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PROTOKOLL 2 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 7 MAJ, IDROTTENS 
HUS, STOCKHOLM 
 
Dagordning 
 
Punkt  För åtgärd 

efter mötet 
1.  Mötets öppnade  
2.  Val av protokolljusterare  
3.  Fastställande av dagordning  
4.  Fastställande av föregående protokoll samt eventuella protokoll från 

VU 
 

5.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli  
 a. Idrottslyftet CUA,PM,MG,

LS 
 b. Internationellt  
 c. Utbildningsadministration EWS 
 d. Utbildning  
 e. DU och TU  
 f. Easy Football  
 g. Antidoping  
 h. Flaggfotbollsutskottet  

6.  Ekonomi och avtal   
7.  Uppföljning av verksamheten  

 a. Landslag, RIG och NIU FFK 
 b. Nationella serier och turneringar  
 c. Jämställdhet, integration och mångfald  
 d. Evenemang  
 e. Mål 2025  
 f. Distrikt  
 g. Kommunikation CUA 

8.  Uppföljning av projekt  
 a. Friday Night Football  
 b. Serieupplägg  

9.  Övriga frågor KE 
10.  Nästa möte  
11.  Kommunikation till förbundet och andra  
12.  Mötets avslutande  
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Närvarande: 
Kristian Elisson, ordförande (KE) 
Thomas Ahlberg, ledamot (TA) 
Henric Hedberg, ledamot (HH)  
Helena Lindeen, ledamot (HL) 
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS) 
Lars Samuelsson, ledamot (LS) 
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUA) 
Patrick Mesterton, suppleant (PM) t o m punkt 7.e. 
Monica Gårdström, adjungerad (MG) 
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 
 
Anmält förhinder: 
Martin Söderberg, ledamot (MS) 
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW) 
Stefan Gustafsson, suppleant (SG) 
Jeff Batzler, adjungerad (JB) 
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)  
Mats Hagsten, adjungerad (MH) 
Tobias Stenström, adjungerad (TS) 
 
1. Mötets öppnande 

KE hälsade alla välkomna till det första ordinarie mötet och öppnade detsamma.  
 
2.  Val av protokolljusterare 

  
 Beslutades att: 

• Välja Erika Wiman Snäll att justera dagens protokoll 
 

3.  Fastställande av dagordning 
   
  Beslutades att: 

• Fastställa dagordningen 
 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU 
Konstituerande mötesprotokoll och ett VU-protokoll kommer att justeras och läggas ut på 
www.saff.se inom kort.  

 
5.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli 
  FH rapporterade från RF 

• Bidragsansökningar som senast ska vara RF tillhanda den 25 augusti, mer 
information sänds ut under maj 

• RIM 19–21 maj 
• Erbjudande om samarbete med Svenska Spel där vi har anmält intresse 
• Planerade utbildningar med internationell inriktning 
• Datum för höstens SF-dialoger  

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.saff.se/
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  Kansli 
• Semestrar planeras och kansliet kommer att stänga vecka 28–30 (10 juli – 30 juli) 

dvs. efter SM-finalerna 
• Arbete med utlysande av utbildningstjänsten är klar 

 
5. a. Idrottslyftet 

MG rapporterade att SAFF har 404 000 kronor att fördela ut till klubbarna och att projekt 
om 169 000 kronor har utbetalats vid första ansökningsperioden, flera ansökningar har 
hanterats men behöver kompletteras innan utbetalning kan ske. De godkända projekten 
följer utvecklingsplanen. Den andra ansökningsperioden är den 15 juni. 
 
Beslutades att: 

• Komplettera arbetsgruppen som idag består av MG och Tobias Stenström med 
Lars Samuelsson. 

 
Frågan om möjlighet att söka EU-bidrag för att inkludera och underlätta för 
norrlandsklubbarna diskuterades. 

 
  Beslutades att: 

• CUA, PM och MG får i uppdrag att se över möjligheten att söka t ex resebidrag 
från EU. 

 
   b. Internationellt 

TA rapporterade muntligen om den internationella verksamheten och att det inte händer 
så mycket just nu. Han rapporterade vidare om pågående NEFL-turnering och om 
kommande nordiska möte i Köpenhamn. 
 
