PROTOKOLL 2 2019/2020 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 6 APRIL, MÖTET
HÖLLS PÅ IDROTTENS HUS I STOCKHOLM
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Nordic Girl Camp
Friday Night Football – koncept 2020
Arvodering av FK
Utveckling av landslagets medicinska team
Föreningskontakt
Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Mötets avslutande

JP
JT, RS
LLK
FH
Resp. ledam
MR

Närvarande:
Minette Rogner, ordförande (MR)
Martin Andrén, ledamot (MA)
Jan Burell, ledamot (JBL)
Linda Lindström, ledamot (LL)
Robert Sundberg, ledamot (RS)
Josef Nguzo, ledamot (JN) t o m 7.c
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Emma Svensson, ledamot, ES
Joan Travesset, suppleant (JT)
Erika Wiman Snäll, suppleant (EWS)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Jeff Batzler, adjungerad, (JB) per telefon, p. 5 t o m p. 10
Anmält förhinder:
Julia Palm
1.

Mötets öppnande och adjungeringar
MR öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH, MG och JB adjungerades.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• Välja LL till mötesjusterare

4.

Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU
Konstitueringsprotokollet justerades med att RS saknas i VU och LLK, ordet
”medlemmar” bland ansvarsområden ska tas bort, ansvarig” ska vara kvar och inget mer.
JB informerade att den detaljerade ekonomiska rapporten som efterlysts från 2018 ej är
utsänd ännu på grund av tidsbrist och att den kommer att skickas ut inför nästa möte.
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VU protokoll är utsänt och MR informerade om detta.
Beslutades att:
• VU-möte kommer att hållas per telefon varje torsdag vid behov.
5.
a)

Rapporter från RF och andra förbund och kansli
RF och andra förbund
FH föredrog punkten och informerade om aktuella frågor från RF för idrotten och drog
bakgrunden i frågorna. Vi måste ta beslut i frågorna nedan och hur vi ska rösta på RIM.
•
•
•
•

En ny studie visar att 73% av idrottens ungdomsledare är män
https://www.rf.se/Allanyheter/fakvinnorarledareforbarnochungdomarinomidrot
ten/
Amanda Lind utsågs i vintras till ny idrottsminister
https://www.rf.se/Allanyheter/Nyidrottsministerochnyttdepartement/
RF:s egna beskrivning på vision 2025
https://www.strategi2025.se/Strategi2025/
SOK har årsmöte den 23 april. Handlingar tillsända kansliet
Motioner, nomineringar och medlemsansökningar inför Riksidrottsmötet
(RIM) 2019 i Jönköping har nu kommit ut. All information hittas under
https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/
Flera remisser har också skickats ut till Specialidrottsförbunden. Dessa hittar ni
här: https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/Remisser/
Remisserna kommer landa i propositioner. De två som kommer har störst
betydelse för SAFF är Anslutningsutredningen och remissen om Stödformer.
SAFF har tillsammans med flera andra mindre förbund skickat in remissvar.
Båda dessa remisser bör läsas. MR, LS och FH är anmälda till RIM. Frågan
diskuterades och tas upp på nytt till nästa möte.

a) Kansli och personal
• FH föredrog kanslibemanning och att han är föräldraledig fram till juni. TS och
TL delvis borta under våren. Detta medför en hård arbetsbelastning under
våren.
• Nya villkor för licensförsäkringen trädde i kraft 1:a april. Läs mer här:
http://www.saff.se/Nyheter/nyheterfransaff/nyradochvardtjanstforallalicensieradespelare/
Eller på Folksams egen sida:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/amerikansk-fotboll
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6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a) Ekonomi
JB rapporterade och hänvisade till utsända rapporter och likviditeten är god. Ekonomin följer
plan. Ekonomin diskuterades avseende inbetalningar serieavgifter, straffavgifter etc.
Representanter från DU och TU finns i styrelsen och får ta fram ett förslag under året till hur
vi ska hantera straffavgifter.
MR informerade att förbundets revisor Stefan Norell har bjudits in till nästa möte.
Beslutades att:
• straffavgifterna ska separeras och redovisas så de kan användas till nästa år.
• eventuella frågor till kommande möte ska sändas till MR som samlar ihop
frågeställningarna och som vår revisor föredrar på nästa möte
b) Avtal och instruktioner
JB informerade om utvecklingsplattformen och om nytt avtal med resebyrån.
7. Uppföljning av tävlingsverksamheten
a) Landslagsverksamheten
I och med att IFAF har ”återförenats” ser 2019 ut att bli det första året på länge 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 i så kallad ”bad standing” i IFAF Europa.
Förhandlingar, möten och planeringar har pågått under hela hösten 2018.
Inför 2019 är SAFF anmälda till nedan, förutom Herr-EM turneringen som spelas fram
till 2020. Anledningen till upplägget var att merparten av alla nationer ansåg att det var
viktigare att spela årligen med sina landslag än turneringar vart annat år då det är vad som
efterfrågas av fans, sponsorer och media, i tex Österrike har intresset från riks-tv/media
minskat drastiskt för dem under IFAF-splittringen, samma med Frankrike.
Finnkampen skall upp för omförhandling, kommer påverkas av att både Finland och vi
spelar i olika grupper under Herr-EM.
Utvecklingslandslaget Ungdom (Elias Hallbäck)
NM i Norge v42, 16–19 oktober, Oslofjord Convention Center, Melsomvik
3 st Öppna träffar och två läger är planerade innan NM
Juniorlandslaget (Sebastian Brinkenfeldt)
JEM i Bolgna, 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.
3 Öppna träffar och 2 läger planerade innan JEM.
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n.
Herrlandslaget
Har ett EM framför sig, dock under ett helt nytt format som sträcker sig under 2 år. 2
matcher per år, en hemma en borta. Efter år 1 görs rankingen om och man placeras i nya
grupper utifrån vinster och förluster. Efter många turer och flera omkastningar inom
grupperna hamnade vi till slut med Storbritannien och Ryssland i den ”norra gruppen” för
2019 omgångarna, Storbritannien hemma och Ryssland borta.
Då detta är ett helt nytt format och då Superserien slutat så pass långt innan kommer det
att krävas en ny process för hur spelare och coacher som skall delta, även hur ledningen
skall se ut. Läger kommer ske i direkt anslutning till matcherna med uttagen trupp.
Matchen mot Ryssland spelas troligtvis i början av oktober och hemmamatchen mot
Storbritannien i slutet av oktober.
IFAF
Group
North
Location
Home
Away
Rank
Rank
Division
SAFF –
Stockholm,
4
1
1
2
Sweden
Sweden
BAFA London,
5
2
Great
Great
3
1
Britain
Britain
FAFR Moscow,
12
3
2
3
Russia
Russia
Damlandslaget (Christian Forsman)
EM i Leeds 11–18 aug, 6-lags turnering. Ryssland och Italien kvalar om sista platsen.
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Prel date
Oct
Oct/Nov
Oct

