PROTOKOLL 2 2018/2019 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 19 MAJ, IDROTTENS
HUS, STOCKHOLM
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Robert Johansson, ledamot (RJ)
Josef Nguzo, ledamot (JN)
Martin Söderberg, ledamot (MS), deltog per telefon
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Matilda Barber, suppleant (MB)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Patrick Pettersson, ledamot (PP)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Ola Kimrin, suppleant (OK)
1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna till det första arbetsmötet för året och riktade sig särskilt till
nya ledamöter och suppleant och öppnade därefter mötet.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• Välja JN att justera dagens protokoll.

4.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Konstaterades att föregående mötesprotokoll är utlagt på saff.se. Flera VU-möten har
hållits och alla är ej ännu utlagda på saff.se. Förbundsmötesprotokoll samt extra
förbundsmötesprotokoll är strax färdigjusterade och läggs ut på hemsidan. KE gick
muntligen igenom de VU-beslut som har tagits.

5.

Rapport från RF, andra förbund och kansli
a. RF och andra förbund
FH föredrog den utsända skriftliga rapporten.
•
•
•
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Regeringen har beslutat att tillsätta mer pengar till idrott för barn och ungdomar.
http://www.rf.se/Allanyheter/merpengartillidrottforbarnochungdomar/
Luleå, Boden och Piteå blir värdstäder för SM-veckan
http://www.rf.se/Allanyheter/hararsm-veckanvintersnyavardstader/
Mer behöver göras för att uppnå en jämställd idrottsrörelse
http://www.rf.se/Allanyheter/krafttagbehovsforenjamstalldidrott/
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•
•
•
•
•

Ny överenskommelse mellan Polisen och RF gällande att göra idrotten till en
tryggare miljö
http://www.rf.se/Allanyheter/polismyndighetenochidrotteniunikoverenskommelse/
Ny stödlinje för brottsoffer inom idrotten
http://www.rf.se/Allanyheter/nystodlinjeforbrottsofferinomidrotten/
Mats Årjes har blivit vald till ny ordförande i SOK
https://sok.se/arkiv-for-artiklar/2018-04-19-mats-arjes-ny-ordforande-i-sok.html
MG deltog i den SF-dialogen som RF höll. Dialogen handlade om hur det
ekonomiska stödet ska vara utformat i framtiden samt hur anslutningsformer till
RF kan komma att se ut.
RF har i samarbete med DF och vissa SF tagit fram en ny internationell strategi
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/internationelltarbete/rf_internationell-strategi_2018-2025.pdf
SF-dialoger hösten 2018
o 6/11 (13.30-16.30)
o 8/11 (13.30-16.30, 17.00-20.00)
o 15/11 (Göteborg, 13.00-16.00)
Riksidrottsforum 2018
o 10–11/11 (Ronneby)

Beslutades att:
• KE och FH deltar på Riksidrottsforum 2018 i Ronneby
b. Kansli och personal
FH föredrog punkten.
• Semesterplaneringen är färdig, kansliet kommer att vara stängt vecka 28-29
• FH har varit föräldraledig under 10 dagar i april-maj
• TS troligen föräldraledig under slutet av juni i 10 dagar
• TL troligen föräldraledig i september i 10 dagar
Beslutades att:
• uppdra åt FH att till FS-mötet i september ta fram och presentera en inledande
plan till drift och bemanning av kansliet 2019
FH anmälde att Danderyd Amerikansk FK och Värnamo AFC har begärt utträde ur
förbundet, vilket har beviljats tidigare av kansliet.
6.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
• KE informerade om det extra årsmötet som hölls den 2 maj. Budgeten antogs av
det extra årsmötet, bifogas originalprotokollet. Det var tyvärr dålig närvaro.
• Nya systemet med domarbetalningar är i full effekt och fungerar.
Ett arbete med att digitalisera alla delar av ekonomihanteringen i samma system
har inletts. Redovisningssystemet diskuterades och vi återkommer med rapport.
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7. Uppföljning av tävlingsverksamheten
a. Landslagsverksamheten
FH kommenterade den utsända rapporten.
Herrlandslaget
Verksamheten för HLL startar efter SM-finalerna med EM i Finland i augusti som stora
målet. Coachingstaben arbetar just nu med att utvärdera de spelare som ska bli inbjudna till
sommarens EM-läger.