Diskuterades behov av information när det gäller internationell verksamhet samt att 
arbete med konsekvensanalys om IFAF NY pågår.  

 
   c. Utbildningsadministration 

MG informerade att sex stycken AFG:n har hållits hittills i år. De flesta tränarlicenserna 
är godkända och kontrollerade så att de har rätt utbildningsbakgrund. 

  
 Beslutades att: 

• Uppdra till EWS att gå igenom kraven för tränarlicenser när det gäller flaggen och 
återkomma 
 

   d. Utbildning 
TA rapporterade från utbildningsverksamheten.  

 
  e. DU och TU 

 DU har lämnat en skriftlig lägesrapport.  
 

Till dags dato finns 270 domare registrerade i i-Ref, vilket är en klar förbättring över 
fjolårets antal. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Holmbergs tryckeri rapporterar att samtliga 300 ex av årets regelbok är sålda. Kan vara 
ett tecken på att det kommer att licensieras fler domare framöver. 

 
Tyvärr startades FNF-matchen Limhamn Griffins mot Uppsala 86ers 6 minuter innan 
TV-sändningen hade börjat. Som ansvarig både för fadäsen och för DU, kan jag bara 
beklaga det inträffade. Tillsammans med Tobias Stenström har vi kommit fram till att 
rutinerna ska ses över. DU kommer även att påminna samtliga Huvuddomare i 
kommande FNF-matcher om vikten av samarbete med produktionsbolaget och 
hemmalaget. 

 
Ett antal svenska domare har kontaktats och frågats om de kan/vill döma amerikansk 
fotboll under World Games i Wroclaw Polen under sommaren. Efter besked av Mikael 
Gustafson har alla fått besked de inte får döma då turneringen inte sanktionerats av IFAF 
New York eller SAFF. 

 
TU har rapporterat skriftligen att det som vanligt denna tid är mycket godkännande av 
matchflyttar och en hel del dispenser angående tränare. Även en hel del frågor angående 
sena övergångar är hanterade. 

 
Säsongen har också inletts med ett antal utvisningar med avstängningar som överklagats. 
Därmed har fotbollen kommit igång på riktigt. 

 
Vi håller också på att sätta in Elina Kjellin i alla rutiner och dylikt. 

 
f.   Easy Football 
  Ingen rapporterad verksamhet. 
 
g.  Antidoping 

FH rapporterade om framtagna klistermärken att sätta på hjälmen för dem som genomgått 
”Ren Vinnare” och som kan rekvireras från kansliet utan kostnad. Påminnelse har sänts ut 
till berörda föreningar om att det är dags att vaccinera klubben. Inga aktuella dopingfall 
är rapporterade. 

 
h.  Flaggfotbollsverksamhet 

En skriftlig rapport har inkommit från Markus Agebrink.  
I mars månad så hade FFU ett möte i Katrineholm. De som deltog var Markus Agebrink, 
Erika Wiman Snäll, Erik Lagerström, Jimmy Holmberg och Andreas Hellström. Det var 
ett givande möte där vi gick igenom planering för 2017, SM-Serien, tilltänkt inomhuscup 
och SM-Veckan.  
 
FFU kommer att träffas den 3 juni. Vi har bjudit in en från varje förening som deltar i 
SM-serien för att få till en liten minikonferens angående flaggfotbollen. FFU tycker det är 
viktigt att låta alla våra föreningar få möjlighet att komma till tals för att tillsammans 
utveckla flaggfotbollen i Sverige.  
 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Den informationsfolder som finns hos SAFF idag ska FFU se över under året och försöka 
uppdatera med aktuell information, nyare bilder etc. Vi ska även utveckla en 
Youtubekanal för matcher och instruktionsfilmer 
 
Planeringen för SM-Veckan pågår. Markus Agebrink och Erika Wiman Snäll var på 
Kickoff med SM-Veckan i mitten på april. Samtidigt så träffade vi Borås Rhinos.  
 
Flaggfotbollen växer sakta men säkert. FFU får information att flera föreningar startar 
upp flaggfotbollsverksamhet. Ale Brewers är en helt ny förening som enbart spelar 
flaggfotboll. Limhamn Griffins har startat upp flaggfotbollsverksamhet och satsar på SM-
serien 2018. 
 
Landslag 
Herrarna har haft två stycken läger under 2017. Ett i Kuddby utanför Norrköping och ett i 
Göteborg.  
På lägret i Kuddby deltog 20 stycken spelare och under lägret i Göteborg var det 18 
stycken spelare. Dessa läger för förberedande läger för turneringarna i Danmark.  
 