3 läger är planerade under året varav 1 är i direkt anslutning till EM samt Finnkamp på
hemmaplan.
Nedan är den aktuella rankingen från IFAF som kommer ligga till grund för spelschemat
under EM, vi har ännu inte fått någon mera info hur det kommer se ut och kan dela.
IFAF ranking:
1 Great Britain
2 Finland
3 Austria
4 Spain
5 Sweden
6 Russia
7 Italy
Dam Flaggfotbollslandslaget (Jimmy Holmberg)
EM i Israel 28 aug-1 sept. i Jerusalem, Israel
Finnkamp enligt samma format som skedde i Finland 2018
7 läger/samlingar planerade inför EM varav 2 redan avklarats
Herr Flaggfotbollslandslaget (Andreas Hellström)
EM i Israel 28 aug-1 sept. i Jerusalem, Israel
Finnkamp enligt samma format som skedde i Finland 2018
7 läger/samlingar planerade inför EM varav 1 tillsammans med Storbritannien i juni.
LS redovisade från LLK och osäkra uppgifter om kostnader för verksamheten.
Beslutades att:
• Både FK och och samtliga tränare i alla landslag ska skriva på policyn om sociala
medier.
Frågor kring LLK upplägg diskuterades och vissa krockar som uppstår kring seriespel
och LLK. Hur få de bästa spelarna att spela i landslaget? Årshjul diskuterades som ligger
till grund för verksamheten och MR skickar ut förslag till årshjul. Konstaterades att
tävlingsutredningen är viktig och önskemål om att få ett förslag färdigt till hösten. Det
behövs ett komplement till tävlingsutredningen och den bör knyta till sig en grupp för att
kunna redovisa detta till augusti-mötet. Nuvarande tävlingsutredning fokuserar mycket på
barn och ungdomsverksamheten och önskemål att även se över seriesystemen, t ex
superserien. RS önskar vara med i gruppen, beslut tas senare under mötet.
b) RIG och NIU-verksamheten
LS och FH informerade om aktuellt läge.
RF träffar skolverksamhet generellt
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.
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-Nytt Ramverk RIG från 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), Ingrid Holström Uppsala
kommun, Jörgen Norman Rektor, Henrik Gaddefors Upplands Idrottsförbund, Robert &
Andreas RIG-lärare samt en elev från varje årskurs.
17 jan, möte Upplands idrottsförbund och arbeta med formalia rörande omsök RIG för
Uppsala kommun som huvudman
21 jan SAFF skickar sin tillstyrkan till Uppsala kommun för omsök RIG 2020–2023
Tågordning omsök:
-mars, Dimensioneringsförslag till berörda SF
-april-maj SF arbetar fram remissvar
-juni RS beslutar om RF:s förslag till skolverket och skolinspektionen
-1 sept. Skolverket beslutar vilka som får organisera RIG 2020–2023
RIG dimensionering 2020–2023
I det nya dimensioneringsförslaget slår RF ner på könsfördelningen på vårt RIG och
menar att trots att det påpekats under flera år har inget skett utifrån den av RF beslutade
fördelningen av 64/40% mellan pojkar och flickor. Nedan redovisas utdrag ur
dimensioneringsförslaget
3.2. RF: s inriktning för RIG-verksamheten
RIG-verksamheten:
• är en del av SF: s elit- och landslagsverksamhet
• är till för idrotter med särskilda krav på gemensam träning och tävling
• erbjuder en helhetslösning i en god utvecklingsmiljö för idrotten och utbildningen
tillsammans med ett socialt stöd
• utvecklar ungdomar med bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
• levererar, över tid, internationell seniorelit samt säkerställer grundläggande behörighet
till vidare studier efter gymnasiet
• har en jämn könsfördelning av elever och lärare
• uppfyller behovet av riksrekrytering dvs rekrytering av elever från hela eller stora delar
av landet.
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• har ett SF med god organisation och ledning
• har behöriga lärare som undervisar i ämnet specialidrott
• har goda förutsättningar avseende ekonomi
• har hög status bland aktiva och föräldrar samt ett högt söktryck
3.3. RF: s målområden för RIG-verksamheten
RIG-verksamheten som helhet och samtliga SF/RIG bedriver ett långsiktigt och
systematiskt förbättringsarbete för att uppnå egna mätbara mål inom målområden:
• Nöjda elever
• RIG-lärarnas utveckling
• Elevernas idrottsliga utveckling
• Elevernas studiemässiga utveckling
3.4. Organisation och ledning för RIG-verksamheten
RF ger riktlinjer, samordnar och stödjer SF: s arbete med RIG-verksamheten. SF ansvarar
för att RIG-verksamheten integreras i SF: s elit- och landslagsverksamhet samt leder och
samordnar arbetet på respektive RIG genom en s.k. RIG-grupp. RIG-gruppen består bland
annat av SF, skolledning, kommunföreträdare samt lärare i ämnet specialidrott. RIGgruppen arbetar systematiskt och långsiktigt med RIG: s verksamhetsutveckling. RF
