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PROTOKOLL x 2018/2019 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 

I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 26 JANUARI, MÖTET 

HÖLLS PÅ IDROTTENS HUS I STOCKHOLM 

 

Dagordning 

 

Punkt  

1.  Mötets öppnade 

2.  Fastställande av dagordning 

3.  Val av protokolljusterare 

4.   Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU 

5.  Rapport från RF, andra förbund och kansli 

 a RF och andra förbund 

 b Kansli och personal 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

 a Ekonomi 

7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten 

 a Landslagsverksamheten 

 b RIG och NIU verksamheten 

 c Superserien 

 d Division 1 herr 

 e Ungdom 

 f Flaggfotboll 

8.  Uppföljning av ansvarsområden 

 a Internationellt 

 b Distrikt 

 c Idrottslyftet 

 d Utbildning 

 e Kommunikation 

 f Evenemang 

 g Jämställdhet, integration och mångfald 

 h Antidoping 

9.  Rapport från utskott 

 a Tävlingsutskottet 

 b Domarutskottet 

 c Coachutskottet 

 d Disciplinnämnd 

10  Uppföljning av projekt 

 a Vision 2025 

 b Friday Night Football 

11.  Övriga frågor 

12.  Mötets avslutande 
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Närvarande: 

Helena Lindeen, ledamot (HL) 

Robert Johansson, ledamot (RJ) (per telefon) 

Martin Söderberg, tf ordförande (MS) 

Josef Nguzo, ledamot (JN) 

Lars Samuelsson, ledamot (LS) 

Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA) 

Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 

 

Anmält förhinder: 

 

 

1. Mötets öppnande och adjungeringar 

MS öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH adjungerades till mötet. 

 

2.  Fastställande av dagordning 

  FH har sänt ut dagordningen via mejl. Dagordningen fastställdes 

 

3.  Val av mötessekreterare och protokolljusterare 

  

 Beslutades att:  

• Välja FH till mötessekreterare 

• Välja CUvA att justera dagens protokoll 

 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU 

• Föregående protokoll är tidigare utskickat och kommunicerat 

 

 

5. Rapport från RF, andra förbund och kansli 

 

a) RF och andra förbund 

 

FH föredrog punkten 

 

• RF har gett ut ett nytt intressepolitiskt program 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/

intressepolitiskt-program.pdf?w=900&h=900 

• Sverige har lämnat in ansökan att arrangera OS och Paralympics 2026 

https://www.rf.se/Allanyheter/sverigeansokeromosochparalympics2026/  

• Mer pengar till Idrotten för satsning på äldre 

https://www.rf.se/Allanyheter/Budget2019/ 

• Fyra SF får minskat ekonomiskt stöd pga. för få föreningar 

https://www.rf.se/Allanyheter/fyraspecialidrottsforbundfarminskatekonomisktstodfor

2019/ 

• Sverige har fått en ny idrottsminister, Amanda Lind från MP 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Remisserna inför RIM 2019 har kommit ut och kan läsas här: 

https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/Remisser/ 

 

 

FS diskuterade remisserna med särskild tonvikt på Anslutningsutredningen samt utredningen 

kring framtida ekonomiska stödformer.  

 

Beslutades att:  

FH ska diskutera frågan med andra förbund och inkomma med förslag på remissvar 

 

 

b) Kansli och personal 

 

• Löne- och medarbetarsamtal med alla medarbetare skedde under november 

• FH har varit föräldraledig under delar av december och januari. 30 januari går FH 

på ledighet igen och återkommer i juni. FH presenterade planen för 

föräldraledigheten på kansliet under 2019 då FH, TS och TL kommer vara 

föräldralediga. 

• Slutrevision och granskning av budget sker den 29:e januari 

• Kansliet har deltagit i en workshop tillsammans med It-företaget EnvokIT i syfte 

att digitalisera flertalet processer på kansliet 

• Status på verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner gicks igenom 

 

 

6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

 

a) Ekonomi 

 

RJ föredrog ekonomin. RJ meddelade att 2018 års resultat troligen kommer hamna 

strax över budgeterat resultat.  

Målsättning för budgeten 2019 diskuterades.  

 

Beslutades att: 

• Under 2019 införa en administrativ avgift på 1% av det fakturerade beloppet 

gällande fakturering för domarkostnader till föreningarna. 