I nuläget ser EM ut att bli betydligt dyrare än önskat för spelarna vilket kan leda till
frånfall.
Finnkampen spelas i Finland första helgen i oktober. Landslagskommittén ser inte någon
nytta med att fortsätta spela Finnkamperna i framtiden om nuvarande säsongsupplägg
behålls
Damlandslaget
Christian Forsman blev som bekant utsedd till ny Förbundskapten för DLL, ett beslut som
tagits emot väl. Christian och MH arbetar för närvarande med att sätta samman den stab
som ska arbeta med DLL.
Planeringen ser ut som följer:
V32 11-12 aug, Skövde
V35 1-2 sept, Skövde
V38 22-23 sept, TBA
V40 6-7 okt Finnkamp, Helsingfors
Målet för DLL är EM 2019.
Landslagskommittén ser inte någon nytta med att fortsätta spela Finnkamperna i framtiden
om nuvarande säsongsupplägg behålls.
Juniorlandslaget
Truppen till VM i Mexico är uttagen och presenterad. http://amerikanskfotboll.com/densvenska-truppen-till-junior-vm-i-mexico/.
MH har deltagit på tekniskt möte. I nuläget kommer vi åka med 44 spelare och 10 ledare.
Vi möter Kanada i fösta matchen och Australien i andra matchen.
Ett längre läger hålls innan avresan till Mexico 12 juli.
NM spelas v 42 i Sverige, den turneringen kommer att användas som förberedelse för EM
2019.
Ungdomslandslaget
ULU har under vintern genomfört två lyckade combines, en i Uppsala och en i Malmö.
ULU kommer hålla läger 6-8 juli (krockar tyvärr med SM-finaler) och senare spela mot
Finland i höst.
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Flaggfotbollslandslaget herr
Landslagskommittén söker aktivt efter en ny förbundskapten och en person är tillfrågad,
svar kommer inom kort. Diskussion med Finland att involvera Flaggen i Finnkamperna
redan i år.
Flaggfotbollslandslaget dam
Förbundskapten Jimmy Holmberg har fått förfrågning från Danmark om ett gemensamt
läger i juli som planeras för tillfället.
Planeras för landskamp mot Storbritannien i februari nästa år.
Diskussion med Finland att involvera Flaggen i Finnkamperna redan i år.
Beslutades att:
• ge LLK i uppdrag att utreda landslagsverksamheten i flagg. Ska landslagsverksamhet
bedrivas och i så fall med vilken ambition? Om utredningen visar på fortsatt verksamhet
ska svaret även innehålla förslag till ny FK.
• ge LLK i uppdrag att se över och nominera fler spelare till ”Stora grabbar och tjejers
pris”.
b. RIG och NIU-verksamheten
FH föredrog den skriftliga rapporten. Internationellt träningsutbyte mot Helsinki Roosters
skedde i Helsingfors den 12e maj. Utbytet var uppskattat av eleverna men nivån på
motståndet för dåligt. Styrelsen konstaterade att inga damer finns kvar på RIG:et.
Antagningarna inför hösten ser bra för alla platser erbjudna.
NIU
Örebro 11 sökande
Arlanda 3 sökande vilket resulterar i att rektor inte kan starta ett nytt intag inför HT-18
Uppsala ca 10 sökande
Kristianstad 12 sökande
Solna har bra tryck på sökanden
Karlstad och Malmö är på gång.
Generellt för RIG och NIU är att sökande elevers slutantagning sker utifrån deras
akademiska slutbetyg och utifrån dessa kommer att slutbesked ges om hur många elever
som kommer att antas och erbjudas en plats för ett 3 års program.
c. Superserien
Herr
Efter att halva serien är spelad kan konstateras att årets upplaga är betydligt jämnare och
där resultat i enskilda matcher såväl som kampen om slutspelsplatserna är helt oviss.
Diskussionen inför säsongen om att Superserien var iskall med bara fem lag har dött ut.
Men det är få matcher, en max två, varje helg och det lag 3-5 kommer bara ha 4
hemmamatcher vilket är extremt få för att göra bra (inkomstbringande) arrangemang men
även för att hävda elitstatus till kommuner (planbokning) och samarbetspartners.
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Glädjande är att satsningen på statistik väcker uppskattning både nationellt och
internationellt ”från sämst till bäst i Europa på ett år”.
