rösträtt har fungerat
väl och att det ska behållas. Vidare förstår FS intentionerna med de olika råden men för de olika
ungdomsserierna anser FS att det blir för många råd och att U17,U15 samt PeWe kan
sammanföras i ett råd och att syftet med förslaget ändå kan nås.
Vad gäller Tävlingsbestämmelserna så håller FS med utredningen om att en större transparens,
delaktighet och förståelse kan nås om föreningarna involveras i fastställandet av TB. Att alla

föreningar ska ha en röst måste dock ställas mot att få ett fungerande och system som ger
konsekventa regler över tiden. Det förslag som FS lagt uppfyller de kraven och ger dessutom
fortfarande en majoritet av rösterna till distriktsombuden och representanterna för de olika råden.
FS anser också att de förändringar som FS föreslagit ligger i linje med de slutsatser som
utredningen gör och att vi väl uppfyller ambitionen i utredningens förslag:
”Summeringen är att vi ökar demokratin, ger föreningarna större möjligheter till att
direkt påverka serierna och TB samt att mer kraft frigörs till fotboll istället för att
läggas på administration. Och detta genomförs utan att bidragen blir mindre.”
I övrigt hänvisas till utredningens rapport.

Distriktsutredningen 2011
Bakgrund
Förbundsmötet 2011 beslutade att ge FS i uppdrag att tillsätta en utredningsgrupp vars
uppdrag är att utreda hur den amerikansk fotboll ska organisera sig med avseende på
distriktsfunktionen. Frågor som ska konsekvensutredas är vilket behov finns av en
distriktsorganisation, om behov finns hur ser en sådan organisation ut och vilket ansvar och
arbetsuppgifter ska den ha.
Gruppen skall ha en bred representation från olika SDF och utredningen skall vara klar till
förbundsmötet 2012. FS utsåg John Åke Palm fd FS samt VSAFF, Rolf Björk-MSAFF, Per
Andersson-SSAFF, Kaj Rogner-STAFF samt Linus Eriksson-NSAFF (Linus hoppade av
utredningen av arbetsskäl) som medlemmar i utredningen.
Arbetet har bedrivits så att enkäter har skickats ut till samtliga föreningar och distrikt med
frågor om hur de uppfattar dagens situation och vad som kan/ bör förändras. Även intervjuer
med föreningar och distrikt har genomförts. Gruppen har också undersökt hur andra liknande
förbund har organiserat sig.
Gruppen föreslår ett förslag till förändring som Förbundsmötet får ta ställning till. Om
förbundsmötet väljer att avslå förslaget så behålls dagens situation med distrikt. Gruppen är
enig om att ifall en förändring skall ske så är det nedanstående förslag som gäller.
Förändringsförslaget
Då amerikansk fotboll är en liten idrott i Sverige med begränsade resurser och då det är en
ledarbrist på alla nivåer så föreslås
att distrikten avskaffas.
Motivering
Inom de flesta distrikt är intresset från föreningarna för att vara med i distriktens verksamhet
eller att få personer till de olika positionerna låg eller obefintlig. Då finns det bättre sätt att
använda de resurser vi har.
Historiskt sett har det visat sig att föreningarna i princip bara är intresserade av
seriespelsfrågor och då är det bättre att föreningarnas inflytande på just dessa frågor ökas
genom direkt inflytande. Bidrag från DF kan sökas även om det inte finns SDF varför
distrikten i den frågan inte har samma betydelse som tidigare.
Om amerikansk fotboll i en framtid har väsentligt större verksamhet så kanske det bör
övervägas ifall distrikten skall införas igen, men med dagens storlek är det klart att SDF tar
mer resurser än de ger. Andra förbund av SAFFs storlek har ofta inte SDF utan istället
distriktsombudsmän eller inget alls.
Och om inga SDF finns kan demokratin stärkas genom att föreningarna själva får rösträtt och
mer påverkan på vissa områden. Dessutom minskar administrationen om vi istället för fem
SDF som måste ha bokföring och kassörer har ombudsmän där ekonomin hanteras av SAFFs
kansli. Mer kraft frigörs till fotbollen och färre personer behöver syssla med byråkrati.
De personer som idag är aktiva inom SDF kan ta plats inom styrelser, utskott och kommittéer
i föreningarna och SAFF.