stödjer och följer verksamhetens kvalité genom den årliga elevenkäten, uppföljning av
verksamhetsplaner, RIG-besök och dialoger med SF.
Utifrån denna bakgrund har GS berett ett underlag som nu skickas på remiss till SF samt
för information till berörda huvudmän. Vid beredning har RF bedömt respektive SF:s
relation till verksamheten på RIG, inklusive RIG:s roll i SF:s elitidrottsutveckling. RF har
också bedömt verksamheten utifrån de målområden som finns identifierade (se 3.3).
Under innevarande dimensioneringsperiod har RF tillsammans med berörda SF besökt ett
antal RIG för att på plats studera verksamheten samt via intervjuer och samtal bedöma
verksamhetens organisation, kvalité och utvecklingsarbete. Under hösten 2018
genomfördes även hearingar med de 30 SF som i dagsläget bedriver RIG-verksamhet.
Syftet med hearingarna har dels varit att följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål, dels
att ta reda SF:s behov och önskemål av RIG-platser inför kommande
dimensioneringsperiod. En samlad bedömning av varje SF ligger till grund för
dimensioneringsförslaget för perioden 2020–2023.
4. Utblick beträffande RIG-systemet 2023–2026
Riksidrottsgymnasierna ska utgöra de noder eller centrum i vilka individer har
möjligheten att utvecklas till att nå internationell elit, dvs seniorlandslag. Antalet platser
och orter ska stå i paritet med det nationella intresset, det vill säga utgöra ett rimligt antal i
relation till hur många kvinnor och män som finns i idrottens seniorlandslag. RF tror att
detta talar för att framgent jobba för att ytterligare stärka utvecklingsmiljöerna på RIG,
vilket kan tala för färre RIG med förstärkt kvalitet.
Med ovan nämnt fick vi följande besked och motivering inför dimensioneringen 2020–
2023
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5.3. SF som föreslås få en minskning av antalet platser
Amerikansk fotboll är inne på sin andra dimensioneringsperiod i RIG-systemet. SF får
behålla sitt RIG men med ett reducerat antal platser. SF bör under kommande period
arbeta för en jämnare könsfördelning på RIG. Målet bör vara att klara 40/60 för
underrepresenterat kön till nästa dimensionering. RIG i amerikansk fotboll ges därmed
dispens från 30-normen som för övrigt gäller lagbollidrotterna.
Detta skulle betyda att vi från 2020 endast har 20 platser mot tidigare 30 dvs och
förhoppningsvis om vi levererar 40/60% under perioden så kan vi få utökat till 30 platser
igen.
Möten med huvudmannen (Uppsala kommun), rektor och Upplands Idrottsförbund hölls
28 mars där man konstaterade att detta handlar om en fråga, dvs det RF slår ner på
40/60% könsfördelningen, allt annat fungerar bra.
I vår konsekvensanalys utifrån det förslag som RF nu lagt fram skulle inne bära att vi inte
kan ta in några nya elever förens läsåret 20/21 och att då intäkterna för verksamheten för
medel till huvudman (kommun) skulle minska motsvarande en 50% tjänst för tränarna på
RIG.
Om vi har ambitioner att fortsätta att ha ett RIG och bli stöttade ekonomiskt av RF måste
det tas fram en handlingsplan och styrverktyg så att vi kan säkerställa att vårt RIG blir
40/60% så att vi kan få behålla och utöka verksamheten från 2023 igen. Detta skall ingå i
det svar SAFF ställer till RF senast 24 april rörande dimensionering 2020–2023.
RF skär hårt i RIG verksamheten generellt och har inför denna dimensionering tagit bort
drygt 100 plaster i hela systemet för att kunna kraftsamla mot de idrotter som har
framgångsrika landslag och jobbar mot/uppfyller 40/60% i könsfördelning.
Beslutades att:
• LLK tar fram ett förslag till svar gällande dimensioneringen för RIG för FS att ta
ställning till innan det skickas vidare till RF, förslag ska vara klart till FS senast
12 april
• LLK tar fram förslag till rutiner för uttagningar av elever till RIG för FS att
besluta om
NIU specifikt
Ledningen för Örebro Idrottsgymnasium kontaktade förbundet och var upprörda över att
elever som var klara för att börja på NIU Örebro blev erbjudan platser på NIU Uppsala
efter att de deltagit på RIG-Combine men inte erbjudits plats. Efter diverse samtal med
Skolverket och RF om den uppstådda situationen fann man inga juridiska fel som begåtts
men man menade att vi (SAFF) skall hålla koll på att detta inte upprepas då vårt RIG inte
är en rekryteringsbas för några NIU skolor, utan enbart för RIG. Att vårt RIG inte skall
uppfattas som en konkurrent när det kommer till rekrytering på regional NIU program är
en självklarhet i vårt förbund och vi bör se över rutiner för hur kontaktuppgifter och
antagningar sköts.
c)