Dam
Serien lider lite av att vara ensam vilket ger stor klasskillnad mellan lagen. En Superserie
och en div.1 dam är önskvärt men ej praktiskt genomförbart med rådande antal lag.
Spelmässigt har kvaliteten på spelet tagit ett steg framåt vilket bådar gott inför DLL
omstart.
Beslutades att:
• ge Superserieansvariga i uppdrag att genomföra framtagandet av MVP för
Superserien
• ge Marknadsutskottet i uppdrag att se över utformningen av Superserien ur ett
marknadshänseende
• ålägga Superserieansvariga att ge:
o SAFE i uppdrag att se över utformningen av Superserien Herr 2019
o Damseriens samarbetsorganisation i uppdrag att se över utformning av
Superserien Dam 2019
d. Division 1 herr
Serierna har så sakteliga smugit igång med två omgångar. Lider av samma problem
som Superserien dam med stor klasskillnad mellan lag. En div.2 är önskvärd och bör
arbetas tydligare och mer strategiskt med inför serieanmälan 2019.
Noterbart är att den ”hype” som var kring div.1 Herr förra året har klingat av
betänkligt. Tänkbara orsaker är att Superserien återtagit sin plats på täppan, att det
konto på sociala medier som skrev väldigt mycket om div.1 förra året var kopplat till
Göteborg Marvels samt att SAFFs avsaknad av skribentresurser gör sig påmind.
e. Ungdom
KE rapporterade om pågående arbete med bl a Dukes, besvärligt läge med
planläggning av matcher och problem att klubbarna inte licensierar sina spelare i tid,
det sker oftast när serierna startar, vilket är sent.
f. Flaggfotboll
CUvA kommenterade den utsända rapporten.
• Herrarnas säsong har kommit igång bra, likaså utvecklingsserien.
• Inbjudan till damernas säsong under sensommaren/hösten har kommit ut.
• Domarutbildning blev tyvärr inte av.
• Tre stycken FFU-möten har hållits
• CUvA informerade om förändringar i budget.
• Informerade om SM-veckan och om bra samarbete med arrangören och
SVT och om upplägget med Nya Sporten.
I övrigt har utskottet kommit igång mycket bra och är glada över att Markus Agebrink
hjälper till i mån av tid.
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Beslutades att:
• återremittera till flaggfotbollsutskottet det tidigare beslutet om anordnandet
av en internationell klubblagsturnering sista helgen i augusti och ombes
återkomma med förslag om det är möjligt att arrangera.
• ge FFU i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på flaggseriernas
utformning 2019.
• utskottet består av Charlotta Uhler von Arnold, sammankallande, övriga
ledamöter: Erika Wiman Snäll, ansvarig landslagsrepresentant, Andreas
Hellström, Anton Lagerström och Tommy Wrede.
8. Uppföljning av ansvarsområden
a. Internationellt
MS kommenterade den utsända rapporten.
• CAS-processen gällande IFAF är slutförd. Oklart om hur det blir med utgången av
att uttag av pengar har gjorts i strid med alla teckningsrätter och fullmakter.
• IFAF har fortfarande inte fått tillbaka inloggningen till sina officiella sociala
plattformar
• IFAF väntar på besked om Sverige kan arrangera JEM 2019
Beslutades att:
• efter diskussion be MS meddela IFAF att vi ej mäktar med att arrangera JEM 2019
då vi saknar personella resurser och ekonomi för mästerskapet.
• utse en person, KE eller MS, att representera SAFF vid IFAF-kongressen i Panama
• ge de internationellt ansvariga, KE, MS och FH, i uppdrag att ta fram en
internationell strategi för SAFF
b. Distrikt
MB rapporterade tillsammans med KE om den förbättrade kommunikationen mellan FS
och distrikten (distriktsordförande) var något starkt positivt under andra halvan av 2017.
Efterspelet efter årsmötet samt den uppskjutna ekonomipunkten som avhandlades på eget
möte har visat att vi har en väg att vandra för att återskapa det goda samarbetsklimat som
är önskvärt för utvecklingen av sporten i landet.
Beslutades att:
• ge MB och ta med Tobias Stenström i uppdrag att planera in en första
distriktskonferens samt föreslå lämplig dagordning.
c. Idrottslyftet
FH kommenterade den utsända rapporten.
SAFF har blivit tilldelade 406.000 kr i Idrottslyftsmedel från RF.
SAFF har fokuserat på följande verksamhetsområden utifrån den av RF godkända
utvecklingsplanen.
