PROTOKOLL 5 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 27 AUGUSTI 2016,
EPICENTER, STOCKHOLM
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Närvarande:
Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH) t o m 4 a)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
Joan Travesset, ledamot (JT)
Angelo Welander, suppleant (AW)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Monica Gårdström, adjungerad (MoG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Cecilia Törnblom, adjungerad (CT)
Anmält förhinder:
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Mats Hagsten, adjungerad (MH)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och tackade PM för tillhandahållande av
möteslokal. Informerades att Cecilia Törnblom representerar kommittén för Jämställdhet,
integration och mångfalds-gruppen eftersom HH ej kan närvara under hela mötet, därefter
öppnade MG mötet. Dagordningen justerades med att punkterna som HH ansvarar för
behandlades först på mötet.
2. Val av justerare
Beslutades att:
• Välja Kristian Elisson att justera dagens protokoll.
3. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Noterades att FS- och VU-protokoll är justerade och utlagda på www.saff.se.
6. e) Jämställdhet, integration och mångfald
HH kompletterade den utsända rapporten och beskrev genomförda aktiviteter sedan
föregående styrelsemöte. MG berättade också om Pride i Stockholm den 30 juli och JT
informerade om Malmös parad den 6 augusti och om planerat möte med SISU.
•
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Pride i Stockholm, Skövde och Malmö blev alla succéer. I Stockholm deltog
deltagare från SAFF, Stockholm Mean Machine, Djurgården, STU, Arlanda Jets,
Jönköping Spartans. Sammanlagt ca 50 deltagare. I Skövde vajade Prideflaggan
med stolthet och i Malmö deltog Limhamn med cirka 20 deltagare.
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•

•

Koncentrat av utvärdering från deltagarna är att många vill vara med nästa år:
Gärna gå i enad front alla tillsammans, bättre information och reklam från SAFF i
tidigare skede inför ett deltagande i Pride 2017, ta fram ett gemensamt
marknadsföringsmaterial och merch till nästa år och bilda en arbetsgrupp.
Bra mediebevakning som presenterats på saff.se och FB.

Planering pågår för att träffa damföreningarna i division ett under hösten för att prata
jämställdhet, integration och mångfald. Två (Arlanda och Örebro) av sju föreningar har
hittills svarat på inbjudan så här långt.
Valberedningen har informerats om FS viljeinriktning att bredda styrelsen med fler
kvinnor och ungdomar via mail. Uppföljande möte kommer att ske senast oktober.
Beslutades att:
•
•

Verka för att både styrelse och föreningar deltar på så många Pride-parader
som möjligt 2017.
Att tillsätta en arbetsgrupp för genomförandet av Pride-paraden i Stockholm
och att HH och CT ansvarar för detta.

7. b) HBTQ-certifiering
HH berättade att certifieringstillfälle nr 2 hålls under eftermiddagen, dock utan
medverkan av förbundskaptenerna som är ute på uppdrag. Vidare lämnade han en kort
status och en beskrivning av genomförda aktiviteter sedan föregående styrelsemöte.
•
•

Avesta Bisons deltagande på musik- och kulturfestivalen Peace and Love blev
misslyckat p g a väderförhållanden och tidsbrist. Festivalen och Avesta Bisons
för diskussioner om deltagande 2017.
Två stycken föreningar har visat intresse att påbörja en utbildning inom HBTQ
redan nu under hösten.

Beslutades att:
• Avsätta pengar till föreningar för HBTQ-utbildningar genom Idrottslyftet.
• Fortsätta diskussionen med ÖBK och Jönköpings Spartans om planerad
HBTQ-utbildning.
HH tog också upp frågan om hur vi arbetar med amerikansk fotboll för
funktionsnedsatta, detta för att inkludera alla. Örebro Black Knights och Jönköpings
Spartans har anmält intresse. Frågan diskuterades samt hur vi definierar
funktionsnedsättning.
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4.

Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH hänvisade till skriftligt utsänd information om aktuella ärenden som RF diskuterar i
nuläget:
•
•
•
•
•

RF och SOK har senaste månaden haft mycket fokus kring OS i Brasilien.
RF tog ställning i debatten om Rysslands vara eller icke vara under OS:
http://www.rf.se/Allanyheter/2016/rfstarbakomskrivelsetilliok/.
RF har tilldelat SM-veckan (sommar) till Helsingborg/Landskrona 2018 och
Malmö 2019. SM-veckan 2017 går i Borås.
RF startat särskild satsning för snabbare inkludering av nyanlända flyktingar:
http://www.dn.se/debatt/sluta-gor-vara-ideella-ledare-till-kommunaltjansteman/
Mer om detta under kansli.
Senast 1:a oktober ska ansökan om RF:s förtjänsttecken vara inne:
http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/Riksidrottsmotet/RFsfortjansttecken/.

b) Kansli och personal
FH kompletterade den utsända rapporten och informerade om framtida
arbetsplanering för kansliet.
Beslutades att:
•

Återkomma med förslag i frågan om arbetsplanering till den 8 oktober.

Den 15 september är sista datumet att söka bidrag hos RF. Det är även sista datumet
för redovisning av all statistik som ska rapporteras in till RF. MoG och FH ansvarar
för rapporteringen.
Det finns fem olika ekonomiska stöd från RF:
1. SF-stöd inklusive stimulansstöd
2. Idrottslyftet
3. Landslagsstöd, matematisk del
4. Landslagsstöd, projektdel
5. Etableringsstöd för nyanlända
•

•
•
•
•
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Stöd 1 grundar sig på medlemsantal, föreningsantal och utbildningstimmar.
Stimulansdelen i stöd 1 är den intressanta. Här kan vi söka för olika projekt som
vi vill genomföra. Stimulansstödet kan sökas avseende Idrotten Vill (att utveckla
något inom det området) eller avseende Internationellt utvecklingsarbete.
Stöd 2 behandlas nedan.
Stöd 3 är ej sökbart utan baseras på tidigare resultat och verksamhet.
Stöd 4 har landslagskommittén diskuterat vad som ska sökas, men en
förlängning av FK-bidraget kommer sökas.
Stöd 5 kan sökas om vi vill göra ett arbete med att ge nyanlända en chans att
komma in i idrotten.
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Diskuterades vilka projekt som ska sökas.
•
•

Stöd 1: Föreslogs ett stimulansprojekt avseende nordiskt samarbete för
damer.
Föreslogs även söka stöd för att utveckla våra coacher.
Stöd 5: Se över möjligheten om etableringsstöd för nyanlända.

FH föredrog jämförande statistik för licenser som är utsänt. Noterbart är att vi har
tappat ganska stort på tränar- och domarsidan men ökat på damsidan. Även en
djupare analys på hur det ser ut på tränarsidan finns i presentationen.
Statistiken och frågan om vi har olicensierade tränare diskuterades samt även risken
för eventuella framtida intäktsbortfall.
Beslutades att:
•

Kansliet gör en analys avseende tränarlicenser till nästa möte.

Styrelsen noterade skriftlig rapport från Flaggfotbollen. Kommenterades att det
saknas TB för flagg som styrelsen väntar på.
FH informerade om aktuell sponsor, Viking Line.
Beslutades att:
•
c)

Idrottslyftet
FH kommenterade den utsända rapporten.
•
•

•
d)

Arbetet med föreningskonferensen i december fortlöper. Information om datum
och plats gick ut till föreningarna innan sommaren. FH ser gärna att någon från FS
är med i det kommande arbetet med program.
Status på Idrottslyftsansökningar finns som bifogad fil ”rapport t styrelsen”. I
nuläget finns mycket medel kvar att fördela men kommer att gå åt innan årets slut.
Information kring alla ansökningsmöjligheter gick ut innan sommaren till alla
föreningar.
Arbetsgruppens arbete presenteras under ”projekt”.
Internationellt
FH föredrog de internationella frågorna. Möteshandlingarna inför kongresserna
diskuterades.

•
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FH och HR får ta beslut i frågan om Viking Line och sluta avtal.