Superserien dam och herr
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LL informerade om ett första möte som har hållits. Åtog sig att reda ut frågan kring
loggan för Superserierna, ska de vara samma för dam som för herr. Vem har tagit fram
loggan? Påbörjat kontakt med Superserielagen, för att få en bättre uppfattning kring vad
lagen tycker kring serieupplägget m m. Vi bör utreda frågan och återkomma i augusti.
d) Breddverksamheten, division 1 dam och herr
MA informerade kort nuvarande status.
e)

Barn och ungdom
JN kompletterade den skriftliga rapporten.
Arbetet tillsammans med Norrköping Panthers kring det Stadium Sport Camp som ska
arrangeras i sommar har startat. FH och TS sköter kontakten från SAFF. Mer information
om campet finns här: https://www.stadiumsportscamp.se/norrkoping
Representation från FS och kansli är önskat från Panthers sida.

f)

Flaggfotboll
EWS informerade.
o Seriespelet är planerat, det vill säga spelhelger är utlagda och tre av de fem
klubbarna som arrangerar matchsammandrag för SM-serien herr och
Utvecklingsserien har bekräftat datum. En årsplanering har upprättats (Se
bilaga).
o Ett utskottsmöte hölls 24/3 (protokoll finns bifogat) och ett ska hållas innan
detta möte där ansvarsområden inom utskottet ska fördelas.
o Frågan har lagts ut om att få arrangera SM-finalerna 21-22 september.
Förra årets lag i SM-serien damer har fått frågan hur det ställer sig till att låta Kuovola
delta. Tre har svarat och alla är positiva. FFU ställer sig också positivt till det.
Beslutades att:
• Godkänna årsplaneringen och fastställa schemat för flaggen
• Tillåta Kuovola att spela i SM-serien damer

8. Uppföljning av ansvarsområden.
a) Internationellt
MR informerade om internationella ärenden. En förfrågan att starta ett projekt på IFAFnivå har inkommit och MR återkommer i nästa vecka med en rapport.
b) Distrikt
MR informerade om kontakt med distrikten. Diskuterades hur dela med sig av
information distrikten emellan.
Kort status och en beskrivning av aktiviteter genomförda sedan föregående styrelsemöte
o En sammanställning av distriktens styrelser har gjorts och publiceras nedan.
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Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

SSAFF
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Joan Travessét
Ulrika Stensson
Iman Ziai
Emma Svensson
Linda Nielsen
Roland Rasmusson
Tyson Guillen
Johan Shöld
Lars Kling

MSAFF
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Rolf Björk
David Jonsson
Carina Johansson
Martin Engvall
Tom Andersson
Michael Römert
Leif Svalgård
Emil Broberg
Mattias Blomgren
Per Enqvist
Anders Faläng-Karlsson

VSAFF
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Artur Karlsson
Jens Carlquist
Linus Jakobsson
Gun Gustavsson
Karl Lundén
Josef Nguzo
Torgny Bergström
Robert Sundberg
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NSAFF
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Felix Hauer
Katarina Olsson
Lars Forsgren
Lars Lindgren

STAFF
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Linda Lindström
Rodrigo Montesino Ferrada
Vanja Spreitz Armborsth
Julia Palm
Todd Mullis
Anders Johansson
Kajsa Flisager
Conny Eklund
Jonas Gunnstam

o JN har ett möte inbokat med Tobias Stenström för att få en aktuell bild av
distriktens status för att efter detta sammanställa ett underlag för att kunna göra
en nulägesanalys av desamma (styrkor, svagheter, förbättringsområden och
farhågor).
o SAFF:s årshjul kommer att skickas ut till distrikten för att de sedan ska kunna
arbeta med sina egna årshjul och sedan också kunna hjälpa sina
medlemsföreningar med deras årshjul.
o MR och JN planerar att närvara vid minst ett fysiskt möte med varje
distriktsstyrelse under 2019 för att stärka kommunikationen och samarbetet
med distrikten.
o Ett nätverk mellan kassör i SAFF och kassörerna i distrikten är under
uppstartsfas.
o MR och JN önskar lägga till följande två punkter till aktivitetsplanen:
- Säkerställa att samtliga distrikt skapar ett årshjul med SAFFs årshjul som
underlag
▪ Sammanställa en nulägesanalys av distrikyen
c)

Idrottslyft
LS kommenterade den utsända rapporten. Vid Dukes kommer vi informera om en ny
träningsform med mjuka skydd och utbildning kommer även att ske vid Dukes.
Givet den senaste tidens avhopp från Superserierna har frågan kring tävlingsformat samt
serieindelningar aktualiserats. Arbetet med tävlingsutredningen är högst väsentlig.
Fortsatt viktigt att arbetet fortgår med individen i centrum och följer en helhet av
idrottslig utveckling från barnidrott till vuxenidrott med både elit- och breddverksamhet.
Att det saknas en heltäckande strategi som täcker hela idrottsspektrat är bekymmersamt.
Liknande problematik som tidigare när det saknades en barn- och ungdomsplan för att
bedriva utveckling med.

