PROTOKOLL 4 2018/2019 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 25 AUGUSTI,
IDROTTENS HUS, STOCKHOLM
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Robert Johansson, ledamot (RJ), deltog per telefon
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Lars Samuelsson, ledamot
Matilda Barber, suppleant (MB)
Josef Nguzo, ledamot (JN), t o m p. 8 h
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Linda Lindström, STAFF, ej närvarande vid punkt 4
Anmält förhinder:
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Patrik Pettersson, ledamot (PP)
Ola Kimrin, suppleant (OK)
1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna och berättade att Linda Lindström är här från STAFF, hon har
ingen egen punkt men medverkar för att lyssna och få bättre kontakt med FS, därefter
öppnade KE mötet. FH och MG adjungerades till mötet.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

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

4.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Föregående mötesprotokoll justeras i dagarna och läggs därefter ut på saff.se.
KE redogjorde för beslut som tagits av VU.
KE och RJ redogjorde för SM-finalerna som hölls på Stadion. Den officiella publiksiffran
var 3.102 personer på finalerna. VU-beslut kring finalarrangemanget och kostnader i
samband med flytt av damernas match föredrogs och diskuterades.

5.a RF och andra förbund
FH föredrog den utsända rapporten.
•
•
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•
•
•

SM-veckan i Helsingborg är avklarat och blev väldigt lyckad
http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckansommar/Nyheter/fulltraffforsmveckanihelsingborgochlandskrona/
Sebastian Brinkenfeldt har blivit tilldelad Hugo Levin priset.
http://amerikanskfotboll.com/prestigefullt-pris-till-sebastian-brinkenfeldt/
RF var på plats i Almedalen. En stor diskussion inför valet är tillgängligheten till
idrottsytor i tätbebyggda områden
http://www.rf.se/Allanyheter/seriosasamtalochgladjenavattidrottaunderidrottensda
gialmedalen/
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)

b. Kansli och personal
FH föredrog punkten.
•
•
•
•
•
•
•

TL troligen föräldraledig i september-oktober i 10 dagar
Ovanligt hög arbetsbelastning under sommaren i och med JVM och EM
Licensstatistik finns bifogat. Som det ser ut nu tappar vi licenser. Domare generellt
dåliga på att licensiera sig.
Alla rapporter och statistik för 2017-2018 ska vara RF tillhanda 25 augusti. FH
och MG arbetar med detta.
Nya ekonomirutiner kommer innebära ändrad arbetsbelastning för delar av
personalen.
FH gick igenom planerna för kansliets bemanning nästa år när det gäller
föräldraledigheter, återkommer med mer information vid nästa möte.
FH meddelade att RIN-ärendet mot honom avskrevs.

Diskuterades tappet av licensierade spelare och domare. När det gäller domare är det
många som inte har licensierat sig men finns med på Iref:s domarlista. Arbete pågår
med att få in flera licensierade. Juniorlicenserna minskar också.
6.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
RJ föredrog ekonomifrågorna och kommenterade de utsända RR och BR för
räkenskapsåret fram till den senaste månaden inklusive kortare analys.
Det har medfört en hel del arbete med att föra in budgeten i bokföringsprogrammet men
nu är det klart. Det går att per kostnadsställe jämföra utfall mot budget och tidigare utfall,
även projekt går att följa. Siffrorna är avstämda av RJ flera gånger.
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RJ fortsatte med att informera om avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan. Det
gäller minskade serieavgifter, 0-summespel när det gäller projektmedel som vi erhållit
och ska göras av med under året, personalkostnader ligger något högre p g a att
domaravgifterna hanteras centralt. SAFF har inget täckningsbidrag för det och står med
hela risken om inte föreningarna betalar fakturorna i tid. Sponsorintäkterna diskuterades
och MU bör skyndsamt sammanställa en prognos om troligt utfall.
Balansrapporten analyserades kortfattat av RJ. FH redogjorde för vidtagna åtgärder på
kundreskontrasidan.