Förslaget i sin helhet:
- Distrikten avskaffas.
- Distriktsombudsman införs där denna väljs av föreningarna i distriktet/regionen och har
till uppgift att företräda, samordna och stödja amerikansk fotboll inom RF-distriktet/en, vara
ombud för klubben(klubbarna) på SAFF, DF- och SISU-stämmorna, motta och fördela bidrag
via DF samt svara mot DF´s redovisningskrav, vara kontaktperson för förbundsstyrelsen.
Ombuden ska även vara sammankallande av distriktets/regionens representationslag i U17.
Ombuden får ett tydligt uppdrag att vara länken mellan föreningarna och SAFF och denna ska
hjälpa utvecklingen av amerikansk fotboll utan egen agenda.
- Rösträtten på SAFFs årsmöte innehas av ombudet (enligt dagens uträkningssystem) men
föreningarna måste träffas på ett möte innan och ge ombudet information hur rösträtten ska
utövas.
- Superserieföreningarnas rösträtt tas bort.
- Det inrättas råd såsom
o Superserieråd (finns idag)
o Damserieråd
o division 1 råd
o u19 råd
o u17 råd
o u15 råd
o samt Pee-Wee råd
Till dessa råd skall de deltagande föreningarna (oavsett distrikt/region) välja tre representanter
som tillsammans med TU för respektive serie tar fram ett förslag rörande serieupplägg &
spelschema till beslut av FS i enlighet med TB.
Föreningarna får därmed direkt inflytande i den för dem viktigaste frågan, seriernas
utformning. Idag är det FS ensamt som beslutar. Med förslagets system får råden och
föreningarna ett direkt inflytande på besluten.
- Regelnämnden avskaffas.
För att ytterligare stärka föreningsinflytandet så tas regelnämnden bort och istället införs ett
representantskapsmöte där alla föreningar har en röst. FS ledamöter har röster på samma
möte. På detta möte bestäms Tävlingsbestämmelserna. Då kan både en större förståelse för TB
fås och föreningarna får själva vara med och ta ansvar för TBs utformning.
Summeringen är att vi ökar demokratin, ger föreningarna större möjligheter till att
direkt påverka serierna och TB samt att mer kraft frigörs till fotboll istället för att
läggas på administration. Och detta genomförs utan att bidragen blir mindre.

Proposition 2, bildande av bolag, Superserien AB
Bakgrund
Superserierådet och FS har genomfört en utredning om hur Superserien ska kunna utvecklas i en
mer kommersiella riktning. Utredningen föreslår bland annat att ett bolag bildas som antingen
äger de kommersiella rättigheterna till Superserien eller att bolaget genom avtal har rätt att
använda vissa kommersiella rättigheter.
Bolaget kan sedan dels ta in externt kapital för att påskynda utvecklingen om sådant behov finns
men framförallt kan bolaget på ett mer kommersiellt sätt utnyttja de rättigheter som finns.
Syftet är att öka de externa intäkterna till de lag som deltar i Superserien.

Förbundsstyrelsen föreslår:
att Förbundsmötet ger FS i uppdrag att bilda ett bolag till vilket vissa kommersiella
rättigheter för Superserien skall överföras. Aktiemajoriteten i detta bolag ska sedan inte
ägas av SAFF som bara skall ha kvar ett minoritetsägande.

Motion 1
Motionsställare:

STAFF

Ang:

Att förändra rösträtten (19§ i stadgarna). Stadgeändring.

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på denna motion.
Motivering:

När RF fastställer sin röstlängd inför RIM använder RF bara antalet
medlemsföreningar som beräkningsgrund. SAFF och alla andra
medlemsförbund (förutom Korpen) för sina röster efter hur många
medlemsföreningar vi har. Det kan tyckas som en trubbig beräkningsgrund
men den används av RF och den verkar fungera.
I SAFF är det föreningar som är medlemmar och detta medlemskap
grundas inte på aktivitet eller antalet medlemmar utan alla föreningar har
samma rättighet och detta ger en bra demokratiskt grund att stå på. En
förening har lika stor del i beräkningsunderlaget som en annan, det liknar i
mångt och mycket den demokratiska grundprincipen, en person –en röst.
Medlemskapet i ett idrottsförbund och i SAFF är inte baserat på enskilda
personer utan på föreningen.
FS anser inte att detta är en snedfördelning i den demokratiska processen.
Att införa ett system där en förening med fler medlemmar för fler röster
kan snarare anser snedfördela den demokratiska processen då det ger fler
röster till de stora på bekostnad av de små. Vidare tar ett sådant system inte
hänsyn till att föreningarna verkar under olika förutsättningar och i skilda
områden. Föreningar som verkar i storstäder har en större chans att få fler
röster än föreningar som finns i mindre samhällen eller orter.
Att sedan kombinera detta med att ge lagen i högsta herr- och damserien
skulle i dagens läge med tre av fyra damlag från Stockholm och med fyra av
sju herrlag ge en markant förskjutning av rösterna mot Stockholm.
FS kan inte se att en sådan kraftig förändring av rösträtten skulle gagna den
amerikanska fotbollen i hela Sverige.
Avslutningsvis, lika väl som dagens system i vissas ögon inbjuder till att det
startas föreningar utan större verksamhet så kommer även det föreslagna
systemet att kunna ge samma effekter. Istället för föreningar som ändock
kräver en del verkligt arbete för att de ska bli medlemmar, så kan en
förening enkelt registrera medlemmar för att få fler röster på
Förbundsmötet. Rösterna på Förbundsmötet kan på ett enklare sätt
manipuleras och riskerna för demokratisk snedvridning ökar markant.