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

o
Organisations nr
802013-4428

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

Frågan om idrottslyftsmedel har väckts och det bör poängteras att förutom revisorernas
kontroll sker även kontroll av RF 2 gånger årligen. Information kring föreningsstödet,
vilket är det stöd som enligt RF:s riktlinjer kan offentliggöras, är skickat till ordförande
med kompletterande information.
När nya FS nu har konstituerats fortsätter arbetet med idrottslyftsansökningar inom
föreningsstödet. Flex Football har kontrakterats och kommer förhoppningsvis i mitten av
maj samt besöker Dukes Tourney. Projektarbetet fortsätter där tillsammans med arbetet
att söka ytterligare finansiering till en bra konceptlansering.
Tävlingssäsongen är på väg att ta sin början och det är högt tryck på tävlingsrelaterade
frågor samt administrativa uppgifter. Det kommer att vara ett stort stöd när den nya
utbildningsplattformen finns tillgänglig för att reda ut många av de vanligaste frågorna.
Dessa frågor får så klart högre belastning när personalgruppen är minskad.
Kring idrottens nya finansieringsmodell som beslutas vid RIM så står det klart att en
Förbundsutvecklingsplan kommer styra tilldelningen av medel. Senast 15/9 behöver
planen vara klar och TS har initierat arbetet enligt tidigare FS-beslut, detta görs i samråd
med FH som senare slutför arbetet. Oavsett omröstningen vid RIM står det klart att stödet
för organisationsstruktur kommer kvarstå t.o.m 2021.
Idrottslyftsmedel för föreningar att ansöka om: 405.000 kr totalt
Uppdelat i följande utvecklingsområden:
Föreningsutveckling 55.000 kr
Modernt material för säkrare träningar 170.000 kr
Nya tränings- och tävlingsformer 150.000 kr
Summa 375.000 kr, reserverade medel om 30.000 kr
17 st ansökningar har inkommit, totalt ansökt om 820.000 kr
7 st ansökningar har hittills godkänts om totalt 51.500 kr
d) Utbildning
ES och LL har haft ett fysiskt möte i Malmö för att diskutera utbildningsbiten och de
planerar en kontakt med Tobias Lindh för att informeras om pågående utbildningsarbete.
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IUP – Idrottens Utbildningsplattform

Plattformen börjar närma sig färdig.
Alla medlemmar i SAFF kommer kunna logga in och gå utbildningar där när den är uppe.
Plattformen kommer ge oss stora möjligheter att skapa skräddarsydda utbildningar med större
flexibilitet än vi har kunnat göra idag. Vi ser att detta är framtidens sätt att utbilda.
Denna plattform är skapad tillsammans med Basket och SVEMO (Motorcykel och snöskoter).
Det har även funnits intresse från andra förbund och några förbund ser ut att vilja köpa in sig i
plattformen. Det är väldigt bra för oss för då kommer vi kunna få in mer pengar i projektet
och på så vis fortsätta utvecklingen av plattformen.
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Som deltagare så kommer man enkelt kunna genomföra utbildningar direkt från startskärmen.

