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Förbundsstyrelsen 
Inför arbetet med verksamhetsplanen för 2005 beslutade FS att förändra arbetssättet 
inom förbundet. Tidigare år har en plan för de kommande fem år lagts fast (t.ex. Mål 
2005) och vid varje förbundsmöte har en verksamhetsplan för det kommande årets 
fastslagits. Kopplingen mellan de långsiktiga målen och den årliga verksamhetsplanen 
har dock mer sällan varit tydlig. Inte heller har de långsiktiga målen brutits ner i mål för 
varje verksamhetsår. 
  
Under 2005 beslutade förbundsmötet att verksamhetsplanen och verksamheten i stort 
skall bli målstyrd fullt ut. Varje del i verksamheten skall bidra för att förbundet skall kunna 
nå de långsiktiga målen. Arbetssättet skall bli så att varje del sätter upp egna mål inför 
varje års verksamhetsplan och dessa mål skall vara direkt kopplade till de långsiktiga 
målen. 
 
Verksamhetsmålen är oförändrade då de till sin natur är generiska. Verksamhetsplanen 
för de delar som uppfyllts under 2010 är borttagna så att en kontinuerlig förbättring sker. 
Målen som uppfyllts skall därmed inte glömmas bort utan de ska helt enkelt läggas till de 
normala arbetsrutinerna. 
 
Naturligtvis skall den normala verksamheten fortlöpa men fokus skall ligga på hur 
verksamheten kan förbättras över tiden så att den amerikanska fotbollen utvecklas i 
enlighet med målen. 
 
2007 utökades verksamhetsmålen med ett sjunde mål, integration. Integration och ökad 
mångfald är ett viktigt område som SAFF numera skall ha fokus på. 
 
Inför 2008 konstaterade FS att arbetet måste förändras. Verksamhetsmålen är bra och 
ger bra ledning för i vilken riktning SAFF skall försöka utvecklas. Problemet har varit att 
uppnå alla årliga verksamhetsplaner och att genomföra all utveckling inom alla 
kommittéer och utskott. Den största anledningen till det är naturligtvis avsaknad av 
resurser. Alla i FS, kommittéer, utskott, SDF och i princip alla hos föreningarna är ideellt 
arbetande vilket medför klara begränsningar i vad som kan utföras. 
Men ett annat problem har visat sig vara att genom att alla delar av verksamheten skall 
försöka bidra till alla verksamhetsmålen så har resurserna splittrats. Samtidigt har vissa 
delar haft svårt att finna några meningsfulla sätt på hur de ska kunna utveckla andra för 
dem främmande områden. 
 
Inför 2010 fortsätter FS på den inslagna linjen som fastställdes inför 2008. FS föreslår att 
verksamhetsmålen behålls men att istället för att alla delar skall bidra till alla 
verksamhetsmål så fokuseras insatserna till de områden som har störst betydelse för att 
vi skall närma oss verksamhetsmålet. 
Med de begränsade resurser som förbundet har ger det en kraftsamling och fokus som 
bör medföra att vi kan utveckla verksamheten i den riktning som verksamhetsmålen 
anger. 
 
Inför 2012 har verksamhetsmålen justerats och uppdaterats så att de blir tydligare att 
utvärdera. 
 
Text angående samarbete SAFF-föreningarna.  
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  Mätbara mål,  

1. Den kvinnliga representationen i styrelser, valberedning samt ledare 
skall följa RF:s regler. Antalet kvinnliga utövare ska öka med 20 % per 
år. 

 
2. Antal licensierade spelare, antal föreningar, antal lag i seriespel. Alla 

dessa resultat ska bilda en rättvänd pyramid med största bredd på 
ungdomssidan. Antal lag i respektive ålderskategori ska likna 
pyramiden. Antalet seniorlicenser ska öka med 5%, juniorlicenser 10 
%, U11-U13-licenser 20% och antalet flaggutövare skall öka med 30% 
per år. 

 
3. Förbundets ekonomi måste stärkas. Det egna kapitalet skall följa RF:s 

rekommendationer dvs. uppgå till minst sex månaders drift av kansliet 
inklusive personalkostnader.  De kommersiella intäkternas andel av 
omsättning skall öka med 10 % per år tills de uppgår till minst 25 % av 
den totala omsättningen. Likviditeten skall uppgå till minst 10 % av 
omsättningen. Vinsten skall uppgå till minst 5 % av omsättningen. 

 
4. Landslagets mål är EM-guld, VM-medalj och NM-guld (för 

juniorlandslaget och flagglandslagen): Gäller damlandslag, U19 och 
Seniorlandslag. Flaggfotbollslandslagen skall ta EM medalj och 
placera sig bland de sex främsta länderna i VM. Sverige skall ha minst 
fem spelare med i IFAF’s världslag.  
Nationellt, mäta följande faktorer på U19 och Senior, hur länge 
utövarna spelat, bredd på truppen i lagen och antal licensierade 
coacher. Detta skall öka varje år. 
Sverige skall ha minst två seniorlag rankade på Europas topp 20 lista. 
Sverige skall vara rankade topp fem i IFAF’s världsranking för senior 
herrar, topp fem för senior damer, topp fem junior herrar samt topp sex 
för båda flaggfotbollslandslagen. 