Motion angående förändrad Rösträtt (19§ i stadgarna)
Bakgrund
Med dagens fördelning av rösterna så tas inte hänsyn till föreningarnas storlek med avseende
på dess medlemsantal eller om de bedriver idrottslig verksamhet i av SAFF eller SDF
anordnat seriespel. Detta gör att det blir en snedfördelning i den demokratiska processen då
föreningar med få medlemmar har lika mycket att säga till om som en förening med många
medlemmar. Det vore också bra om enskilda föreningar får föra sin egen talan och rösta vid
förbundsmöte och extra förbundsmöte då gapet mellan föreningarna och förbundsstyrelsen
verkar växa. Vi anser också att lagen som spelar i högsta seniorserien skall ha ett extra
inflytande både på dam och herrsidan. SDF styrelserna bör även de ha inflytande och besitta
ett antal röster på förbundsmötet.

Yrkande
Vi yrkar att 19§ i stadgarna skall lyda följande.
Varje SDF har tre röster.
Organisation för lagen i högsta herrserien har 3 röster på förbundsmöte.
Organisation för lagen i högsta damserien har 3 röster på förbundsmöte.
Varje till Förbundet ansluten förening har en röst.
Härtill kommer tilläggsröster för föreningar, som har ett medlemsantal enligt
följande uppställning:
Medlemmar Tilläggsröster
100-199
1
200-299
2
300-399
3
4004
Detta gäller för SDF och föreningar vilka senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga
skyldigheter mot förbundet samt deltagit i seriespel arrangerat av SAFF eller SDF.
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla tiden 1
januari- 31 december. Medlemsantalet för föreningarnas tilläggsröster avläses den 31/12
från idrott online.

Motionär
Styrelsen STAFF

Motion 2
Motionsställare:

STAFF

Ang:

Att justera §18 ifall motion 1 bifalles. Stadgeändring.

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på denna motion.
Motivering:

Då FS föreslår avslag på motion 1 skall även denna följdmotion avslås.

Motion angående förändrad 18§ Beslutsmässighet, yttranderätt,
förslagsrätt (18§ i stadgarna)
Bakgrund
Om motion för förändrad Rösträtt antages föreslår vi att 18§ ändras.

Yrkande
Vi yrkar att 18§ i stadgarna skall lyda följande.
Förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter vederbörlig kallelse deltar i
mötets beslut.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombudenförbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöterna i Förbundets kommittéer och motionär
i vad avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representanter, förbundets arbetstagare och med mötets
samtycke annan närvarande.
Det vill säga att vi stryker följande mening
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara.

Motionär
Styrelsen STAFF

Motion 3
Motionsställare:

STAFF

Ang:

Att justera §17 ifall motion 1 bifalles. Stadgeändring.

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på denna motion.
Motivering:

Då FS föreslår avslag på motion 1 skall även denna följdmotion avslås.

Motion angående förändrad Sammansättning (17§ i stadgarna)
Bakgrund
Om motion för förändrad Rösträtt antas föreslår vi att 17§ ändras.

Yrkande
Vi yrkar att 17§ i stadgarna skall lyda följande.
Förbundsmöte består av ombud för distriktsorganen, föreningarna samt de föreningar som
under innevarande verksamhetsår spelar i högsta dam respektive herr serien.
Ombud får inte företräda mer än ett distriktsorgan, förening eller grupp av föreningar som
under innevarande år spelar i högsta dam respektive herr serierna och inte vara ledamot av
förbundsstyrelsen. Undantag: Förening får låta sitt SDF vara ombud för föreningen om
fullmakt på detta finns.
SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst.
Ombud skall medföra fullmakt från SDF. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva rösträtt
anges.
Föreningarna får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en
röst. Ombud skall medföra fullmakt från förening. I fullmakten ska ombudets rätt att utöva
rösträtt anges.
Utgörs distriktsorgan av ombudsman, skall de inom distriktet till förbundets anslutna
röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse ombud. Detsamma gäller om distriktet
har rätt att utse mer än ett ombud.
Föreningarna som under innevarande år spelar i högsta dam respektive herr serien får sända
ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. De föreningar
som under innevarande år spelar i högsta dam respektive herr serien skall beredas tillfälle att
utse sina ombud. Ombud skall medföra fullmakt från de i den högsta serien spelande
föreningarna.