”IFAF 1” har kallat till kongress den 17 september i New York. MG och MS
närvarar. Roope Noronen har meddelat att han inte kommer ställa upp för omval
till ordförandeposten.
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•
•
•
•

”IFAF 2” har kallat till kongress den 17 september i Paris. TA närvarar som
observatör.
IFAF 2 har gått ut och ogiltigförklarat mötet i NY.
Om vi vill nominera någon person till mötet i NY så finns det möjlighet till det.
Nordiskt möte i samband med junior-NM i Finland den 21:A oktober. FH och MS
närvarar.

Beslutades att:
• VU bevakar och hanterar de internationella frågorna.
e) Utbildningsadministration
MoG informerade att det i Stockholmsområdet inkommit flera förfrågningar om när
nästa AFG-kurs hålls. Mats Hagsten planerar för detta. Diskuterades behov av en
utbildningskalender.
Beslutades att:
•
f)

Ta fram en utbildningskalender.

DU
FH rapporterade från DU:
• DU närvarade vid Dukes Tourney och utvärderade samt coachade de domare som
dömde matcher. Närvaron upplevdes som positiv från domarhåll.
• Tillsättning av höstens landskamper och finaler pågår.

g) TU
JD rapporterade för TU.
• Många dispenser att hantera för närvarande.
• Processen inför representantskapsmötet löper på enligt plan. Information utlagt på
www.saff.se den 17:e augusti.
• Renée Hammarlund (Arlanda Jets) har tackat ja till att ingå i kommittén för TBändringar.
• Ny mejlaadress tbandringar@amerikanskfotboll.com har skapats för förslagen som
ska skickas in.
• I övrigt normal verksamhet i TU.
Tidsplan och tänkt process för att genomföra representanskapsmötet för TB 2017:
1 september: Information ut på SAFFs hemsida om att 30 september är sista dagen för
inlämnade av förslag.
En påminnelse läggs ut på hemsidan om sista datumet.
30 september: Sista dagen för inlämnande av förslag.
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Det vore bra med en egen mailadress för inlämnandet av förslag för att underlätta arbetet.
7 oktober: Förslagen genomgångna för att se att de uppfyller kraven i SAFFs stadgar Kap 6
§37.
Godkända förslag läggs upp i ett gemensamt kalkylblad som delas inom kommittén för att alla
skall kunna ta del och arbeta med förslagen.
8-28 oktober: Den utsedda kommittén går igenom förslagen.
Kommittén arbetar igenom förslagen och sammanställer och analyserar konsekvenser av
förlagen inför presentationen. Liknande förslag slås samman och reds ut med
förslagsställarna.
31 oktober: Senast 31/10 presenteras förslagen på SAFF:s hemsida.
De färdiga och genomgångna förslagen presenteras på SAFF:s hemsida.
19 november: Genomgång av förslagen med FS.
Förslagen dras inför FS på styrelsemötet och konsekvenser gås igenom.
2-4 december: Representantskapsmötet.
Representantskapsmötet genomförs på gängse sätt och förhoppningsvis är alla pålästa på
förslagen och kan gå till omröstning på ett effektivt sätt
h) Kommunikation, extern och intern
Skribent Thomas Westling är tillbaka efter semester och fokuserar nu på landslagen och de
landskamper som spelas i september.
Thomas Björn kommer besöka RIG för att ge eleverna en snabb utbildning i medieträning.
Övrigt: I stort sett alla har nu godkänt policyn för sociala medier, några saknas dock
fortfarande och arbetet fortsätter med att nå dessa.
5. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a)Ekonomi
HR föredrog en ekonomisk avvikelserapportering gällande de större budgetfrågor som
Förbundsstyrelsen bör fokusera på. Nuvarande prognos pekar på att årets resultat hamnar i
linje med det worst case scenario som togs fram i samband med budgetarbetet, dvs ett
resultat norr om +200.000 kronor (intäkter straffavgifter ej medräknat).
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a) Avtal och instruktioner
HR fortsätter arbetet med roller och ansvar för förbundets kommittéer och utskott samt
roller och ansvar mellan förbundet och RIG som reds ut. Det är bättre struktur i år än
tidigare avseende avtalsfrågan.
6.

