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PROTOKOLL 6 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I 
SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 
20 SEPTEMBER, TELEFONMÖTE. Extrainsatt möte 
 
Närvarande: 
Mikael Gustafson, ordförande (MG) 
Henric Hedberg, ledamot (HH) 
Oskar Nellgran, ledamot (ON) 
Martin Söderberg, ledamot (MS) 
Angelo Welander, suppleant (AW) 
Mats Hagsten, (MH) 
Fredrik Haraldson, GS, (FH) 
Jeff Batzler, DU (JB) 
Joakim Dahlin, TU (JD) 
Anmält förhinder: 
Thomas Ahlberg, ledamot (TA) 
Andreas Östlund, suppleant (AÖ) 
Kristian Elisson, ledamot (KE) 
Patrick Mesterton, ledamot (PM) 
Hans Ragnesjö, ledamot (HR) 
Joan Travesset, ledamot (JT) 
Monica Gårdström, (MoG) 
 
1. Mötets öppnande  

MG hälsar alla välkomna till mötet som utlysts med kort varsel. 

 
2. Val av justerare, adjungeringar  

 
Beslutades att: 

• Välja Oskar Nellgran till justerare. 
• Adjungera Fredrik Haraldson, Mats Hagsten, Jeff Batzler och Joakim Dahlin. 

 
3.    MS lämnade muntligen en redogörelse från IFAF kongressen i New York den 17:e 

september. 
 
 Huvudpunkter från mötet 

• NFL var närvarande och uttalade sitt stöd för IFAF och vill samarbeta med IFAF 
för att bredda intresset för amerikansk fotboll över hela världen 

• Alla deltagande länder beslutade att betala 1000 USD var till CAS, idrottens 
internationella skiljedomstol, för att rättsprocessen mot den andra grupperingen 
som hävdar att de är IFAF ska starta. 

• Inget bokslut kunde redovisas 
• Motionen om att IFAF Europa skulle bli en egen juridisk person avslogs 
• Richard MacLean från Kanada valdes till ny ordförande 
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4.  FH föredrog situationen i Europa efter mötet i Paris den 17:e september 

 
Efter mötet i Paris har de deltagande europeiska länderna (SAFF deltog ej) haft ett eget 
möte där de egenhändigt beslutat att tillsätta en ny styrelse i IFAF Europa.  
Detta medför att situationen för de europeiska förbunden för tillfället är väldigt oklar och 
länderna i Europa har delats i två läger. 
FH uttryckte oro över vad detta kan komma att betyda för svenska deltagande i Champions 
League och för det planerade landslagsspelet. 
Mötet i Paris beslutade också att utesluta sex nationer från sin organisation, bland annat 
Finland. Detta medför att SAFF kan komma att få sanktioner från denna organisation när 
Sverige och Finland möts under Finnkampen och Nordiska mästerskapen för U19. 

 
Beslutades att:  

• Att landslagen ska fortsätta med den planerade verksamheten 
 

Med bakgrund av den rådande situationen på det internationella planet föreslår MS att 
SAFF kontaktar RF och SOK för informationsutbyte och vägledning. 

 
Beslutades att:  

• Att MG och FH kontaktar RF och SOK  
 
5.   Mötets avslutande 
      Ordföranden tackade samtliga för mötet och avslutade detsamma. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Fredrik Haraldson 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Mikael Gustafson   Oskar Nellgran 
Ordförande 
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