Likviditeten är fortsatt stark, trots sen domarfakturering, detta måste ses över inför
nästkommande år.
Rapport om verksamheten
o Överlämning av tidigare inhyrd konsult till kansliet gällande den löpande bokföringen
har trots överenskommelse att så skall ske inte genomförts överhuvudtaget.
o Kvaliteten och riktigheten på bokföringen fram till dags datum efter att konsult slutat
har ännu inte stämts av och verifierats.
o Årsbudgeten 2018 har översatts i detalj per konto och förts in i Fortnox. Verifiering av
att det per KST är korrekt har inför detta möte begärts av kassör så att budgeten i sin
helhet kan fastslås på nytt i FS.
o PM med förslag på nya ekonomiska riktlinjer för SAFF har tagits fram av kassör.
o Trots påstötning har ännu inte filbetalningar på vare sig lönesidan, eller
leverantörsbetalningar kunnat genomföras av kansliet. En yttre tidsgräns för när detta
arbetet bör vara klart bör för att förtydliga vikten av att detta sker bör sättas av FS.
o Fakturaflödet på kundreskontrasidan släpar stundtals på grund av manuell hantering
och avprickning mot checken.
Rapport om avtal
o Slutlig sammanställning från CMORE saknas där MU även ger sin analys om utfallet.
o Bifogar här https://www.fortnox.se/finans/fakturaservice/ information om
integrationen mot Fortnox Finans för inläsning inför beslut gällande att automatisera
kundreskontran och spara tid för kansliet.
FH meddelade att arbete pågår med att få ersättning från Air France då flyget mellan
Paris och Mexico, JVM, var försenat. FH meddelade vidare att delar av ersättningen går
tillbaka till spelarna när det gäller framtida aktiviteter.
RJ rapporterade att en årsprognos inte kan läggas fram för närvarande på grund av viss
osäkerhet kring vissa poster. Framöver ska det presenteras för styrelsen vid varje möte.
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Beslutades att:
• Fastställa den budget som nu ligger i Fortnox som den vi rapporterar och arbetar
emot. Övriga budgetversioner i excelformat skrotas och är inte längre giltiga då de
inte är lika detaljerade.
• FS beslutar att anta de finansiella riktlinjer som skickats som PM gällande
finansiell struktur och rapportering för kansliet mot FS och att per 2018-08-31 är
dessa implementerade hos kansliet så att första rapport kan ske 2018-09-15 i det
nya formatet.
• Att kansliet ska ha genomfört projektet om filbetalningar senast per 2018-09-30.
• Att samarbetsavtal med Fortnox Finans ingås och att vi börjar fakturera med
OCR-nummer för att snabba upp och automatisera kundreskontrans status samt
påminnelse- och kravhantering i enlighet med PM ekonomiska riktlinjer.
• TU behöver inom 14 dagar inkomma med en prognos gällande bötesbelopp som
kan röra 2018.
KE uttryckte glädje över nedlagt arbete inom området och att vi äntligen arbetar
professionellt i ett gemensamt system och inte i Excel-listor.
7. Uppföljning av tävlingsverksamheten
a. Landslagsverksamheten
LS kommenterade tidigare beslut om bl a utredning om flaggens landslagsverksamhet,
ärendet tas upp på kommande möte.
Herrlandslaget
HLL deltog i EM i Finland och slutade på en fjärde plats efter en seger mot Danmark och
förluster mot Österrike och Finland. Noterbart är det svaga intresset av att delta och att
truppen bestod av 35 spelare. Utvärdering av EM pågår från LLK. Mats Hagsten har
avrapporterat till LLK.
Finnkampen för HLL i höst är efter överenskommelse med SAJL inställd. Nästa
mästerskap för HLL är om fyra år.
Damlandslaget
Har hållit ett läger i Skövde och har nästa läger vid månadsskiftet. Spelar Finnkamp första
helgen i oktober.
Christan Forsman har börjat bra i sin roll som FK. Målet är medalj på EM 2019.
