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PROTOKOLL 5 2018/2019 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 

I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 20 SEPTEMBER, 

MÖTET HÖLLS PER TELEFON 

 

Dagordning 

Punkt  För åtgärd 

efter mötet 

1.  Mötets öppnade och ev. adjungeringar  

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av mötessekreterare   

4.  Val av protokolljusterare  

5.  Genomgång av ärende kring SM-finalernas efterspel 

 

5.1 Bakgrund 

5.2 Genomgång av PM och VU-beslut 

5.3 Genomgång av SMM brevsvar 

5.4 Genomgång av CUvA svar *UTGÅR* 

5.5 Diskussion och beslut om hantering av SMM 

begäran. 

 

 

6.  Mötets avslutande  

Närvarande: 

Kristian Elisson, ordförande (KE) 

Helena Lindeen, ledamot (HL) 

Robert Johansson, ledamot (RJ) 

Martin Söderberg, ledamot (MS) 

Matilda Barber, suppleant (MB) 

Josef Nguzo, ledamot (JN) 

Charlotta Uhler von Arnold (CUvA) 

Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 

Niclas Backlund, adjungerad under punkt 5.3 (NB) 

 

Anmält förhinder: 

Lars Samuelsson (LS) 

Ola Kimrin, suppleant (OK) 

 

1. Mötets öppnande och adjungeringar 

KE öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH adjungerades till mötet och NB 

adjungeras under punkt 5.3 

2.  Fastställande av dagordning 

  KE har sänt ut dagordningen via mejl. Dagordningen fastställdes 

 

3.  Val av mötessekreterare  

  

 Beslutades att:  

• Välja FH till mötessekreterare 
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4.  Val av protokolljusterare 

  Beslutades att: 

• Välja MS att justera dagens protokoll 

 

5.  Genomgång av ärende kring SM-finalernas efterspel 

 

5.1. Bakgrund 

 

KE föredrog bakgrunden till ärendet. Stockholm Mean Machines (SMM) utsågs av SAFF 

till arrangör av SM-finalen för herrar och damer. I vanlig ordning skrevs ett 

arrangemangsavtal som följts av båda parter. Samma vecka som arrangemanget skulle 

äga rum blev det klart att damfinalen skulle tidsmässigt krocka med kvartsfinalen i 

fotbolls-VM mellan Sverige och England. Efter dialog mellan SMM och SAFF togs 

beslutet att flytta damfinalen till senare på kvällen och visa kvartsfinalen i fotboll på 

Stadions storbildsskärm. I och med denna flytten uppstod det merkostnader som bidrog 

till att evenemanget gick ekonomiskt dåligt. Dessa merkostnader är sedan tidigare VU-

beslut reglerade mellan SMM och SAFF. SMM hävdar att förbundets vice ordförande, 

CUvA, i SAFF muntligen lovat SMM en kostnadstäckning på 200.000 kr om 

evenemanget skulle gå med förlust. SMM har nu genom sin ordförande, Niclas Backlund, 

tillskrivit SAFF och kräver ett svar på hur löftet ska regleras. 

 

 5.2.Genomgång av PM och VU-beslut 

RJ föredrog det PM gällande efterspelet av detta ärende som RJ författat. Det tidigare 

VU-beslutet klargjorde att SMM och SAFF skulle dela på de extrakostnader som uppstod 

då    beslutet att flytta damfinalen togs.  

 

   5.3 Genomgång av SMM brevsvar 

NB adjungerades till mötet på denna punkt. NB klargjorde att de i sitt brevsvar tydliggör 

att de ser löftet från CUvA som giltigt då hon även hävdade att beslutet var sanktionerat av 

förbundets ordförande, KE. Kravet från SMM på ytterligare ersättning kvarstår.  

 

5.4 Genomgång av CUvA svar   

CUvA har av KE blivit ombedd att skriftligen inkomma med svar på SMM´s kravbrev. 

CUvA har valt att inte inkomma med ett skriftligt svar med hänvisning att hennes advokat 

råder henne att inte göra det. 

 

5.5 Diskussion och beslut om SMM begäran 

CUvA begärde att SAFF ska tillsätta en utredning med en extern utredare som leder denna 

 

Beslutades att: 

Avslå CUvAs begäran och inte tillsätta en extern utredning då underlagen som tagits 

fram anses täcka händelseförloppet väl 

 

KE föreslog att SAFF utser RJ till att tillsammans med SMM reglera ekonomin parterna 

emellan baserat på tidigare VU-beslut. 
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Beslutades att: 

Beslutades att RJ tillsammans med SMM reglerar ekonomin parterna emellan 

baserat på tidigare VU-beslut. 

 

 

KE meddelade att han efter denna processen helt saknar förtroende för delar av styrelsen 

och ämnar utlysa ett extra årsmöte där han ställer sin plats till förfogande 

 

 

6. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade för mötet och avslutade detsamma.   

 

Vid protokollet: 

 

 

Fredrik Haraldson 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Kristian Elisson   Martin Söderberg 

Ordförande    Ledamot 
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