Sverige deltog i en turnering i Köpenhamn. Vi hade två stycken lag på plats. Ett som 
spelade i Elitturneringen och ett som spelade i amatörturneringen. Sverige Elit kom trea i 
elitturneringen i Köpenhamn. Sveriges Utvecklingslandslag kom på fjärde plats i 
amatörturneringen. Vi fick mycket beröm för vårt spel och hur vi hela tiden utvecklas 
som ett landslag. Sverige Elit slog de regerande danska mästarna och spelade bra mot 
Copenhagen Barbarians som vann turneringen. Det är tredje gången som vi deltar i den 
här turneringen och det är väldigt utvecklande för oss att vara där. 
 
Landslaget har funderingar på att ha en träningshelg med ett annat landslag. Tanken är att 
bjuda hit tex Storbritannien för att kunna träna med dom en hel helg och även spela 
träningsmatcher. Tanken är att det ska ske i augusti månad.  
 

 
 Beslutades att: 

• Anmäla ett herrlag till EM i Köpenhamn den 31 augusti – 3 september. 
• Uppdra till flaggfotbollskommittén att komma med förslag till lösning av 

damlandslag framöver 
• Konfirmera att Ales Flaggfotbollsförening tidigare godkänts som ny 

medlemsförening 
 
6.  Ekonomi och avtal 

FH berättade om nya rutiner då vi fått ny kassör. Vi har god kontroll över ekonomin och 
ett rapportpaket kommer att lämnas varje månad till styrelsen. 
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7.   Uppföljning av verksamheten 
  a. Landslag, RIG och NIU 

TA rapporterade från landslagsverksamheten. JLL har hållit breddläger, DLL har haft 
fysläger och breddläger samt ULU har haft dagsläger. Förbundskaptensträff har hållits 
och rapporterades vidare att fysträningen följer fystrappan. 

 
Glädjande är att RIG:et har fått högt betyg 4,9 av 5 möjliga i RF:s utvärdering. Styrelsen 
tackade för detta med en spontan applåd. 
 

b.  Nationella serier och turneringar 
KE drog lite kort om pågående verksamhet och fokusområden under året.  

 
7.c. Jämställdhet, integration och mångfald 
  HH lämnade kort status och en beskrivning av aktiviteter sedan föregående styrelsemöte.  
 
  Beslutades att: 

• Godkänna inriktningen på informations-och kampanjfilmen för våra 
föreningars inkluderingsutbildning. 

• Tillsätta en arbetsgrupp 
 

Diskuterades att lyfta upp HBTQ-handlingsplanen för att göra en genomlysning hur vi 
ligger till i arbetet med respektive ansvarsområden. 
 

• Kommittén har haft ett möte där vi följde upp Q1 utifrån verksamhetsplanen  
• Ny i kommittén är Oskar Wiik med förflutet från ett stort engagemang inom 

student- och politiska organisationer samt RFSL. 
• En informations- och kampanjfilm som ska tas fram i linje med vårt 

intensifierade arbete med inkludering kommer att produceras av Iki Gonzales 
Magnusson som är spelare i Stockholm Mean Machine.  

• Inbjudan till inkluderingsutbildningen för våra föreningar är nu på plats, viktigt 
att alla hjälper till att sprida denna och marknadsföra densamma.  

• Landslagskommittén har via Rättviseförmedlingen fått tips på nya namn till sin 
kommitté. 

• Josef Nguzo intensifierar sitt integrationsarbete i Carlstad Crusaders genom att 
besöka boenden för ensamkommande, anordna träningar för ensamkommande, 
bjuda dem till Carlstads match och sedan inkludera dem i ordinarie lags 
träningar.  

• Josef kommer tillsammans med kommittén ta fram en enkät som skickas ut till 
medlemsföreningarna med frågor som rör integration och hur de arbetar idag. 
Syftet med resultatet är att kombinera Josefs arbete med övriga föreningars 
arbete till en checklista för integrationsarbete inom amerikansk fotboll. 
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• Planeringen inför årets Prideparader har kommit igång i arbetsgruppen som 
består av Maria Schedin, Kristoffer Österberg och Oskar Wiik. Det planerade 
upplägget för Stockholm Prideparaden (den 5/8) presenterades och hoppas att 
så många som möjligt kan vara med.   