Juniorlandslaget
Deltog i VM i Mexico och slutade på en fjärde plats efter seger mot Australien och
förluster mot Kanada och USA. Mästerskapet var väldigt välordnat och kvalitén på spelet
högt. Utvärdering av VM pågår från LLK. Mats Hagsten har avrapporterat till LLK. JLL
spelare NM v 42. Den turneringen är också uttagning för Team Nordic.
Ungdomslandslaget
ULU ersätter HLL och spelare Finnkamp v 40 i Finland.
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Övrigt
LLK har beslutat att förlänga Andreas Ehrenreichs kontrakt för JLL till och med NM.
b. RIG och NIU-verksamheten
LS föredrog den utsända rapporten.
RIG-hearing med RF är planerad den 10 september. LS, MH och FH deltar för SAFF.
RF vill ha svar på styrelsens ambitioner med RIG. LLK presenterade förslag till FS på
avsiktsförklaring för RIG och underlaget diskuterades.
Beslutades att:
• LS och MS återkommer med ett nytt förslag inom 48 timmar som sen ska
presenteras för RF.
c. Superserien
KE berättade om pågående arbete. MS sammanfattade den gångna säsongen och planerna
inför kommande år.
Herr
o Arbetet med Superserien 2019 behöver ta fart, aktioner utdelade till både MU och
SAFE måste följas upp.
o Känslan är att superserieföreningarna är nöjda med nuvarande upplägg.
o LLK ser nuvarande upplägg som hindrande för en bra verksamhet.
Dam
Arbetet kring att se över en mindre Superserie samt en nyskapat div.1 samt former för
denna behöver startas upp.
d. Division 1 herr
KE rapporterade att slutspelet är igång. Vi jobbar vidare med att få finalarrangör.
e. Ungdom
KE informerade att serieplanering/upplägg måste diskuteras då många synpunkter finns
och eventuella förändringar föreslås inför representationsmötet i höst. Diskuterades att vi
just nu tappar spelare och kan det bero på serieupplägg.
f. Flaggfotboll
KE informerade om kontakt med Jacksonville Jaguars engelska gren om intresset för
svenskt deltagande i en flaggturnering de arrangerar under hösten. Tyvärr lite för kort
framförhållning för svenskt deltagande, vilket åter matats till arrangören.
Pågående ärenden redovisades.
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Beslutades att:
• Föreslå DU att se över hur DU hanterar domarbehov och tillsättning av domare
även i flaggfotbollen.
• Utöka FFU med Martin Dalsgard som ledamot.
8. Uppföljning av ansvarsområden
a. Internationellt
FH meddelade att arbetet med att ta fram en internationell strategi för SAFF är påbörjad.
Ansvariga är FH, MS, KE och HL.
MS rapporterade från internationellt möte.
o Nordiskt möte planerat till lördagen den 20 oktober i samband med NM för U-19.
o Ett inofficiellt IFAF möte hölls i samband med EM för herrar. MH och HL närvarade
för SAFF. Diskussionsämnet var formen för internationella turneringar för klubblag
och landslag.
o Flaggfotbolls-VM 9-12 aug var välarrangerat och vanns av USA i såväl dam- som
herrklassen. Danmark kom trea i herrklassen efter att ha slagit Mexiko.
o Sverige deltog inte vid IFAF kongressen i Panama den 11 augusti.
o Vid förmötet som de europeiska länderna hade kvällen innan kongressen presenterade
Österrike ett nytt förslag till tävlingssystem för landslag som mottogs med intresse
även under kongressen. Material är bifogat till FS.
o De europeiska länderna enades om att ha ett Skype möte under hösten för att diskutera
närmare samarbete i Europa samt även det nya tävlingsförslaget.
Ny ”Director for Europe” valdes Gregor Murth från Österrike som kommer leda
arbetet att samordna Europa.