• Räntefakturor för obetalda fakturor gällande domarkostnader ska börja användas 

  

b)  Rapport om avtal 

 

MS informerade om det nya försäkringsavtalet med Folksam som börjar gälla den 1:a 

april. SAFF och Folksam kommer under våren skicka ut information till föreningarna. 

 

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten  

 

a) Landslagsverksamheten 

http://www.amerikanskfotboll.com/
https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/Remisser/


 
 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 

10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

I och med att IFAF har återförenats ser 2019 ut att bli det första året på länge som det 

kommer att genomföras landskamper och turnering med deltagare från hela Europa, 

något vi har saknat och som har satt stora spår i hela vår verksamhet och dess nivåer. 

För tillfället är det endast Tyskland som är frågetecknet och frågan om att de skall 

återbetala skulden innan de kan få ett sk ”god standing” i IFAF. Förhandlingar och 

möten om detta i samband med det turneringar som landslagen har framför sig har 

pågått under hela hösten och beroende på utfall så kommer det att påverka vårt Dam 

och Herrlandslag under kommande EM. 

 

ULU 

-NM i Norge v42, 16-19 oktober, Oslofjord Convention Center, Melsomvik 

 

JLL 

-JEM i Bologna,29juli -4 augusti,13 länder anmälda, Sverige, Österrike och Danmark 

direktkvalificerade, även Italien i egenskap av värdnation. Övriga 9 länder spelar kval 

under våren om de 4 sista platserna. Sverige rankande #1 och möter #8 i första 

omgången. Turneringen är ett s.k. shoot out format, se nedan.  

 

 
 

 

HLL 

Har också ett EM framför sig, dock under ett helt nytt format som sträcker sig under 2 

år. 2 matcher per år, en hemma en borta. I skrivande stund pågår planeringen för fullt 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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av IFAF och beroende på Tysklands vara eller inte var kommer HLL under hösten 

2019 att spela i grupp med Finland och Nederländerna eller Storbritannien och 

Nederländerna. I skrivande stund är det ännu inget beslut taget från IFAF, 11 januari 

var sista förmedlade datum för Tyskland att kunna anmäla sig, men vi har inte fått 

något besked trots påstötningar 

 

Tyskland deltar: 

 North Division Location 

1 SAJL- Finland Helsinki, Finland 

2 SAFF – Sweden Stockholm, Sweden 

3 AFBN - Netherlands Amsterdam, Netherlands 

 

 

Tyskland deltar inte: 

 North Division Location 

1 SAFF – Sweden Stockholm, Sweden 

2 BAFA - Great Britain London, Great Britain 

3 AFBN - Netherlands Amsterdam, Netherlands 

 

DLL  

-EM Leeds 11-18 aug, 6-lags turnering. Även här spökar Tyskland och påverkar hur 

till vida vi kommer få spela en kvalmatch innan eller gå direkt till turneringen via 

ranking. 

 

Aktuell ranking:  

1 Great Britain (beat Finland in Canada) 

2 Finland 

3 Germany  

4 Austria 

5 Spain 

6 Sweden 

7 Russia (lost qualifier to GBR in 2015) 

 

HFL & DFL 

IFAF har meddelat att EM kommer att spelas i Jerusalem 2019. Diskussion inom FS 

kring säkerhetsläget i Jerusalem. 

 

Beslutades att: 

SAFF anmäler HFL och DFL till EM i flaggfotboll om rekommendationerna från 

Utrikesdepartementet tillåter resa till området.  

 

Landslagskommittén har inkommit med två förslag gällande Förbundskaptener för 

ULU och JLL. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Beslutades att: 

• Utse Sebastian Brinkenfeldt till Förbundskapten för Juniorlandslaget. 

• Utse Elias Hallbäck till Förbundskapten för Ungdomslandslaget.  

 

 

b) RIG och NIU 

 

MH har deltagit på flertalet träffar gällande RIG/NIU verksamheten 

 

4 dec SF-träff, MH/FH deltog, ämnena var: 

 - Skolverkets översyn och deras hemställan om att Uppsala kommun inte längre skall     

få överlämna uppgiften att bedriva viss undervisning till Upplands Idrottsförbund.  