 
5. Publiksnittet för Superserien skall vara minst 500 och för division 1 

300.  SAFF skall närvara på minst 75 % av RF och SISU:s möten. 
Antalet artiklar i tidningar skall mätas och öka varje år. Antal inslag i 
nationell TV för såväl svensk amerikansk fotboll som internationell 
skall mätas och öka varje år.  
 

6. Samtliga utskott, kommittéer och ansvarsområden skall höja kvaliteten 
i det egna arbetet varje år och målet är att SAFF av sina 
medlemsföreningar skall uppfattas som professionellt och att arbetet 
genomförs med hög kvalitet (80 % NKI). 

 
7. Målet är att SAFF skall ha en mångfald som följer samhället i övrigt 

både vad gäller utövare och ledare. 
 
 



1 Jämställd idrott 
Arrangera SM-serie för damlag med minst fyra deltagande lag under året. En domare i 
varje match i damserien. Utse minst två kvinnor som tränare i damlandslaget samt en 
kvinnlig tränare i varje distriktslag. Arbeta för att fler kvinnliga ledare genomför 
Plattformen. Arbeta för att förbundsstyrelsen har minst 30 % kvinnliga ledamöter. Minst 
20 % kvinnor på ungdomsledarkonferensen.   
 
 

2 Fler utövare 
Förbundet ska underlätta för föreningarna att få fler medlemmar genom en ökad satsning 
på enskilda turneringar och turneringstyper. Nätverk mellan föreningarna skall 
uppmuntras för att främja kompetens- och erfarenhetsutbyte som mynnar uti fler utövare 
och stabilare föreningar.  
Förbundet kommer att fortsätta med sin satsning för stabila och varaktiga föreningar 
genom Idrottslyftet. Förbundet ska verka för att nationell rekryteringsdag genomförs.   
 
 
3 Bättre ekonomi  
Alla föreningar måste använda klubben online och registrera alla sina medlemmar och 
aktiviteter på rätt sätt. Föreningarna måste utbildas/ informeras i hur klubben online ska 
användas. Tydlig återrapportering till RF om landslagsverksamheten så att elitstödet kan 
öka samt påverkansarbete med mål att öka elitstödet.  
Öka de kommersiella intäkterna genom att ingå avtal med minst tre företag. 
 
 

4 Sportsligt bättre  
Akademier för damlandslaget. Alla distrikt ska vara med i DM-cup. Öppna träffar för U15 
och U17. Intensifiera arbetet mot användandet av kosttillskott genom utbildning. Sju 
domare i Superserien. Kontinuerlig uppföljning av att tränarlicenskraven följs samt 
vidareutveckla och genomföra tränarutbildningarna 
Tio lag i flagg SM. Ungdomsenkät i samband med DM-cup. 
Utländsk kunskap ska stärka den inhemska kompetensen i flagg. 
SAFF ska stötta de föreningar som vill arrangera ungdomsturneringar. 
Implementera projektet Superserien 2012.  
 
 

5 Profilering av amerikansk fotboll 
Medieutbildning för Superserieföreningarna. Förbundet ansvarar för att ta fram en 
medieguide som föreningarna kan använda till att ge ut till sin lokala media. 
Web-radio och webtv-sändningar av Superserien under säsongen. Gemensam 
medieplan för Superserien. Löpande inslag i nationell TV om amerikansk fotboll i 
allmänhet och Superserien i synnerhet. 
Ta fram avtal för inköp av merchandise för föreningar. En artikel per vecka om svensk 
amerikansk fotboll i nationell tryckt press. Aktiv närvaro på social medier. 
Gemensam aktivitet inför start av Superserien, kick off, media och presskonferens. 
 
 

6 Kvalitet 
För att kunna följa upp kvalitén på förbundets olika arbetsområden måste en 
attitydundersökning under kommande år inledas för att årligen upprepas och resultatet 
redovisas. Fem styrtal för kvalitet tas fram under 2012. Undersökningen ska genomföras 
externt men en person i styrelsen ska utses som ansvarig. 
En dokumentation av förbundets tänkta interna och externa informationsflöden måste 
genomföras.  
 
 

7 Integration 
FS ska ta fram policydokument samt lära av andra förbund hur de arbetat med frågan. 
Berörda delar ska integreras i utbildningspaket, valberedningens arbete samt tas upp på 
ungdomsledarkonferensen. Vidare skall förbundet undersöka hur integrationssituationen 
ser ut inom amerikansk fotboll. 