(Bild tagen från SVEMO´s sida då vi använder den om demo sida och där lagt in
demoutbildningar)
Deltagarna kommer enkelt kunna se vad som finns kvar att göra hur långt hen har gjort samt
när/om det finns några fysiska träffar kopplade till utbildningen.
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Exempel på en utbildningssida där deltagaren kan läsa om kursen och se allt innehåll.
Denna plattform kommer också bli ett hjälpmedel för oss i det administrativa arbetet.
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Se vilka utbildningar folk gått kommer bli väldigt enkelt både för deltagare och för kansli och
övriga administratörer.
Det kollas på hur vi kan använda denna plattform för att lägga upp saker vi idag har i Idrott
Online som tex anmälningar till landslagsläger och liknande, men där är vi inte färdiga ännu.
Dock så ser vi stora möjligheter och fördelar med ett sådant system då förbundskaptener kan
lägga uppgifter för spelare att göra innan de kommer till landslagssamlingen. (tex uppförande
kod och annat vi kräver av våra landslagsspelare)
Kontroll och ansvar för ekonomin i projektet sköter FH från vår sida.
Om någon vill ha en demonstration eller har tankar funderingar på hur vi skulle kunna
använda plattformen kontakta mig så löser vi det.
Tacklings tränarutbildningar
En ny tränarutbildning är under utveckling den utbildningen kommer bättre hjälpa tränare att
klara av alla krav som finns idag samt vara ett stöd för att kunna hjälpa ny tränare att våga ta
steget. Utbildningen kommer ske i så kallat ”flexibelt lärande” där stora delar av utbildningen
görs via IUP:n som deltagarna kan göra i sin egen takt. Samt en fysisk träff som genomförs
efter det at deltagaren genomfört de digitala momenten.
Intro positionstränarutbildning är planerad (läs mer under distrikt).
Tanken är att vi i benämning av utbildningar ska använda samma struktur som SISU
använder.
Där vi använder stegen Intro, Grund och Fortsättning.
Intro är inte för alla utan för de som är helt nya in på det området, Grund är där vi vill att alla
(de flesta) ska gå så att vi kan försöka säkerställa en lägsta nivå. Fortsättning är ett mer
avancerat steg där deltagarna kan fördjupa sig inom områdena och skapa en större förståelse.
Tanken sen är att det ska finnas många olika vägar att gå. Tränarutbildningen kommer vara
huvudspåret men på det så kopplar vi positionstränare, koordinator och head coach stegar.
Även övriga stödfunktioner behöver ha utbildningsstegar som trainer och fystränare. Men
resurserna för att starta de projekten nu finns inte så det får komma senare.
Domarutbildningar (tackling)
Fick ytterst liten feedback från DU förra året men nu har vi ett möte bokat den 6/4 för att
påbörja arbetet. Här har jag en utmaning då DU själva styr över allt som har med domarnas
utbildningar att göra. Jag ser ett behov att ändra synen på domarnas utbildningar och då också
ändra på idén vilka det är som ska vara utbildare samt struktur på hela utbildningen. Men idag
är det DU som bestämmer 100% i dess frågor så jag vet inte vad jag kommer kunna göra.
Flaggar för att FS kanske kommer behöva ta en funderare på hur vi ska hantera dessa frågor
och kanske behöva ta ett riktning beslut för vem som ”bestämmer” i utbildningsfrågorna.
Flagg utbildning (tränare och domare)
Haft lite diskussioner med gamla FFU men det har runnit ut i sanden då responsen varit dålig.
Mailat med Danska förbundet om att kanske börja ett samarbete med dem om utbildningar.
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Väntar på svar därifrån. Fått nu från FFU att de kommer organisera om sig och kontakta mig
för fortsatta diskussioner.
Flaggar för att FS kanske kommer behöva ta en funderare på hur vi ska hantera dessa frågor
och kanske behöva ta ett riktning beslut för vem som ”bestämmer” i utbildningsfrågorna.
Funktionärsutbildningar
Två utbildningar är under utveckling.
En klockskötarutbildning för att sköta arena klockan på matcher, detta för att underlätta
samarbetet mellan de som sköter klockan och domarna på planen.
En statistikskötarutbildning, den kommer göras på statistikprogrammet som används i
superserien herr. Utbildningen är dels för att vi ska kunna stötta föreningar i att använda ett
program som de har krav på sig att använda, men även för att sprida kunskapen till andra
föreningar om andra vill använda programmet. Sen kommer detta göra att vi kan ställa samma
krav på superserien dam. Den andra saken är att skapa en större likvärdighet i bedömningar så
att de som sköter statistiken har samma riktlinjer.
Båda dessa utbildningar kommer vara helt och hållet digitala utbildningar.
Kansliet kollar på andra stöd/support utbildningar som kan vara ett behov för föreningarna.
Finns många små saker i det administrativa som vi kanske ska göra kortare utbildningar för.
Fortbildning utbildare
2018 så genomförde 5 personer från SAFF utbildningen ”Grundutbildning för Utbildare” via
SISU. Detta för att vi ska kunna höja nivån på våra utbildare. Vi kommer behöva göra samma
arbete med övriga områden inom utbildning så att vi får in domarutbildare och utbildare inom
flagg. Samt så finns det ett behov av fler utbildare för tackling.
Detta arbete kommer ske i samband med att det finns nya utbildningar att publicera så att vi
har utbildare redo att köra dessa utbildningar.
Distrikt
Alla distrikt är kontaktade för chans att vara pilotprojekt i en utbildning där målgruppen är
idrottskunniga men inte am-fotbollskunniga. Fokus är alltså att ha en introutbildning för bla
föräldrar till PeWe spelare som vill hjälpa till. MSAFF har svarat och håller på att organisera
de andra distrikten har inte återkommit. Jag kommer göra nya försök nu efter årsmöten då
några distrikt bytt ordföranden.
Övriga punkter
Alla utbildningar vi skapar nu använder vi EQF på för att gradera nivån. EQF står för
European Qualification Framework och handlar om vilken nivå kunskapen hanteras och vad
deltagaren förväntas klar efter utbildningen. Detta för att vi ska kunna säkerställa att nivån på
utbildningen är på rätt nivå.
Vi kollar på hur vi ska prissätta utbildningarna framöver. De faktorer som kommer behöva
vara med i kalkylerna är bla ersättning till utbildare, lokalhyra, support/hosting av IUP, antal
deltagare på utbildningen, kostnad för produktion av utbildning. Det kommer garanterat vara
så att vissa utbildningstillfällen ger mer intäkter och andra mindre. Det kommer behövas ta en
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djupare analys över vad målsättningen ska vara. Om utbildning ska kunna utvecklas i
framtiden så måste alla utbildningar gå med ett överskott men samtidigt är det ju
balansgången med att föreningarna ska kunna gå utbildningarna. Men en målsättning är ju att
utbildningarna ska vara tillräckligt bra för att deltagarna ska komma.
Cardskipper
Förra året genomfördes ett pilotarbete och tränare fick sina licenser utskickade via
Cardskipper. I år kommer alla tränare få kort utskickade.
Beslutades att:
• Alla domare ska få sin licens via Cardskipper
• Alla SDF ska utse en utbildningsansvarig och meddela det till FS/TL
e)