Föreningen kan söka för:
• Projekt kring föreningens infrastruktur (strategi, handlingsplaner, effektivt
styrelsearbete osv)
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Utveckla synen på barn- och ungdomsidrott
Ny förening: uppstartsbidrag
Flaggfotboll: uppstartsbidrag

Vi har i år fasta ansökningstillfällen för de större projekten:
15 april
15 juni
15 okt
Medel för ny förening och för uppstart av flaggfotboll kan däremot sökas året runt.
Det har inkommit ca 13 ansökningar och hittills har ca 70.000 kr godkänts.
Slutrapportering av IL-medel 2018 är inlämnad.
Flaggfotboll:
Uppsala 86ers: Skolflagg, SMM: Nysatsning
Föreningsutveckling:
Täby har ansökt om 7 projekt – de ska prioriteras = ej behandlade ännu
Carlstad Crusaders: Idrottsskola, Uppsala 86ers: Dam, ÖBK, Coach Academy
Stöd till nya föreningar/nystart av verksamhet
Sundsvall Flames, Nystart
Föreningsutveckling
Sedan förbundsstämman har det varit mycket i rörelse bland både distrikt och föreningar.
Många av föreningarna engagerar sig nu mer demokratiskt och försöker formera styrkorna
därefter.
Det märks också att verksamheten är i full gång runt om i landet. Svårighet för
förbundsutvecklaren att träffa föreningarna då de ideella krafterna lägger allt krut på
verksamheten just nu.
Positivt sedan tidigare rapport är att en nyetablering i Borlänge/Falun är på gång och en
nystart i Vadstena gror.
Två större satsningar på breddläger under sommaren avlöper enligt planerna.
Det framgår också med all tydlighet att det behövs hjälp bland föreningarna. Detta bland
regler som berör våra tävlingar. Reglerna kring höstserien har floppat en del då bokningar
av planer behövs vara gjord flera månader tidigare än sista anmälningsdatum löpt ut och
övergångar kring ffa U19-spelar nu blivit tillåtet längre fram under året och de får efter
övergång representera övriga lag i föreningen efter övergång.
Separata TB för barn, ungdom, junior, bredd och elit eller i alla fall olika
bedömningsnivåer skulle underlätta. Detta samt en ordentlig FAQ kan hjälpa föreningarna
på ett lämpligt sätt.
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Arbetet kring en LTAD-modell för amerikansk fotboll i Sverige pågår.
Introduktion av en ny form av kontaktfotboll, kallat flex football, är lagd på is till 2019 då
det kan göras i större skala och med mer realistiskt tidsplan. Detta är stort i USA.
Beslutades att:
• SAFF:s föreningskonferens genomförs helgen 17-18 november och att ge FH och
Tobias Stenström i uppdrag att planera konferensen samt att ge Tobias Lindh i
uppdrag att samtidigt planera för en coach-clinic.
d. AFG
FH kommenterade skriftligt utsänt dokument.
AFG finns nu på engelska så att kurser för ej svensktalande kan hållas.
Digital utbildningsplattform
Arbetet fortskrider och vi fortsätter att arbeta med SVEMO och de andra SF som deltar i
projektet. Det har genomförts intervjuer med potentiella framtida användare för att få en
samlad bild av vad plattformen ska klara av och nästa möte är beräknat 24/5.
Än så länge är det inte klart vad detta kommer kosta SAFF utan vi fortsätter arbetet och
återkommer om det blir en större kostnad.
Utbildning av utbildare
Det har annonserats om en utbildning för utbildare. Det är i första steget utbildare som ska
hålla i AFG kurser och liknande som kommer utbildas men om det går bra så är
förhoppningen att detta kommer genomföras med Domarutbildare också framöver så att vi
ska kunna hålla högsta möjliga nivå på våra utbildningar.
Utbildning av utbildare kommer göras i samarbete med SISU. De har en ny utbildning som
inte är grenspecifik som alla våra utbildare kommer att gå. I samband med den
utbildningen kommer vi ha intern fortbildning i AFG materialet och arbete med hur
materialet ska förändras.
Domarutbildningar
Diskussioner har startats med DU och det har börjats kolla på materialet som ingår i
domarutbildningarna. Tanken/förhoppningen är att vi ska samarbeta med
domarutbildningarna framöver.