Uppföljning av verksamheten
a)Landslag, RIG och NIU
Landslagskommittén har haft ett möte sen sist. Följande punkter diskuterades:
• Rapport respektive landslag
• Avtal med FK
• Kalender och planering 2016-2017
• Kvalmatcher 2017 för HLL och JLL
• Förbundskaptensutbildning, genomförande och datum
• Avtal läkare och medics
• Staber landslag
• Bidragsansökningar för landslagsverksamheten
Ungdomslandslaget:
• Har haft ett öppet läger med 90 spelare. Lägret upplevdes som lyckat av staben
• Fystesterna från lägret bifogade ”ULU Tester Märsta”. Det sammanslagna
resultatet av testerna är lite oroväckande. Fysiska nivån är generellt låg och
behöver jobbas med. Alla spelare ska nu vara inne i SAFF:s webcoach
• Har uttagningsläger 21-23 oktober. Match mot Finland 29:e oktober
Juniorlandslaget:
• Andreas arbetar just nu för att få ihop en coaching stab. Presenteras senast inför
mötet 8 oktober.
• Uttagningsläger inför NM planerat till 14-16 oktober.
• Matchschemat för NM i Finland.
Torsdag 20 oktober Danmark – Finland
Fredag 21 oktober Sverige - Danmark
Lördag 22 oktober Finland – Sverige
•

JLL spelar 2017 kval till EM-slutspelet som går i Paris i juli 2017. Kvalet sker i
form av en kvalturnering med tre andra lag där bara vinnaren går till slutspel.
Kvalturneringen spelas antagligen i Danmark i slutet av maj 2017. För att
kvalificera oss för VM 2018 behöver vi antagligen ta medalj på EM.

Damlandslaget
• DLL har genomfört ett öppet läger där ca 80 spelare deltog. Enligt FK det bästa
läger som han hittills varit med på. Han är nöjd med nya staben.
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•
•
•
•

Fystesterna som gjordes visar på en något bättre träningskultur hos tjejerna.
Resultaten är ännu inte i nivå med europatoppen men det går åt rätt håll. Se
bifogad fil ”DLL Tester”.
Konkurrensen på vissa positioner har ökat vilket visar att bredden har blivit bättre.
DLL har uttagningsläger i Skövde 26-28 augusti. Spelar mot Ryssland 17
september och har Finnkampen 1 oktober. Två läger planeras innan serien 2017,
ett i januari och ett i april. Önskemål om att spela 2-3 matcher under hösten 2017.
VM för damer ska enligt IFAFs plan spelas 2017. Dock ej troligt att vi blir
inbjudna. Tid och plats för turneringen är inte bestämt.

Herrlandslaget
• Se förslag på stab under förslag till beslut. Ett par positioner är kvar att fylla.
• Har ett endagarsläger 27 augusti i Uppsala dit ca 60 spelare är kallade. 40-45
spelare blir sedan uttagna till att åka till Polen.
• Planerar läger 24-25 september och sedan Finnkamp.
• Läger bokat och planerat 14-15 januari 2017. Kontakt tagen med Danmark för
eventuell träningsmatch 2017.
• Kvalturnering till EM 2018 spelas 16-18 september i London. Vi möter vinnaren
(troligtvis GB) från den turneringen i en direkt avgörande kvalmatch som spelas på
hemmaplan under 2017. Finns planer på att skicka Andreas att scouta den
turneringen.
• World Games 2017 (för de sporter som inte är med i OS).
Medicinska kommittén
• Arbetar nu bra och har tagit in två nya personer i gruppen som arbetar med
landslag. Det är Dr Yamamoto Shinji och akutsjukvårdare Conny Eklund.
Kommittén har sett till att det finns medicinsk bemanning på alla läger och
matcher.
• De som är ”allokerade” till respektive landslag.
HLL: Dr Johan Drufva och Sofia Vad-Shutt Lindström (sjukgymnast).
DLL: Dr Philip Haraldson och Conny Eklund.
JLL: Dr Yamamoto Shinji, Fredrik Ståhl (kiropraktor) och Jonas Högbladh
(sjukgymnast).
ULU: En blandning av ovanstående personer.
• FH och Johan Drufva träffas i början av september för att diskutera
ersättningsfrågan. Förslag presenteras på styrelsemötet 8:e oktober.
• 4-5 personer ur kommittén kommer närvara på den konferensen i oktober med
tema hjärnskakningar som SAFF tillsammans med RF initierat.
JD frågade om nya direktiv angående hjärnskakningar och JT informerade om flera
skador under Dukes.
Rapport RIG
FH kommenterade den utsända skriftliga rapporten.
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•