Roligt är att det är en lång lista länder i Europa som nu är medlemmar i IFAF:
http://www.ifaf.org/nations/nations-europe#.W3VnaX59jdc
o Själva kongressen upplevdes som dåligt förberedd och handlade till stor del om strulet
som varit. Det är fortfarande oklart med hur de förlorade pengarna ska återfås. Väldigt
summarisk ekonomisk redovisning presenterades.
USA Football har bistått med finansiell hjälp (lån) medan NFL bidragit (gåva) med
stora summor pengar för att kunna hantera de juridiska vindlingarna.
Kallelse bifogas.
o Det var ca 20 länder representerade på kongressen. Att märka var att Italien, Tjeckien,
Österrike och Frankrike var på plats.
o Australien presenterades som värdnation för U19 VM 2019.
Sammantaget kan ändå konstateras att det nu finns en förhoppning att få ordning på det
internationella samarbetet. Dock verkar dock som om det är Europa som måste se till att det
blir lite styrning och organisation inom IFAF, internationellt som europeiskt.
Källa: Michael Brøndum Hansen, Danmark
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Beslutades att:
• Utse MS, KE och FH att representera Sverige vid det nordiska mötet i Kristianstad
20 oktober.
• Att ovanstående förbereder det nordiska mötet.
b. Distrikt
MB redogjorde för pågående arbete med att planera en distriktskonferens och ämnen att
avhandla på mötet. Det är dock dåligt med respons från distrikten. Frågan diskuterades, ska
SAFF sätta krav på vad distrikten ska arbeta med eller ska de arbeta mer självständigt.
Konstaterades att det är viktigt att få igång distriktskommunikationen. MB uppskattade
enkäten från Dukes Tourney och att det finns mycket att lära av den.
Linda Lindström deltar på dagens möte då STAFF genom Aiki Parts önskat att få vara med
vid mötet och få möjlighet att presentera sitt distrikts syn på olika frågor. LL meddelade att
det är viktigt att SAFF meddelar vad distrikten ska jobba med och även viktigt att med bra
kontakter med övriga distrikt. LL lämnade en kort muntlig rapport om vad som sker i
STAFF, de jobbar bl a med rekrytering, rekryteringsmaterial särskilt för damer är på gång,
utveckling av domare m m. MS önskar förbättra samspelet vid seriespel.
Beslutades att:
• Fortsätta diskussionen på föreningskonferensen.
c. Idrottslyftet
FH kommenterade utsänd rapport. Beviljade och pågående ärenden avseende föreningarnas
ansökta Idrottsmedel är utsänt till styrelsen, bl a har en ny förening i Motala/Vadstena
beviljats idrottslyftsmedel.
Han rapporterade vidare om planerna för föreningskonferensen och även den planerade
coach-clinicen (ej klart ännu).
En stor fråga är SAFF:s barn- och ungdomsstrategi, en förlaga finns bifogat
styrelsehandlingarna. Det kommer att byggas på med mer material på hemsidan. Materialet
diskuterades: mål och visioner, övningsbankar, följa LTAD-modellen och fortsätta bygga
på med utbildning som passar detta. Diskuterades även åldersgränser, fysisk mognad,
dokumentet pekar på att sätta individen i fokus. Konstaterades att det är ett mycket bra
material.
Turneringen Dukes Tourney besöktes av TS och TL. Mycket uppskattat från både
arrangören och besökande. Till turneringen hade en informationsfolder för föräldrar
plockats fram och distribuerades tillsammans med information från RF och Svensk
Antidoping. Slående var att det finns en positiv anda och många som brinner för sporten,
mycket lite av de negativa toner som bubblar upp på sociala medier. Det finns ett behov av
en liknande trycksak med en introduktion till sporten för föräldrar då många frågade efter
det och som även styrks av enkätsvaren. I samband med detta distribuerades en enkät som
senare följdes i en bredare distribution till samtliga inom förbundet. Resultaten är
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presenterade för styrelsen och bör utgöra grund för beslut om förslaget för en ny barn- och
ungdomsplan.
MS efterlyste info-broschyren.