Coach licenser
I dag finns det ingen kontrollfunktion för vilka som är tränare i Sverige. Det betyder att vi
inte kan på något vis kan garantera att de som tränare spelare i Sverige är utbildade. Det
betyder är också en intäktskälla som inte utnyttjas maximalt.
Ett sätt är att lösa så att alla går utbildningarna och betalar in licensavgiften är att vi skapar
ett system för legitimering.
Förslaget då är att vi skaffar digitala licens kort som vi skickar ut och ber domare kolla
licensen på tränarna. Detta finns stöd i TB för detta och det man kan göra är att kräva in
Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

garantiavgiften som finns beskriven i TB av klubbar som har outbildade tränare. För att
sedan dra av den det på deras framtida utbildningar.
FH presenterades ett alternativ som heter ”Cardskipper” och som lagras digitalt i mobilen.
Det kostar 1.495 kr att sätta upp systemet och sen är det 9 kr/kort som skickas ut.
Beslutades att:
• Godkänna ovanstående förslag och införa tränarlicenskorten under året.
Spelarutveckling plan
För att skapa en röd tråd hur vi ska arbeta för att utveckla individen så arbetas det med en
spelarutvecklingsplan. Det är ett dokument som kommer användas som grund för alla
utbildningar framöver. Där kommer det finnas beskrivet hur man ska tänka i de olika
åldrarna och vad fokuset på träning och tävling kommer vara. Detta dokument behöver gå
igenom Barn och Ungdom samt Elit ansvarig så att det passar in i den övergripande planen.
När dokumentet är färdigt kommer det gå att använda det i det fortsatta arbetet mot ”RF:s
Strategi 2025”.
SISU tränarutbildning
SISU håller på att ändra sina utbildningar för tränare. Plattformen och GTU kommer fasas
ut och de nya utbildningarna kommer heta Intro/Grund/Fortsättning. Vi kommer alltså
behöva ändra kravet på våra tränare. I dagsläget är Intro utbildningen färdig och är en ren
webbutbildning som vem som helst kan gå. Kontakt är tagen med SISU om Grund
utbildningen och målet är att den tillsammans med våra grenspecifika utbildningar kommer
kunna skapa en stabil grund för vårt fortsatta utbildningspaket.
ERASMUS
Vi har börjat förbereda för att göra en större ansökan till EU och ERASMUS. Det är stora
projekt som ska involvera 5+ länder. Vår plan är att det ska vara satsning en gemensam
satsning på dam, utveckling och breddning av verksamheten. Ansökan kommer göras 2019
men förarbetet kommer börja under hösten 2018. Om allt går som vi hoppas kommer detta
resultera i en projektanställning under åren som projektet håller på. HL har börjat med en
första diskussion med de nordiska länder som är involverade i Nordic Girl Camp. Om vi
får med oss dem är vi en till två länder ifrån nödvändigt antal.
Beslutades att:
• Ålägga domare att de ska kolla coach-licenser på matcher och att föreningar med
olicensierade coacher får betala in straffavgifter i belopp som uppstiger till
garantiavgifterna enligt ”TB 2018”. Dessa pengar kommer sen kunna användas för
att betala utbildningar för coacher i föreningen.
•
e.
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budgetbeslutet. Vidare diskuterades hur vi ska agera för att förbättra
kommunikationen.
Kommunikationsgruppen består f n av CUvA, sammankallande, Erika Wiman Snäll
och FH.
Beslutades att:
• komplettera gruppen med Josef Nguzo.
• gruppen ska återkomma till nästa möte med förslag på hur vi kan förbättra den
interna/externa kommunikationen
CUvA informerade även om pågående arbete om FNF/TV4, SM-veckan, JVM och
sociala medier och Nya Sporten.
f. Marknad
Se rapport ovan.
g. Evenemang
FH och KE rapporterade.
Beslutades att:
• utse och kommunicera arrangör av finalen för Div 1 Herr (ansvariga: KE, MB
och PP).
• utse och kommunicera arrangör av SM-finalen för U19 (ansvariga: KE, MB
och PP).
• se över ansökningsläget kring JEM 2019 (KE, FH och PP).
• evenemangsgruppen återkommer med förslag på SM arrangör 201.9
h. Jämställdhet, integration och mångfald
JN rapporterade från verksamheten och om överlämning från Henric Hedberg som
pågår, samarbete med Tobias Lindh kring utbildning och hur föra fram statistik och
lyfta fram individer som förebilder. Arbete pågår också med en kvalitativ
undersökning kring integrering och inkludering. Mer information kommer till hösten.