•
•
•
•

Dukes Tourney 29-31 juli. På plats var Mats Hagsten, Robert Johansson och
Andreas Ehrenreich för att informera om vårt RIG och titta på spelare födda –
O1 för att bjuda in till combine och om man lyckas bra där, erbjudas av plats
till HT 2017. Efter helgen och alla U15 matcher kollade hade vi en bruttolista
av ca 30 spelare som vi kontaktat och dragit förutsättningarna för.
I övrigt var det enormt uppskattat att vi hade ett tält och prova på aktiviteter,
många föräldrar och spelare passade på att ställa frågor och få svar.
SAFF var representerade med en egen del i tältet, Rainbow flaggan var hissad,
saknades aktiviteter och jag föreslår att till nästa år så jobbar eventgruppen
fram ett koncept för deltagande.
Alla platser fyllda på RIG, ÅK1 startar 17aug, ÅK2-3 börjar 19 aug, vi börjar
träna vecka 34, ÅK1 har hjärtscreening 22 aug.
Anställningen av Andreas Ehrenreich är klar och han slutar sin nuvarande
anställning senast den 1 oktober.

Rapport NIU
• Även NIU skolorna från Uppsala och Örebro var representerade på Dukes,
Fredrik G från Uppsala och Aaron F från Örebro, de hade ett eget tält bredvid
vårt.
• Elevläget på NIU skolorna
Skola
ÅK1
Åk2
ÅK3
Uppsala
14
6
7
Arlanda
17
2
3
Örebro
4
2
2a året de kör
NIU Uppsala och Arlanda kommer träna tillsammans med RIG på Österängens
IP under hösten, kan bli riktigt kul med ett 70 tal spelare på plats om alla
kommer, när sen fotbollssäsongen är över är det var och en för sig som gäller.
b) Nationella serier och turneringar
MS har lämnat in en skriftlig redovisning och AW kompletterade rapporten.
•
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Som tidigare redovisats så blev Superserien spelmässigt jämnare än på många
år. Kanske den jämnaste någonsin. Även SM-finalen blev en ganska jämn
uppgörelse där Carlstad Crusaders tog sin sjunde raka seger men endast med
en mer gjord TD och FG än Uppsala 86ers. Segersiffrorna blev 34-22. Inte
sedan Carlstad förlorade mot Stockholm 2009 har SM-finalen varit så jämn.
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•

SM-finalen damer vanns av Örebro Black Knights efter en övertygande insats
mot Arlanda Jets. Matchen var på förhand inte på något sätt avgjord men det
blev en stor seger för Örebro.

•

SM-finalerna samlade drygt 1 800 besökare och kanske hade det blivit några
fler om det inte regnat.
SAFE har ännu inte redovisat utfallet för finalerna men det kommer ske inom
de närmaste veckorna.

•

SM-finalen Damer streamades via förbundets konto på Solidtango medan TV4
Sport sände herrfinalen. TV4 satsade hårt på sändningen med tre reportrar på
plats.

•

Vem som ska arrangera 2017 års SM-finaler är inte klart men ett förslag på
arena är Borås där SM-veckan avgörs. Det skulle kunna bli en bra avslutning
på SM-veckan med finalen den 8:e eller 9:e juli.
Utvärdering av arena och arrangemangskompetens görs lämpligen när Borås
arrangerar Div 1 finalen 2016.