Motionär
Styrelsen STAFF

Motion 4
Motionsställare:

STAFF

Ang:

Valberedningen. Stadgeändring.

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på denna motion i allt förutom följande förändring av
§27:
”Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt
justeringsmän och rösträknare till förbundsmöte eller extra
förbundsmöte.”
Motivering:

FS ser inga skäl till att begränsa hur valberedningen väljs i vad avser
geografisk tillhörighet.
Vad gäller protokollföring och att dessa protokoll ska överlämnas till FS
anser FS att detta är direkt olämpligt. Valberedningen är vald av
Förbundsmötet och svarar inför Förbundsmötet och inte FS. Vidare bör
rimligen båda valberedning, kandidater och de som nominerar kunna göra
så utan att de skall riskera att detta sprids bland andra.
Motionen är dessutom otydlig då valberedningens ledamöter ska beläggas
med tystnadsplikt emedan mötena ska protokolleras och arkiveras. Vem
som ska ha tillgång till protokollen är oklart och även varför.
Hur valberedningen genomför sina möten och mötena måste kallas senast
en vecka innan förefaller som väl byråkratiskt och något som allvarligt kan
hindra deras arbete. Det finns en uppenbar risk att valberedningen skulle
bryta mot stadgarna om den delen infördes.
FS stödjer att valberedningen tar fram förslag på mötesfunktionärer. Det
har av praxis varit FS som förberett detta men om förbundsmötet anser
att valberedningen ska göra det så har FS inget att invända.

Motion angående valberedningen
Bakgrund
Vi anser att ett utökande av valberedningen bör ske så att denna har representanter från
distrikten och består av kvinnor och män från olika åldersgrupper. Valberedningen bör också
ha en vice ordförande samt en sekreterare. Valberedningen bör fortlöpande följa arbetet i FS
för att se vilka kompetenser som kan behövas inför kandidatnomineringen följande
förbundsmöte. Deras möten skall protokollföras och efter förbundsmötet skall dessa arkiveras
av den tillsatta förbundsstyrelsen. Valberedningen bör också ansvara för kandidater av
ordförande, sekreterare, justeringsmän samt rösträknare till förbundsmöte och extra
förbundsmöte.

Yrkande
Vi yrkar att stadgarna ändras enligt följande.
1. 26§ Sammansättning
Valberedningen utgörs av ordföranden samt 5 övriga ledamöter, 1 från varje distrikt.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt sekreterare.
Ledamöterna skall vara både kvinnor och män samt skall vara av olika åldersgrupper.
2. 27§
Tillägg till paragrafen.

Valberedningen skall fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå
kandidater till.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap
fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmöte skall protokollet
överlämnas till FS.
Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän
och rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte.
3. 30§ Sammanträde
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när kallelse
har utgått en vecka före sammanträdet till ledamöterna och minst tre av dem är
närvarande.

Motionär
Styrelsen STAFF

Motion 5
Motionsställare:

STAFF

Ang:

Valbarhet. Stadgeändring.

Förbundsstyrelsen föreslår att med ändring på motionens text till ”att valbar är myndig
svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande boende i Sverige” yrka på
bifall på denna motion.
Motivering:

FS anser att valbar person bör vara myndig och att denna ska vara antingen
svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande boende
i Sverige. En person som inte är varken svensk medborgare eller
stadigvarande boende i Sverige kan troligen inte representera SAFF eller
dess medlemmar och ta ansvar för utvecklingen av amerikansk fotboll i
Sverige.
FS har använt svenska basketbollförbundets stadgar som mall i denna fråga.
Vad avser RF’s krav på att valbar person ska vara medlem i RF ansluten
förening så gäller detta oavsett om det står i SAFFs stadgar eller ej då det är
ett krav från RF. Men för tydlighetens skull så kan detta införas i SAFFs
stadgar.

Motion angående valbarhet 22§
Bakgrund
Vi ser inget hållbart skäl till att utländska medborgare skall vara stadigvarande i Sverige minst
10 år. Däremot borde vi komplettera med RF:s krav att man måste vara medlem av en RF
ansluten förening för att kunna vara valbar. I vårat fall en SF ansluten förening.

Yrkande
Vi yrkar att stadgarna ändras enligt följande.
22§ Valbarhet
Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20-21 är myndiga svenska medborgare samt utländska
medborgare som varit stadigvarande i Sverige minst 10 år.
För samtliga val som företas av förbundsmöte krävs att den nominerade är medlem i
förening ansluten till SF.
Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Medlem av
förbundsstyrelsen, regelnämnden eller förbundets revisorer får inte inneha post i
Valberedningen.
Den av förbundsmötet valda externa revisorn skall vara auktoriserad revisor och hans
suppleant skall vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 13.

Motionär
Styrelsen STAFF

