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PROTOKOLL 3 2019/2020 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS TELEFONMÖTE 

I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 15 MAJ, 2019 

 

Punkt  Ansvarig 

1.  Mötets öppnade MR 

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av protokolljusterare JT 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från 

VU 

MR 

5.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli  

 a. RF och andra förbund FH 

 b. Kansli och personal FH 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner  

 a. Ekonomi JB 

 b. Avtal och instruktioner JB 

7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten  

 a. Landslagsverksamheten LLK 

 b. RIG- och NIU-verksamheten MH 

 c. Superserien, dam och herr LL, JT 

 d. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr MA, EWS 

 e. Barn och ungdom JN, ES 

 f. Flaggfotboll EWS, JT 

8.  Uppföljning av ansvarsområden  

 a. Internationellt MR, RS 

 b. Distrikt JN, MR 

 c. Idrottslyftet LS, Kansli 

 d. Utbildning ES, LL 

 e. Kommunikation och media EWS, RS 

 f. Marknad JT, JP 

 g. Evenemang JP, ES, RS 

 h. Jämställdhet, integration och mångfald JP, JN 

 i. Antidoping FH 

 j. Kvalitet LL, MR, JT 

9.  Rapport från utskott  

 a. Tävlingsutskottet LL 

 b. Domarutskottet MA 

 c. Coachutskottet Kansli 

 d. Disciplinnämnd FH 

10.  Uppföljning av projekt  

 a. Vision 2025 MR 

 b. Domarprojekt MA 

 c. Tävlingsutredningen Kansli 

 d. Digitalisering MR,EWS, 

LL 

 e. Nordic Girl Camp JP 
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 f. Friday Night Football – koncept 2020 JT, RS 

 g. Arvodering av FK LLK 

 h. Utveckling av landslagets medicinska team FH 

 i. Föreningskontakt Resp. ledam 

11.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra  

12.  Mötets avslutande MR 

 

Närvarande: 

Minette Rogner, ordförande (MR) 

Martin Andrén, ledamot (MA) 

Jan Burell, ledamot (JB) 

Julia Palm, ledamot (JP) 

Linda Lindström, ledamot (LL) 

Robert Sundberg, ledamot (RS) 

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) 

Stefan Norell, förbundets revisor, adjungerad punkt 2. 

 

Anmält förhinder: 

Josef Nguzo, ledamot (JN)  

 

1. Mötets öppnande och adjungeringar 

MR öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH, MG och SN adjungerades.  

 

2.  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. I samband med denna punkt hälsades förbundets revisor SN 

välkommen till mötet. SN presenterade sig och berättade att han har varit med SAFF i 

några år och kom in när det var som mest turbulent, med bl a förbrukat kapital och att han 

jobbar främst med idrott och andra organisationer. MR meddelade att FS haft möjlighet 

att mejla frågor till revisorn men inget har inkommit och SN höll därefter ett kort 

föredrag om styrelsearbete och vad man ska tänka på. 

 

Han informerade bl a om vanliga problem inom styrelser och hur man ska arbeta ihop, 

viktigt med lojalitet, kollektivt ansvar, att inte blanda ihop operativt arbete med 

strategiskt och att vara ordentligt påläst för att kunna fatta bra beslut. Att styrelsen 

företräder förbundet och inte föreningen, ha koll på rollerna och viktigt att fokusera på 

framtiden, det är bara FS som kan göra detta. Vidare om information, transparens, 

kommunikation och viktigt att få med sig medlemmarna samt fundera över vilka risker 

och hot som kan finnas för förbundet bl a med tanke på t ex stundande Riksidrottsmöte. 

Arbetet mellan SF/Verksamhetschefen togs också upp och informerade att FS fattar 

beslut och verksamhetschefen genomför. Det finns ingen lag för ideella föreningar men 
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det finns ett antal bestämmelser. Han påpekade att det är viktigt att göra en utvärdering av 

FS i slutet av året och gå igenom det som fungerat bra och inte varit bra.   

 

MR tackade för SN:s deltagande och SN önskade i sin tur SAFF stort lycka till med arbetet! 

Därefter lämnade SN telefonmötet. 

 

3.  Val av protokolljusterare 

  

 Beslutades att:  

• välja JT till mötesjusterare  

 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 

MR meddelade att föregående protokoll finns hos henne och kommer innan helgen. VU 

har haft två beslut: SMM som dragit sig ur seriespel för damer och ett ärende om övergång 

för spelare från Staffanstorp Saviours till Ystad Rockets för seriespel 2019. VU har också 

beslutat att ett formulär ska användas vid överklagan. VU-protokollen finns utlagda på 

saff.se.  