- Nytt Ramverk RIG fom 2023 

- Nya ramverk och förutsättningar för elitstödet  

- Tidsplan för dimensionering och omsök för RIG 2020-2023 

 

5 dec Skolledare/RF/Skolverket/SF, MH deltog, Ämnena var: 

- Schema logga 

- Antagningsprocessen 

- Syfte med NIU 

- Likvärdighet i certifieringskriterier mellan skolor och SF 

- Skolverket föreslår att RF tar ett helhetsgrepp även över NIU och inte bara RIG. 

 

 RIG specifika träffar 

- 20 nov, möte Uppsala kommun och deras omsök RIG 2020-2023 

- 27 nov MH/FH möte RF rörande omsök 2020-2023 av RIG och bristen på flickor som 

går på RIG vilket RF har identifierat och ser som ett problem. 

- 18 dec RIG-gruppmöte Celsiusskolan, närvarande MH (Saff), Uppsala kommun, 

Rektor, Upplands Idrottsförbund, RIG-lärare samt elever från varje årskurs 

- 17 jan, möte Upplands idrottsförbund och arbeta med formalia rörande omsöket RIG 

för Uppsala kommun 

- 21 jan SAFF skickar sin tillstyrkan till Uppsala kommun för omsök RIG 2020-2023 

 

Tidslinje omsök för ny dimensionering RIG: 

- mars, Dimensioneringsförslag till berörda SF 

- april-maj SF arbetar fram remissvar 

- juni RS beslutar om RFs förslag till skolverket och skolinspektionen 

- 1 sept. Skolverket beslutar vilka som får organisera RIG 2020-2023 

 

RIG-Combine 

Skedde under helgen 18-20 januari i Uppsala. 22 kallade av 53 sökande tillbringande helgen 

med föräldrar på plats för tester och föreläsningar. 10 st platser skall erbjudas. 

 

NIU ansökningar till våra skolor ute i landet 

 

Uppsala 5st 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Arlanda har tagit time-out 

Örebro 8st 

Kristianstad 21st 

Solna 21st 

Karlstad 16st 

Malmö skjuter på sin start till nästa läsår 

 

c) Superserien 

 

MS rapporterar att spelschemat är ute och ska bekräftas av alla föreningar. 

 

d) Division 1  

 

MS rapporterar att Copenhagen Tomahawks har tillkommit i Division 1 dam. 

Superettan blir fyra lag istället för det planerade sex lagen  

 

e) Ungdom 

 

Enkät om vilka föreningar som ska arrangera EF-turneringar under våren ska skickas 

ut 

 

f) Flaggfotboll 

 

FFU har kommit med förslag på spelschema för de nationella serierna. Diskussion 

kring domarsituationen vad gäller flaggserien för damer. Diskussion kring 

Flaggfotbollen framtida deltagande på SM-veckan. 

 

Beslutades att:  

• Spela enligt det föreslagna spelschemat. Information kring anmälan kommer 

inom kort och anmälan skall vara gjord senast den 28 Februari. 

• FFU ska anordna flaggdomarutbildning under våren i samråd med Tobias 

Lindh 

• FFU ska anmäla Flaggfotbollen till SM-veckan 2020 i Halmstad. Beslut om 

deltagande kommer dock ske efter att årets serie utvärderats. 

 

8. Uppföljning av ansvarsområden  

 

a) Internationellt 

 

MS rapporterar. 

Det internationella samarbetet börjar nu rulla på i en bra takt.  

Information kommer fortlöpande och IFAF har skickat ut schemat för de närmaste 

årens VM turneringar. 

Den nya regelboken är publicerad och uppmaning att följa WADA:s 

antidopingreglemente är också utskickad. 

Medlemsavgiften till IFAF är betald. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Vi har även informerats om att Student-VM spelas i Ungern 2020. Om vi är 

intresserade att stödja ett sådant deltagande ska vi samarbeta med SAIF – Sveriges 

Akademiska Idrottsförbund.  

 

 

HL rapporterar 

• Nordic Girls Camp. (NGC) Samarbete mellan finska, norska, danska och svenska 

förbunden. NGC vänder sig till unga damspelare 12-20 år (fyller 2019). NGC syfte är 

att motivera och inspirera våra deltagare så som spelare eller coacher/ledare ute i våra 

föreningar. Vi vill behålla och utveckla de tjejer som finns ute i våra föreningar med 

hjälp NGC i samband med de nordiskagrannländerna.  