 
7.d. Nationella serier och turneringar 

KE rapporterade om pågående verksamhet: Planering av SM-finaler, Finnkampen och 
Division 1-finalen. SM-veckan och deltagande där diskuterades.  

 
  e.  Mål 2025 

PM informerade om status och om reviderad tidsplan. Han meddelade vidare om 
svårigheter att nå vissa distrikt och att arbetet fortskrider. 

 
  f.  Distrikt 
  FH informerade om planerna att eventuellt ha ett distriktstema för föreningskonferensen. 
 
  g. Kommunikation 
  Thomas Björn har skriftligen rapporterat om vad som publicerats på: 

Amerikanskfotboll.com, sex artiklar sedan årsmötet inklusive en presentation av Kristian 
Elisson, Emma Svensson och hennes trippla roller i Griffins samt Josef Nguzos, Carlstad 
Crusaders, som drar igång ett projekt för nyanlända på uppdrag av SAFF. De bästa 
grejerna läggs upp på SAFF:s Facebook. Nguzo-puffen på Facebook har legat upp en 
dryg timme i skrivande stund och har redan genererat 15 likes och - framför allt - fem 
delningar!  
Det sistnämnda är ett samarbete med CC och Robert Sundberg, som varit med på vagnen 
sedan början. Tillsammans med Robert har jag dragit upp en mediastrategi att först 
publicera på Amerikanskfotboll.com, varpå Robert i skrivande stund sprider länken till 
artikeln till lokalmedia i Värmland. När lokalmedia förhoppningsvis plockat upp det 
tipsar jag Aftonbladet, DN, SVT morgonsoffa eller liknande utvald media. Ett samarbete 
som fungerat bra och Robert har både kommit med bra input och hjälpt till i kontakterna 
med Josef, som för övrigt var fantastisk kul att träffa. Vilken ödmjuk kille! 

 http://amerikanskfotboll.com/carlstad-stjarnan-hjalper-nyanlanda/ 
  

2. Emma hamnade i Idrottens Affärer efter påtryckningar från mig. Hon har legat på 
läsartoppen, ibland ensam i topp, sedan starten i slutet av förra veckan. När jag skriver 
detta är hon trea: 

 http://www.idrottensaffarer.se 
  

3. På gång inom kort är intervju med Nora Henriksson f d Strandberg, SMM, 
mediaprofilen som gjorde sitt livs första touchdown mot Jönköping Spartans på 
Zinkensdamms IP i lördags. Otroligt positiv och härlig tjej som berättade både om sin TD 
och om varför amerikansk fotboll är på frammarsch i Sverige. Hon hjälpte dessutom till 
att tipsa Lisa Edvinsson på DN-Sporten som gjorde den uppskattade, och stort uppslagna, 
artikeln med Noras lagkompis Martina Karlsson i förra veckan. Nora-artikeln kommer 
förmodligen på fredag på Amerikanskfotboll.com. Djurgårdens PR-film med Kim 

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://amerikanskfotboll.com/
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Källström som promotor Djurgårdens första hemmamatch nästa helg kommer är också på 
gång, liksom Black Knights damers match i det socialt utsatta området Vivalla i Örebro. 

  
4. Min strategi just nu är att få upp ett visst tempo på både Amerikanskfotboll.com och 
SAFF:s Facebook för att i nästa steg bekanta mig med SAFF.se samt börja tipsa media. 
Det bästa vore att få till fler samarbeten likt det med Robert i CC: lyfta en 
nyhet/spännande person på Amerikanskfotboll.com och SAFF:s Facebook, få hjälp att 
sprida den till lokalmedia av den aktuella föreningen samt att jag slutligen tar den vidare 
riksmedia. Det skapar inte bara publicitet, utan bygger också starka relationer med våra 
föreningar. 

  
5. Slutligen ett stort tack till att som bidragit senaste tiden, och då ett speciellt till Tobias 
för teknisk hjälp och genomgång av uppläggning av artiklar på Amerikanskfotboll.com, 
Henric för en himla massa bra tips på artiklar (bland annat Josef Nguzo) samt Martin som 
tagit sig tid att förklara spelets grunder för mig på plats i Uppsala och Helsingfors, samt 
även kommit med både bra och snabba matchrapporter samt bilder från 86ers matcher. 
Just det, jag ska hjälpa Henric att ta fram riktlinjer för hur vi ska kommunicera inom 
SAFF med avstamp i HBTQ-certifieringen. Här har vi Västerås stad som föredöme, då 
västmanlänningarna tagit fram ett kort och kraftfullt dokument om detta. 
 