Kommunikation och media
Kort status:
o 2018 gjorde Jennifer Troëng som konsult en analys av förbundets
kommunikation och en kommunikationsplan för 2018
o Vi har två sajter, amerikanskfotboll.com och saff.se. Dessutom finns ett
nyhetsbrev på utbildningsområdet som skrivs av Tobias Lindh. Dessa tre
produkter behöver renodlas så att det är tydligt vad som publiceras i respektive
form. Dessutom har vi tre facebooksidor, ett twitterkonto och tre
instagramkonton. EWS informerade om antalet följare i de olika medierna.
o Ett antal evenemang och aktiviteter under året behöver läggas in i en
årsplanering för publicering och andra reportage läggas in däremellan så att vi
får en så jämn publiceringstakt som möjligt. Här behöver EWS hjälp av alla
ansvarsområden att komma in med datum för större/viktigare aktiviteter under
året som vi kan lyfta.
Beslutades att:
• Uppdra åt alla att se över datum inom sitt verksamhetsområde och inkomma med
information om aktiviteter vi kan lyfta i våra kanaler
• Uppdra åt EWS att se över vilka som har åtkomst till sociala medierkanalerna
• Uppdra åt EWS att skapa en kommunikationsplan för 2019 med utgångspunkt från
förra årets kommunikationsplan

f.

Marknad
JT informerade om utmaningen att leda marknadsfrågan. Han tog upp frågan om vad som
har gjorts tidigare, vilka dokument finns. En marknadsstrategi behövs tas fram. Våra
evenemang är det vi f n kan sälja och landslagen. Svenska Spel har vi i år.

g.

Evenemang
RS informerade om två ansökningar för att arrangera SM-finalerna har insänts.
Finnkampen diskuterades och viktigt att finna arrangörer till övriga finaler.
Beslutades att:
• presentera mailledes ett beslut inom en vecka för SM-finalerna.
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h. Jämställdhet, integration och mångfald
Lördag den 3 aug ska SAFF delta vid Prideparaden i Stockholm.
Omcertifiering av Hbtq vid 4 tillfällen, och även utbilda personal som ej har gått vi satsar
på datumet i oktober 5 st behöver gå en heldag resten kan gå webbutbildning. JIM har
möte i nästa vecka.
i.

Antidoping
Problem att se vilka personer som har gått Ren Vinnare. Det är f n 1300 st användare och
1100 har gjort färdigt utbildningen. Önskemål att föreningarna själva ska kunna se vilka
som har gått Ren Vinnare-utbildningen.

j.

Kvalitet
Ingen rapport förelåg.

9.

Rapport från utskotten

a.

Tävlingsutskottet
LL rapporterade. MR föreslog att ta upp frågan med TU angående att byta mötesdag, så
att inte TU och VU:s möten infaller under samma dag i veckan (torsdagar).
Beslutades att:
• LL stöttar med at skriva TU-protokoll, då kansliet är hårt belastat under våren.

b. Domarutskottet
MA redovisade Jeff Batzlers rapport från DU.
Elitdomarskolan i Malmö
• 30 deltagare
• Frank Kristensen, IFAF OC
• Deltog i Nordic Girls Camp
Seniorskolor
• 7 skolor hållits i 4 distrikt
Licenser (enligt iRef)
• Varning för domarbrist
31 mars
Elit
Senior
Junior
Total

2018
33
80
73
186

2019
31
60
49
140

%
-6%
-25%
-33%
-25%

Regelböcker/domarmanualen
• 233 ex av den senaste regelboken (2019 version) sålda under feb-mars
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•

43 ex av den senaste domarmanualen (2018 version) sålda under samma period

Domarschemat
• Inte klart på grund av avhopp av Göteborg (SS-H) och SMM (SS-D)
Ändringar i DU
• Ny organisation på gång
• Nya ansvarsområden inom utskottet
• Per Simonsson har lämnat och Rikard Hellgren och Jim Kaya ersätter
• Jeff Batzler lämnar DU efter årsskiftet
Internationellt
• IFAF Clinic i Budapest- 7 svenska domare deltog
• ECTC matchen Stockholm – Copenhagen döms av 8 svenska IFAF-domare.
• Internationell träningsmatch Carlstad – Berlin döms av 3 svenska och 4 norska domare
• JEM i Bologna- SAFF förväntas skicka 2 domare
• Dam EM i Leeds- SAFF kan skicka 2 domare
• Herr EM kval- Börjar till hösten
c.