SAFF är inbjudna att närvara vid hbtq-frukost inklusive seminarium som RF anordnar
i juni.
i. Antidoping
FH meddelade att MH, TS, TL och han själv har arbetet fram en ny verksamhetsplan
för antidopingarbetet. Den är just nu på remiss hos RF och kommer slutföras under
våren.
Diskussion pågår RF om att jämställa SS (d) med SS(H). Kommer troligen ske inför
säsongen 2019 och då för föreningar med lag i SS (d) vistelserapportera
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9. Rapport från utskott
a. Tävlingsutskottet
JD rapporterade om verksamheten.
b. Domarutskottet
FH informerade om hur arbetet fortskrider med att ta över IREF.
c. Coachutskottet
FH informerade att TL arbetar vidare med frågan och om planerad träff i höst.
c. Disciplinnämnd
FH informerade om sammansättningen av Disciplinnämnden. Johan Hübner (ordförande),
Gustaf Taube (sekreterare), Jesper Fredriksson, Per Lindell (medlemmar) och FH som
suppleant.
Han informerade även om hur DN planerar att arbeta praktiskt under året.
Framfördes även önskemål om kvinnlig representation framöver i DN.
Beslutades att:
• utse ovanstående personer
10. Uppföljning av projekt
a) Vision 2025
KE informerade att inget nytt finns att rapportera i nuläget kring denna viktiga fråga.
b.Friday Night Football
MS kommenterade den skriftliga utsända rapporten.
o Avtal har tecknats med CMore Entertainment AB om sändning av 11
grundseriematcher i Superserien, två SM-semifinaler samt SM-finalen.
o Varje match kostar 40 000:- + moms att producera. Totalt: 560 000:- + moms.
o Till dags dato är 150 000:- avsatt för grundserien och SM-finalen.
Billboardintäkter och intäkter från föreningarna är redan uppe i 374 000:- + moms och
då är inte SM-semifinalen och SM-finalerna inräknade.
Av föreningarna är det SMM, U86 och ÖBK som betalar 14 000:- + moms per match.
CC betalar 10 000:- + moms per match. Göteborg har valt att inte arrangera någon
FNF-match.
Den som ska ha cred för detta är i första hand Niclas Backlund i MU.
Det finns anledning att tro att inte hela beloppet som SAFF avsatt för FNF kommer
behövas.
o Alla matcher har sänts utan några synliga missöden.
o Statistiken får vi inte för CMore men för Sportkanalen är det intressant att konstatera:
o 20 april: 3:e mest sedda program av 47
o 4 maj: 4:e mest sedda program av 45
o 11 maj: 2:a mest sedda program av 42
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o CMore producerade utan kostnad fem olika trailers till FNF-matcherna. Dessa är
distribuerade till SAFF och samtliga SS (H)-lag som använder dem för
marknadsföring av matcherna.
o Ett affiliate program är uppsatt som ger cash back för SAFF och SS-föreningarna i det
fall de förmedlar Cmore abonnemang.
o Highlights från alla matcher levereras bara timmar efter matcherna för SAFF och
övriga föreningar att presentera i Nya sporten eller andra plattformar.
o Matcherna i sin helhet kan ses redan dagen efter på SAFF:s konto på Solidsport.
o SAFF har även möjlighet att lägga upp matcherna i sin helhet på Nya sporten. Det kan
diskuteras om det är rätt plattform för det.
På det hela taget fungera FNF bättre än förra året och det är uppenbart att vi klättrat i
popularitet i sändningsstatistiken. Vi hade två matcher topp-10 på TV4 Sport fram till den 12
maj 2017. Resterande låg kring 15-17 plats.
11. Övriga frågor
KE tog upp frågan om förtjänsttecken och att vi kan som förbund uppmärksamma medlemmar
som gjort långvarigt och viktigt arbete för sportens fortlevnad och utveckling i landet genom
att dela ut förtjänsttecken. Vi har de senaste åren varit dåliga på detta.
Beslutades att:
• se över processen för detta och därefter nominera mottagare.
CUvA tog upp frågan om önskemål att synas bättre att vi är en styrelse och föreslog att se
över representationskläder, namnbrickor, pins etc.
12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
13. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet och avslutade detsamma.
Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Josef Nguzo
Ledamot
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