Styrelsen tackade för rapporten och önskar fortsättningsvis en sammanställd rapport varje 
månad om vad som har publicerats. 

 
  Beslutades att: 

• Uppdra åt CUA att se över uppdragsbeskrivningen för Thomas Björn och se över 
kommunikationsbehovet 

 
8.  Uppföljning av projekt 
  a. Friday Night Football 

FH rapporterade att Friday Night Football-projektet fortgår. 
 

  b. Serieupplägg 
 KE informerade om uppstartsmöte som ska hållas. 
 
9. Övriga frågor 

Som sista punkt på mötet informerade FH om svensk idrotts organisation och gick 
igenom de viktigaste möteshandlingarna inför RIM i Karlstad den 19–21 maj där SAFF 
kommer att vara väl representerade. 
 
Beslutades att: 
 

• 13.1 Strategisk plan – ja till RS förslag till de tre att-satserna 
• 13.2 Verksamhetsinriktning 2018 – ja, till RS förslag 
• 13.03.1 Proposition, ett samlat elitidrottsstöd – ja till RS förslag 
• 13.3.2-5 Elitidrottsstöd motioner 1-4 – ja till RS förslag 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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• 13.4 motion 5 Oberoende antidopingarbete inom svensk idrott – lämnas till 
ombudet att besluta om 

• 13.5.1 RS förslag om översyn av stödformer i relation till mål 2025 – ja till RS 
förslag 

• 13.5.2 Motion nr 6 från Svenska Skateboardförbundet, mätbar spontanidrott – ja 
till RS förslag 

• 13.6.1 RS förslag: handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning 
– ja till RS förslag 

• 13.6.2 Motion nr 7 Svensk Parasportförbundet En satsning på folkhälsa – ja till 
RS förslag 

• 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet Se till att fler barn introduceras till 
idrotten och föreningen i skolan – ja till RS förslag 

• 13.8 Motion nr 9 Svenska Basketbollförbundet Gemensam policy och hållning 
inom idrotten – ja till RS förslag 

• 13.9 Motion nr 10 Svenska Innebandyförbundet Översyn av distrikt och regioner 
– ja till RS förslag 

• 13.10 Motion nr 11 Svenska Skidskytteförbundet Översyn av RF/SISU:s 
distriktsorganisation – ja till RS beslut 

• 13.11 Motion nr 12 Svenska Innebandyförbundet Effektivisering av svensk idrott 
– ja till RS förslag  

• 13.12 Motion nr Mariehem SK Egen bank till medlemsförbunden och dess 
föreningar – ja till RS förslag 

• 13.13 Motion nr 14 Proletären FF Verka mot en oreglerad spelmarknad – lämnas 
till ombudet besluta om 

• 13.14 Motion nr 15 Proletären FF Stöd den Palestinska idrotten – sportbojkott av 
Israel – ja till RS förslag 

• 13.15 Motion nr 16 Roddklubben Fläkten Krav för utländska medborgare för att 
få tävla – ja till RS förslag 

• 13.16 RS förslag Nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande 
könsfördelning i SF valda organ – tilläggsyrkande ja om de tar med ordförande i 
60/40 representationen – om inte nej till RS förslag 

• 14.1-14.10 Ansökningar om medlemskap i RF  
Bridgeförbundet – nej, Svenska Cheerleadingförbundet – ja, Svenska E-
sportförbundet – lämnas till ombudet för beslut, Friskis och Svettis Riks – nej, 
Svenska Islandshästförbundet – nej, Svenska Kroppskulturförbundet – nej, 
Svenska Lacrosseförbundet – nej, Svenska Padelförbundet – ja, Svenska 
Surfförbundet - ja  

Allt övrigt överlämnas till ombudet för beslut. 
 

10.Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 
 Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media. 
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11.Mötets avslutande 
KE tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.  

 
 
Vid protokollet: 
 
 
Monica Gårdström 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Kristian Elisson   Erika Wiman Snäll 
Ordförande    Ledamot 
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