HL har varit i Finland för planering av nästa Nordic Girl camp. Arbete med att få med fler
coacher pågår och även ekonomin för projektet diskuterades.
Beslutades att:
• Anta utvecklingsmodellen för barn och ungdomsidrott (vissa redaktionella
ändringar får göras).
• Utvecklingsmodellen ska vara temat för årets föreningskonferens.
• Ge mandat till Tobias Stenström och Tobias Lindh att starta en tävlingsutredning
och plan för implementering av modellen i samråd med SISU. Tävlingsutredningen
ska presenteras i januari.
• Att sprida informationsbroschyren och att den även ska kunna tankas upp från
hemsidan.
d. Utbildning
FH redogjorde för den utsända skriftliga rapporten.
o Cardskipper i mobiltelefonen, testkörs. Behövs både epost och telefonnummer för
att få licensen i mobilen. Kort kommer att även tas fram för Stora grabbar, FS med
flera.
o Projektet digital utvecklingsplattform går i skarpt läge.
e. Kommunikation
FH rapporterade från arbetsgruppen och pågående arbete. Kommunikationsplanen som är
framtagen används inte. Peter Nilsson, från Stockholm, har rapporterat från JVM och EM,
vilket har gått väldigt bra. Peter har blivit tillfrågad om han kan tänka sig att rapportera
från kommande landskamper och det gör han gärna, vilket är väldigt glädjande.
f. Marknad
KE informerade och styrelsen konstaterade att vi inte har ett marknadsutskott då flera inte
är aktiva.
FH berättade om ett nytt företag som gärna vill samarbeta med oss.
g. Evenemang
KE informerade om pågående arbete med att utse arrangörer av finalen för Div 1 herrar
och SM-finalen för U19.
Nordiska mästerskapen för U19 kommer att hållas 19-21 oktober i Kristianstad.
Noterbart är att NM ligger v. 42 och finalen i U19- v. 43, vilket gör att vi högst troligt
kommer att få svårt att få med finallagens spelare till NM.
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h. Jämställdhet, integration och mångfald
JN rapporterade.
Medverkade i panelsamtal under Europride den 1/8
o Under pride-festivalen i Stockholm arrangerade Unionen två seminarium en på
svenska och en på engelska. Temat var inkludering på arbetsplatsen specifikt då
HBTQ-initiativ. Seminariet hade utgångspunkt från boken ”arbetsplats i regnbågens
alla färger” som lanserades i samband med pride. Boken baseras på tidigare vinnare av
Unionens HBTQ-pris, där Henric Hedberg bland andra medverkar i boken. Syftet med
seminariet var att dela med sig goda exempel från aktiva arbetsplatser som arbetar
aktivt och systematisk med att skapa en arbetsmiljö där alla får samma möjligheter och
rättigheter oavsett sexuella läggning, könsuttryck och könsidentitet. Henric var med i
diskussionerna och jag deltog som åskådare. Boken kan beställas från kansliet om
någon är intresserad.
Pride paraden
o SAFF närvarade under paraden, från kansliet närvarade FH, Tobias Lindh och samt
styrelsemedlem Josef Nguzo.
o Följande lag var närvarande, Arlanda Jets, Västerås Roedeers, Tyresö Royal Crowns,
Djurgårdens IF och Sollentuna Stars. Totalt 24st närvarade från amerikansk fotboll.
Idrottens Krafts inkluderingsturné
o Lyfta Djurgårdens IF, som jobbar med unga med diagnos som b.la. ADHD och
Tourettes. Datum den 7/9. Djurgården IF ska återkomma ifall det är något de kan
tänka sig, annars går vi vidare med ett reportage med Tommy Wrede och Avesta
flaggfotboll.
En arbetsgrupp har tagit ta form av:
o Tommy Wrede och Linda Johansson, ytterligare rekommendationer utvärderas för
närvarande.