Beslutades att:
• Uppdra åt FH att kontakta RF om att se över möjligheterna att arrangera
SM-finalerna dam/herr i Borås under SM-veckan 2017.
c) Antidoping
ON föredrog en anmälan om brott mot dopningsreglementet i samband med SMfinalen. Anmälan kommer att överklagas från Örebro.
8 personer har genomfört alla moduler i den nya webbutbildningen ”Ren Vinnare” och
17 personer har genomfört hela eller delar av den.
d) Utbildning
MH har börjat arbetet med att se över hela utbildningsstegen.
e) Evenemang
AW kompletterade den utsända rapporten.
• SM-finalen (damer och herrar) flöt på i SAFEs regi. Lågbudget tillställning men
som uppfattades som ett bra arrangemang.
• SM Banketten för damer och herrar hölls på Epicenter. Ett lagom evenemang som
de flesta var nöjda med.
• Norrköping har arrangerat Flaggfotboll finalen i Norrköping. Ingen i SAFF FS
representerade vid matchens prisutdelning förutom spelande Andreas Östlund.
• Borås har kommit in med en förfrågan att få arrangera Division 1 finalen. SAFF ser
över förfrågan. Beviljad/godkänd. Borås går vidare med det arrangemanget. Tid för
matchen är oklar. Datum är 24/9, 2016 och plats är Ryavallen, Borås som är en del
av Borås Arena. Kansliet ordnar med pokal.
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• Stockholm Mean Machines arrangerar landskampen mellan Sverige och Ryssland,
damer, den 17 september, på Zinkensdamms IP.
• Sverige möter Finland i U17-landskampen, ULU, den 29/10, tid oklar, på
Midgårdsvallen i Märsta. Arlanda Jets arrangerar.
• U19, Uppsala 9/10.
FH informerade om planerna om samarbete med resebyrån Grand Travel för att
arrangera resor till USA för att se NFL. Han återkommer i frågan.
Beslutades att
• Evenemangsgruppen ser över om vi ska arrangera ett Superbowl-party.
7. Uppföljning av projekt
a) Mål 2025, inklusive distrikt
FH föredrog arbetet med Idrottslyftet 2017-2019 och sammanfattade arbetsgruppens
arbete.
Gruppen har bestått av JT, HH, PM, MoG och FH. Uppdraget var att ta fram en
utvecklingsplan för förbundet och ett förslag på hur Idrottslyftsmedlen 2017-2019 ska
fördelas och användas.
Process:
1. Uppdrag att skapa en utvecklingsplan
2. Enkätunderlag skapas.
Syftet är att få en bättre uppfattning av var våra medlemsföreningar står idag och vilka
behov de har.
Frågorna är indelade i fyra kategorier: Föreningsmiljö , anläggningstillgång, kvalitet i
träning och tävling, välutbildade tränare/ledare
Materialet är bifogat ”Kopia av Undersökning”. Där ser ni frågor och mottagarna av
frågorna.
3. Enkätundersökning skickas till 28 utvalda personer i våra
medlemsföreningar – 20 svar
Ni kan se en sammanställning av svaren här:
https://livereports.questback.com/?auth=02uFtWvpGrNW8gfxeY-Gyg2&rid=3383568
4. Analys av enkätsvaren
Arbetsgruppen träffas och diskuterar enkätsvaren.
Ett par slutsatser är att flera föreningar starkt efterlyser satsning på rekrytering av
tränare och vidareutbildning av befintliga tränare
5. 10 stycken enkätdeltagare väljs ut till djupintervju – 8 genomförs
Arbetsgruppen skapar en mall för intervjuerna och genomför 8 stycken entimmes
intervjuer. Många olika satsningar efterfrågas.
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Se bifogad fil ”Analys djupintervjuer”
6. Intervjuresultaten presenteras och diskuteras i arbetsgruppen
Flera olika områden diskuteras och varje medlem i gruppen får skicka in 3 områden
som den själv skulle vilja satsa på.
7. Analysgruppsmöte med RF och 4 st externt inbjudna personer där
materialet från enkäter och djupintervjuer diskuteras
Milou Werth från RF/SISU processleder ett analysgruppsmöte där vi går igenom allt
insamlat material. Mats Hagsten, Anna Wockelberg (Eskilstuna Sharks), Sebastian
Brinkenfeldt (Täby Flyers) och Cecilia Törnblom (JIM) deltar förutom arbetsgruppen.
Bifogat material ”Brief analysmöte” skickas ut innan mötet.
Bifogat material ”Utvecklingsplan Idrottslyftet” sammanställdes av Milou efter mötet.
8. Slutmöte för arbetsgruppen där slutsatser och förslag på satsningar
diskuterades