 

Arbetet kring NGC #3 8-10 mars 2019 har påbörjats. Avtal med Malmö kommun och 

hotell är klara. Vi/ SAFF har tre olika mötesplatser, Stockholm, Linköping och Nässjö 

för att gemensamt åka till Malmö. Sista anmälningsdagen är den 25 januari 2019. 

Idag har vi deltagare från Sverige, Norge och Finland. Tyvärr är intresset från övriga 

nordiska länder mycket svagt. Sammanlagt har ca 30 spelare anmält sig.  

 

 Beslutades att:  

• FH ska ha kontakt med SAIF gällande Student-VM 2020 

• Tillsätta en arbetsgrupp för NGC som fortsätter arbetet efter årsmötet 

 

b)  Distrikt 

 

Ingen rapport 

 

c)  Idrottslyftet 

 

FH föredrog rapporten 

 

Under 2019 föreslår kansliet att vi inför en kostnadsfri STAFF/lagledarlicens. Tanken 

är att detta ska innefatta de lagmedlemmar som idag inte lyder under regelverket. 

Lagledare, medicinsk personal och andra hjälpredor runt laget behöver registreras på 

ett sätt ytterligare än med namnet på spelarlistan för att kunna behandlas t.ex. i 

enlighet med RFs regelverk.  

Tränare, spelare eller domare som redan innehar en personlicens bedöms vara befriade 

om kravet på en STAFF licens då de redan uppfyller kraven.  

 

Idrottslyftet  

Ansökningsformulär för ansökningar gällande föreningsstödet presenteras under vecka 

4. Den av RF godkända utvecklingsplanen bifogas i utskicket tillsammans med de nya 

riktlinjerna för hantering av Idrottslyftet (idrottslyftets ABC).  

Slutrapporteringen för 2018 års idrottslyftsbidrag är påbörjad och skall vara RF 

tillhanda senast 15/3. När det gäller utvecklingsstödet är rapporteringen mer 

omfattande än tidigare år p.g.a de nya redovisningskraven som infördes 2018. 

http://www.amerikanskfotboll.com/


 
 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 

10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

Föreningsstödet bör vara återrapporterat av IF för vidare behandling av SF i en samlad 

rapport senast 15/2. Återrapporteringen av föreningsstödet görs i Idrottonline.  

Tävlingsutredningen planeras i samråd med RF, men det står redan nu klart att vi har 

förmånen att få en smakstart med hjälp av Kanadas headcoach Steve Samurah som 

besöker Sverige under vecka 8. Ett ovärderligt kunskapsutbyte då Kanada nyligen 

genomgått en liknande tävlingsutredning under coach Samurahs ledning.  

 

Inför kommande idrottslyft kommer det finnas ett krav på en sammanhängande 

strategi för varje SF för att beviljas bidragspengar. Att inte göra detta skulle i 

praktiken betyda att vi inte erhåller de 2mkr som bidraget utgör idag.  

 

Barn- och ungdom  

 

Bifogat finns rapport #23 från forskningsprojektet ung livsstil (Vilka värden söker 

barn och ungdomar inom idrotten) som stödjer de inledande värderingar som finns i 

förbundets barn- och ungdomsstrategi. Barn/ungdomar lägger markant lägre vikt 

vid investering i idrott (Vinna, vara bäst/bli bäst) än vid investering i kroppen (bygga 

upp kroppen, få bra kondition eller vikten av att träna) och idrottens egenvärde (ha 

kul, träffa kompisar, bra gemenskap). Detta gäller oberoende av kön och ålder. 

Investering i idrott har – även bland de äldre ungdomarna – en mer underordnad plats 

än satsningar på kroppen och/eller idrottens egenvärde.   

En skillnad som bör noteras är att det finns en markant skiljelinje kring kön och 

investeringen i att tävla och vinna. Denna skillnad presenterar sig framför allt i 

högstadieåldern och om vi vill inkludera flickor i vår verksamhet bör en separat 

tävlingsverksamhet främjas i åldersspannet. Detta stämmer även väl överens med de 

sociala skillnader som faller in under samma åldersspann.  

 

Beslutades att:  

• Införa en kostnadsfri licens för STAFF som ska inkludera alla personer som 

befinner sig vid sidlinjen under matcher 

• Starta arbetet med en nationell strategi snarast med mål att ha material för 

presentation 1/9 

 

d)  Utbildning  

 

Cardskipper  

  

Kommer sättas upp och börja skickas ut under januari månad.   