Övrigt:
o Integrationsprojektet som var planerat för hösten kommer byta inriktning mot att
arbeta med personer med funktionshinder. FH tar en diskussion med RF om de tillåter
detta.
o Flera seminarier och utbildningar är på gång, bl a med Sofia B Karlsson som kommer
till Karlstad. Tanken är att JN och Linda ska vara med på SISU-möte.
o Tommy Wrede kommer att ansvara för integrering.
o Arbetet med att informera och sprida att vi är ett hbtq-certifierat förbund ska fortsätta,
även frågan om hur vi fortsätter med utbildningen när nya personer tillkommer.
i. Antidoping
Ingen rapport förelåg.
9. Rapport från utskott
a. Tävlingsutskottet
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KE rapporterade från TU.
o TU har efter samarbete med kansliet upptäckt att ett stort antal juniormatcher
spelats med olicensierade spelare. Nästan 100 spelare som inte hade giltig licens
deltog i Dukes Tourney.
o Det har varit väldigt mycket ärenden som vanligt kring Dukes Tourney.
o Många avhopp från höstens juniorserier samt att det har varit ett stort bekymmer
med att få lagen att bekräfta höstens spelscheman.
o Vi måste se över hur detta med höstspelet och anmälningsförfarandet inför det.
o Sammanställning för straffavgifter håller på att sammanställas för fakturering.
o Arbetet inför representantskapsmötet har påbörjats och justeringar i hur inskickade
förslag ska hanteras har diskuterats.
Beslutades att:
• TU ska återkomma med förslag på hur hantera de föreningar som har spelat med
olicensierade spelare under året.
b. Domarutskottet
KE och RJ kommenterade pågående arbete med att överta IREF.
Höstserier
o Domarschemat är klart men spikades sent på grund av strulet med spelschemat. DU
ser fram emot förändringar i processen inför säsongen 2019 och vill föreslå att det i
fortsättningen bara finns ett ställe där både spel- och domarschemat uppdateras,
förslagsvis i-ref.
o Div 1 finalen- plats/datum?
o U19 finalen- plats/datum?
o Flagg final (d)- 15-sep Uppsala
Internationellt
o Rikard Hellgren dömde bronsmatchen i JVM i Mexico City.
o Harald von Sydow dömde bronsmatchen och Klas Leidö dömde finalen i EM i Vantaa
Finland. Klas har även tackat för sig och lagt pipan och flaggan på hyllan.
o Finnkampen- Avvaktar kontakt från Finland
o U19 NMo Domaransvarig tas ut inom kort
o Kontakt med deltagande länderna tas när detaljerna är klara.
c. Coachutskottet
Konstaterades att vi inte har något aktivt coachutskott.
d. Disciplinnämnd
FH informerade kort om två aktuella ärenden.
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10. Uppföljning av projekt
a. Vision 2025
Inget att rapportera.
b.Friday Night Football
MS kommenterade att efter att SM-finalerna spelats blev det klart att några billboards inte
sålts till vare sig semifinaler eller finaler. Han informerade vidare om avvikelse mot budget
och en redovisning är utsänt.
MS kommer att gå ut med en lekmannaenkät för att få feed-back, därefter boka in ett möte
med TV4.
11. Övriga frågor
a. Noterades att Patrik Pettersson meddelat den 21 augusti att han valt att avsluta sitt uppdrag
som styrelseledamot på grund av förändrad arbetsbelastning.
b. Diskuterades svårigheter att få inomhushallar när vi är en utomhusidrott. Konstaterades att
det är viktigt med goda kommunkontakter och att vi beskriver hur vi arbetar med fotboll året
runt.
c. Kalender:
8-9 sep
6-7 okt
19-21 okt
28-29 okt
9-11 nov
16-18 nov

Final Div 1
Finnkamper
NM U19 + nordiskt möte
SM-Final U-19
Riksidrottsforum
Föreningskonferens

?
Helsingfors, Finland
Kristianstad
?
Ronneby
Stockholm

d. Nästa möte
Blir i anslutning till det nordiska mötet i Kristianstad.
e..Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
12. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för mötet och avslutade detsamma.
Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Lars Samuelsson
Ledamot
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