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PROTOKOLL 13 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS 
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 21 
MARS, TELEFONMÖTE 
 
 
Punkt  För 

åtgärd 
efter 
mötet 

1.  Mötets öppnade KE 
2.  Dagordning  
3.  Val av justerare CUvA 
4.   Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU  
5.  Beslut om SM-finalarrangemang   KE 
6.  Önskade beslut från Landslagskommittén KE FH 
7.  Överklaganden  Kansli 
8. a. All Star-match i Tyskland TA 
9.  Kommunikation till förbundet och andra  

10.  Nästa möte  
11.  Mötets avslutande KE 

 
Närvarande: 
Kristian Elisson, ordförande (KE) 
Thomas Ahlberg, ledamot (TA) 
Henric Hedberg, ledamot (HH)  
Helena Lindeen, ledamot (HL) 
Lars Samuelsson, ledamot (LS) 
Martin Söderberg, ledamot (MS) 
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)  
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)   
Patrick Mesterton, suppleant (PM) fr o m punkt 5 
Monica Gårdström, adjungerad (MG) 
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 
 
Anmält förhinder: 
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW) 
Stefan Gustafsson, suppleant (SG) 
 
1. Mötets öppnande 

KE höll upprop och hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.  
 
2.  Dagordning 
  Dagordningen fastställdes. 
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3.  Val av justerare 
 
  Beslutades att: 

• Välja CUvA att justera dagens protokoll 
  
4.  Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU 

Mötesprotokoll från 21 februari gicks igenom och finns utlagd på saff.se, inga VU-
protokoll har hållits sedan föregående styrelsemöte.  
 

5..  Beslut om SM-finalarrangemang 
KE föredrog Carlstad Crusaders och Stockholm Mean Machines ansökningar om att få 
arrangera SM-finalerna. Ansökningarna har också sänts ut skriftligt till styrelsen och även 
de ansökningskrav som finns meddelade via vår hemsida. 
 
Det var två bra och genomarbetade förslag som gicks igenom noggrant och diskuterades.  
Efter lång diskussion, där alla hade möjlighet att yttra sig hölls en omröstning. HL 
anmälde jäv och deltog inte i omröstningen. PM, suppleant, röstade eftersom AW, 
ledamot, ej var närvarande.  
 
Beslutades att: 

• tilldela Stockholm Mean Machines SM-arrangemangen för herrar och damer 2018 
och som kommer att hållas på  Stockholm Stadion i Stockholm  

• KE kommunicerar beslutet 
 

TA reserverade sig mot beslutet om att tilldela SMM SM-finalen. 
 

6.  Önskade beslut från Landslagskommittén 
TA informerade om möte som Landslagskommittén hållit i veckan där de gått igenom 
landslagens utveckling och resultat.   

 
Landslagskommittén (LLK) informerade om statusen för Förbundskaptenen för 
Flaggfotbollandslaget herrar  

 LLK informerade om statusen för Förbundskapten för Damlandslaget (DLL) 
 

Beslutades att:  
• LLK ska starta ett arbete med att utse en ny Förbundskapten för 

Flaggfotbollslandslaget herrar. EWS anmälde jäv och deltog inte i beslutet 
• LLK ska starta ett arbete med att utse en ny Förbundskapten för Damlandslaget 

 
7.  Överklaganden 

FH gick igenom flera överklagande av beslut från TU som gäller övergångar och som har 
överklagats till VU. Bakgrunden är att representantskapsmötet beslutade att ändra sista 
övergångsdatum till sista februari där det tidigare var sista mars som gällde.  
 
Upplands Bro-Broncos överklagan gäller övergång av Robert Svanemyr då TU nekade 
övergången på grund av att den inkom efter sista övergångsdatum. 
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Beslutades att: 
• ej bifalla överklagandet 

 
Lidköping AFF överklagan gäller övergång av fyra stycken spelare som inkom efter sista 
övergångsdatum. Spelarna vill göra övergång till Borås Rhinos. 
 
Beslutades att: 

• godkänna att tidsbegränsade övergångar görs på samtliga fyra spelare då 
Lidköping AFF ej deltar i seriespel 

 
STU Northside Bulls överklagan gäller övergång av Elias Bennaceur då TU nekade 
övergång på grund av att den inkom efter sista övergångsdatum. Det gäller U17-spelare 
som (obligatoriskt) flyttar över till STU Northside Bulls U19-lag. Detta då Flyers ingår i 
STU-alliansen och inte har något U19. 
 
Beslutades att: 

• godkänna överklagandet och att Elias Bennaceur får göra en tidsbegränsad 
övergång till STU. Övergången ska administreras så snart som möjligt. 

 
8.  All Star-match i Tyskland 

TA informerade om en planerad All Star-match i Tyskland där namnet ”Sweden och 
Swedish” har använts för att lansera matchen. Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att 
det inte får användas och vilket ej har följts.  
 
Beslutades att: 

• KE och FH informerar klubben om beslutet 
 

TA avslutade punkten med att tacka alla för hans tid i styrelsen i och med att han avgår 
vid kommande förbundsmötet. KE tackade i sin tur för TA:s värdefulla arbete i 
landslagskommittén. 

 
9.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 
  Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media. 
 
10.  Nästa möte 

 Nästa möte blir konstituerande möte direkt efter förbundsmötet.  
 

11. Mötets avslutande 
   Ordföranden tackade alla för ett bra möte och avslutade därefter mötet.  
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Monica Gårdström 
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Justeras:    Justeras: 
 
 
Kristian Elisson   Charlotta Uhler von Arnold  
Ordförande    Ledamot 
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