Coachutskottet
Tobias Lindh har sänt en rapport om ett första möte genomfördes 27/2 med alla RIG/NIU
tränare.
Det var ett bra möte och det finns intresse att tillsammans jobba för att utveckla sporten.
Vid nästkommande möten kommer mer ”arbetsuppgifter” diskuteras samt lite mer planer
på vad gruppen vill åstadkomma 2019.

d. Disciplinnämnd
FH informerade om utformningen av Disciplinnämnden.
10. Uppföljning av projekt
a. Vision 2025
MR informerade om kommande telefonmöte med 2025-gruppen.
b. Domarprojekt
MA informerade kort om bl a straffavgifter, vilka som är domaransvariga inom SDF:en
och vikten av rekrytering av nya domare. LS efterfrågade återkoppling om varför domare
slutar.
c. Tävlingsutredningen (se även p. 8 c)
Beslutades att:
• De som ska jobba med serieutredningen inom tävlingsutredningen är RS. JT, LL,
EWS, MA ES och JN. RS är sammankallande.
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d. Digitalisering
Vid ett möte på kansliet fick MR en kort genomgång av ett digitalt verktyg som heter
”Teams”. Detta verktyg används idag på kansliet redan och MR föreslår att FS också ska
arbeta i samma verktyg. Det finns olika applikationer men några av dem är kalender,
filhantering, aktivitetsplaner, chat m.m.
Beslutades att:
• Införa detta i enlighet med förslaget och att inbjudningar kommer att skickas till
samtliga senast torsdag 4 april
e.

Nordic Girl Camp
Ej aktuellt f n.

f.

FNF -2020
Ej aktuellt f n

g.

Arvodering av FK
Ingen rapport f n

h. Utveckling av landslagets medicinska team
FH informerade om punkten och återkommer i frågan.
i.

Föreningskontakt
MR informerade i frågan och efter kontakt med både representanter från föreningar och
distrikt har det blivit tydligt att glappet mellan SAFF – Distrikt – Förening har blivit
större.
Känslan av att inte bli hörd på ökar bland våra medlemmar och FS behöver vara med och
skapa en enkel och tydlig kommunikationskanal för att förebygga detta.
Vid konstituerande mötet föreslog MR att varje ledamot (undantaget kassör) ska tilldelas
5-6 föreningar som de ska agera mentor/kontaktperson för. Nu finns detta underlag klart
för beslut. Förslaget innefattar att FS ledamot med tidsbestämd frekvens ska hålla
avstämningsmöten med de föreningar han/hon blivit tilldelad. Avstämningarna kan ske
via telefonmöten och/eller mailledes och dialogen ska hållas tillsammans med
representant från föreningen tillsammans med en representant från distriktet. Det är upp
till varje FS ledamot att ta fram namn på dessa representanter.
MR återkommer inom kort med underlag för dessa avstämningar och hur rapporteringen
till FS ska ske.

Beslutades att:
•
Anta nedanstående fördelning av föreningar per ledamot i FS och att
uppdragsbeskrivning kommer från MR.
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Emma Svensson

Carlberg Cavaliers Amerikanska FF
Falun-Borlänge Amerikanska FF
Skövde amerikanska FF Dukes
Solna Täby United Northside Bulls AFC
Umeå American Football club
Väsby Flaggfotbollsförening

Avesta flaggfotbollsförening Bisons
Djurgårdens IF Amerikansk FF
Lund Towers american football club
Erika Wiman Snäll
Lund Vikings american football club
Wäsby amerikansk fotbollsförening
Örebro Black Knights idrottsklub

Joan Travesset

Athletic club Norrköping Monarchs
Jönköping amerikansk fotbollsförening
Norrköping Panthers amerikanska fotbollförening
Södertälje amerikanska fotbollsklubb
Västerås AFF Roedeers

Josef Nguzo

Borås Rhinos Amerikanska FK
Kristiandstads AFF C4 Lions
Kristianstad Predators amerikanska fotbollsförening
Solna Sportklubb
Sundsvalls AFF Flames
Vadstena-Motala Amerikanska fotbollsförening

Julia Palm

Ales flaggfotbollsförening
Dalecarlia Rebels Amerikansk fotbollsförening
Halmstad amerikanska FF Eagles
Helsingborg Jaguars american football club
Uppsala 86ers American FF

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

o
Organisations nr
802013-4428

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

Lars
Samuelsson

Carlstad Crusaders AFC
Limhamn Griffin Sport klubb
Lidköpings amerikanska FF
Nässjö Flaggfotbollsförening
Sharks amerikanska fotbollsförening
Stockholm Mean Machines idrottsförening

Carlshamns Oakleaves AFF
Gevle Red Devils AFC
Herrljunga Flaggfotbollsförening
Linda Lindström
Linnéstaden amerikansk fotbollsförening
Hässleholm Hurricanes AFC
Ystads amerikanska FF Rockets
Carlkrona Seahawks AFF
Göteborgs amerikanska FK Marvels
Karlskoga amerikanska FF
Martin Andrén
Lidingö Dragons amerikanska fotbollsklubb
Sollentuna amerikansk fotbollsförening
Upplandsbro AFF Broncos
AMF Jämtland Republicans
Ekeby Greys American Football Club
Linnéstaden amerikansk fotbollsförening
Minette Rogner
Luleå Eskimos amerikanska FC
Tyresö Royal Crowns AFF
Täby amerikanska fotbollsklubb

Robert
Sundberg

Arlanda Amerikanska FF
Beckomberga Multiidrotts klubb
Eslövs amerikanska fotbollsförening
KFUM Linköping
S:t Staffan Saviours american football club
Ulricehamn Chargers AFK

11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
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12. Mötet avslutande
MR tackade för bra information och diskussioner i viktiga frågor. Hon informerade även
att hon varit i kontakt med valberedningen. Därefter avslutades mötet.
Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Minette Rogner

Linda Lindström
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