Arbetsgruppen plus MS träffas för att diskutera hur Idrottslyftsmedlen ska fördelas de
kommande tre åren.
9. Förslag på utvecklingsplan för Idrottslyftet 2016-2019 presenteras för FS
för beslut
Slutsats:
Föreningarna och arbetsgruppen har diskuterat och utvärderat de satsningar som
tidigare gjorts inom ramen för Idrottslyftet. Vi har även tittat framåt för att diskutera
de satsningar som vi tror skulle får bäst effekt om målet är ”Så många som möjligt –
så länge som möjligt”.
Önskemålen från föreningarna är många och ganska spridda. Vi tror dock att oavsett
vilken typ av satsning vi väljer att göra så behöver vi starkare och stabilare föreningar
med bättre infrastruktur än vad vi har idag. Föreningar med dålig struktur har ofta
svårt att ta till sig våra Idrottslyftssatsningar medans föreningar med bättre struktur får
ut större effekt. Därför vill vi nu satsa på föreningsutveckling som en stor del av
Idrottslyftet i framtiden.
Kommentarer om de satsningar som vi vill göra:
Easy Football:
Vi tror på konceptet med Easy Football. Vi tror att det kan vara en bra modell för nya
föreningar och för att erbjuda amerikansk fotboll för fler. Vi tror även att vi i en
framtid kan implementera spelmodellen i vårat nationella seriesystem. Dock tror vi att
satsningen ska ägas av förbundet där turneringar arrangeras i förbundets regi. 200.000
kr kan ge ca 10 turneringar varje år. Satsning på EF rimmar också med RF:s krav på
breddsatsningar.
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Utrustning/uppstartsbidrag:
Satsningen på utrustning har varit väldigt uppskattat av föreningarna. Vi tror dock att
behovet inte är lika stort som för ett par år sedan och att vi därför kan dra ner på denna
del. Cirka 100.000 bör allokeras till uppstartsbidrag till nya föreningar.
Föreningsutveckling:
Som vi beskriver ovan tror vi att vi behöver satsa på att få våra medlemsföreningar att
fungera så bra som möjligt. Det bästa sättet anser vi är att anställa en person som från
centralt håll enbart arbetar med föreningsutveckling.
Administration
En del av bidraget går till löner för administrativ personal, främst MoG.
Konferens
Föreningskonferensen har varit väldigt uppskattat och gjort att föreningar och SAFF
arbetar närmre varandra än tidigare. Därför tycker vi att den satsningen ska fortsätta.
Domare
Vi anser att vi behöver satsa mer på den krympande domarkåren. Domarna blir färre
till antalet och många behöver också bättre utbildning. Att göra en satsning på
domarna anser vi är nödvändigt för att vända trenden.
Flagg
Flaggfotbollen börjar komma igång och vi anser att nya föreningar behöver stöd för att
komma igång. Detta stöd ska vara sökbart och framförallt riktat till föreningar som
startar upp flaggverksamhet.
Läger/clinics
Flera föreningar efterlyser fler centralt arrangerade breddläger. Här kan vi också göra
specifika satsningar på dam/flickverksamheten.
Förslaget från gruppen diskuterades. Styrelsen tyckte inriktningen känns helt rätt.
Beslutades att:
•

Följa förslaget och att FH och MoG skriver utvecklingsplanen som ska
godkännas av RF.

b) Easy Football
ON rapporterade att Carlshamn ansökte om turnering men fick tyvärr ställa in på
grund av för lågt intresse.
c) Friday Night Football
Inget att rapportera.
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8. Uppföljning kalender samt nästa möte
• Landskamp DLL mot Ryssland i Stockholm
• Finnkamper i Helsingfors
• NM för JLL
• Landskamp i Polen för HLL
• Nordiskt möte
• Riksidrottsforum i Falun
• Div 1 final
• U19 final
• Föreningskonferens
• Finnkamp för ULU i Märsta

17 sep
1 okt
20-22 okt
10 sep
21 okt
11-13 nov
24 sep
9 okt
2-4 dec
29 okt

Nästa möte hålls den 8 oktober. Tid och plats meddelas senare.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
10. Sammanfattning beslut under mötet
MoG sammanfattade besluten.
11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.
12. Mötets avslutande
Ordföranden MG tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Kristian Elisson
Ledamot
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