  

IUP – Idrottens Utbildningsplattform  

 

Utvecklingen framskrider utan större problem. Fortsatta diskussioner med RF och de 

som är ansvariga för IdrottOnline för att få ut medlemsdata.   

Mallar för programmet Articulat 360 är beställt från Consid. Det kommer göra så att 

arbetet går snabbare och förenklar mycket.   

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Ett samarbete håller på att byggas upp mellan partnerna i projektet kring utbildningar. 

Vi kommer sätta oss och börja skissa på vilka utbildningar vi 

kan samarbeta med. Detta kommer ge förbundet stora fördelar då vi kommer kunna 

dra nytta av kompetens och tid som andra förbund har och denna möjlighet är något vi 

inte fått om vi inte deltagit i detta projekt.   

  

Domarutbildningar  

  

Första kontakt med DU tagen. Nu väntar vi på att få återkoppling så att arbetet kan 

börja.  

  

Flagg utbildning  

  

Börjat diskussioner med FFU. Fått tips om att kontakta Danmark som 

har utbildningar redo.  

 

e)  Kommunikation  

 

Inget att rapportera Se tidigare protokoll. 

 

f)  Evenemang 

 

Beslutades att:  

MS ska sammanställa material till föreningarna gällande ansökan för att arrangera 

SM-finalerna för dam och herr samt finalen i Division 1 herr. 

 

g)  Jämställdhet, integration och mångfald. 

 

JN föredrog planerade aktiviteter för JIM kommittén. Framtida krav på jämställdhet 

från RF inom styrelser och kommittéer diskuterades.  

 

 

h) Antidoping 

 

De två fallen som tidigare rapporterats om har nu blivit meddelade dom. I ena fallet 

blev avstängningen 4 år, i det andra 6 månader.  

 

Medskick till nästa styrelse blir att organisera antidopingarbetet i en större kommitté 

där även distrikten är direkt inblandade.  

 

9.   Rapport från utskott 

 

a) Tävlingsutskottet 

 

Ingen rapport 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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b) Domarutskottet 

 

• Regelboken är hos tryckeriet. Klart i slutet av januari 

• Utbildningsmaterialet för 2019 är snart klart. 

• Prov för J-, S- & E-licens är snart klart. 

• Sju domare, 6 män och en kvinna, är anmälda till IFAF-clinic i Budapest 22-24 februari 

 

Efter att ha sett det preliminära spelschemat vill Domarutskottet återigen varna för 

uppskjutna/inställda matcher pga domarbrist, eller kanske rättare sagt, för många 

matcher samtidigt. Som exempel ska det spelas 20 matcher vecka 20 med totalt 94 

domaruppdrag utan att räkna in eventuella U17 & U15 Easy Football-turneringar. 

 

c) Coachutskottet 

 

Ett första möte var planerat 22 januari. Dock svagt intresse. TL uppmanas att göra ett 

nytt försök. 

 

10. Uppföljning av projekt 

 

a)  Vision 2025 

 

Ingen rapport. 

 

b)  Friday Night Football 

 

MS föredrog rapporten 

Två föreningar, Örebro och Carlstad, i Superserien (h o d) har visat ointresse för att 

delta i projektet 2019. 

De hänvisar till att det är för dyrt för vad som fås för pengarna. 

Frågan är om SAFF ska hitta egna finansiärer för dessa två föreningar? 

Det rör sig om 64 000:- för Superserien (h) 

 

Beslutades att:  

Låta MS undersöka möjligheterna för externa finansiering av de matcher som ej täcks 

av föreningsavgifter. Målet är att alla matcher i SSH skall sändas. 

 

11.  Övriga frågor 

 

- Överklagan från Ekeby Greys.  

Ekeby Greys har överklagat en faktura gällande straffavgift för felaktig 

domarutrustning. MS meddelar Ekeby beslutet. 

 

FS beslutar: 

Att avslå överklagan  

 

- Skrivelse från föreningar gällande U19-serien. 

http://www.amerikanskfotboll.com/


 
 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 

10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

Sex föreningar har i en skrivelse framfört begärt om att flytta U19-säsongen till 

hösten.  

FS beslutar: 

Att avslå begäran från föreningarna. MS meddelar föreningarna beslutet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Fredrik Haraldson 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Martin Söderberg   Charlotta Uhler von Arnold 

Ordförande    Ledamot 

http://www.amerikanskfotboll.com/