 

5.  Rapporter från RF och andra förbund och kansli 

a. RF och andra förbund 

FH föredrog frågan och att han tillsammans med MR och LS har haft ett möte för att gå 

igenom aktuella motioner inför RIM. 

 

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

 

Diskuterades förslag till beslut (bara de viktigaste motionerna). 

 

Beslutades att: 

• Uppdra till ombud att rösta i enlighet med FS-instruktioner. 

 

b. Kansli och personal 

FH föredrog frågan: 

• FH föräldraledig fram till mitten av juni. TS föräldraledig från mitten av maj-

september. Dock jobba en dag i veckan och en dags semester. 

• TL föräldraledig under hösten. FH föredrar på mötet. Detta medför en hård 

arbetsbelastning under våren och sommaren. 

• Semesterplanering presenteras inom kort. Kansliet kommer att vara stängt ca 2 veckor 

efter SM-finalerna, förutom Mats Hagsten som har VM. 

 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

a. Ekonomi 

JB har sänt ut ekonomiska rapporter per den 30 april och har gjort en uppföljningstabell. 

Kommenterades att vi är i början på säsongen, landslag har inte kommit igång. Seriespel 

följer budget. Straffavgifterna ska gå till domare och tävlingar. Vi har dåligt eget kapital. 

EM som är kostbara och att budgetmöte har hållits i söndags. JB frågade om att flytta 

50.000 från CLL och fördela upp emellan de olika landslagen. Bakgrund: äskades pengar 
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för LLK och FS tog ett beslut som var lägre, det blir väldigt dyra avgifter för våra spelare. 

LLK kan besluta detta. Flaggen är oförändrat. Landslagen kommer att bli dyra i år.  

 

b. Avtal och instruktioner 

Se 9.b. 

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten  
a. Landslagsverksamheten 

 

RS föredrog de senaste aktiviteterna. 

HLL 

Kortare diskussioner har förts med MH hur vi går vidare med upplägg och förslag på FK.  

 

o Väntar på återkoppling och tid för möte 

o Väntar på underlag för kostnader för HLL 

o Behöver sätta budget för verksamheten 2019 ASAP 

 

DLL 

Dialog förs med FK hur vi kan komma ner i kostnader för deltagare till EM.  

 

Ett lag har dragit sig ur men det kommer inte påverka längd på EM eller antalet matcher.  

 

Budgeten var baserad på äskade pengar för 2019 och inte de anslag som gavs i den 

slutgiltiga budgeten för 2019. Resan ligger för närvarande på ca 10.500 kr per spelare 

vilket FK anser var för högt för att kunna skicka det bästa laget då vissa spelare troligtvis 

inte kommer att har råd att åka. 

 

o Nerdragningar i stab och kostnader har genomförts 

o Jobbar med en reviderad budget för DLL 

o Saknar uppföljning av kostnader från läger 1 

o Oklart vad kostnader är för läger 2 

o Väntar på underlag från JB och GS rörande förslag om det finns möjligheter att 

hitta pengar på andra ställer samt göra en översyn på hela landslagsbudgetens 

kostnader och fördelning 

 

JLL 

Har fått en sammanställning för JLL budgeten. Budgeten var baserad på äskade pengar 

för 2019 och inte de anslag som gavs i den slutgiltiga budgeten för 2019. 

 

Ett obligatoriskt uttagningsläger är planerat under semifinalhelgen där Superseriens och 

Superettans alla lag kommer att spela. Detta kan påverka både lagen i slutspelen men 

också JLLs chanser att få med alla spelar. Det sätter också alla spelare i en svår situation 

att de tvingas göra ett val. Dialog har förts med FK men han anser inte att det är fog att 

flytta lägret eller inte göra det obligatoriskt.  
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o Vi behöver revidera budgeten för JLL, detta arbetet är inte påbörjat 

o Vi behöver se över lägret under semifinalhelgen 

 

ULU 

Saknar budget och årshjul för ULU.  

 

Flagg 

För närvarande avråder UD resor till Israel. Tidigare beslut från FS har varit att avråder 

UD så kommer vi inte att skicka något lag till Flagg EM. Dock säger de i ett mail till MH 

att de inte avråder resor till Jerusalem då det ligger mer än 4 mil från Gazaremsan (ca 7 

mil).  

 

”… avråder UD från alla resor till Gaza och från icke nödvändiga resor till Israels 

närområde mot Gaza, upp till ett avstånd om 40 km från Gaza. Vi avråder inte från resor 

till Jerusalem eller till Israel eller Palestina i övrigt.” 

 

Frågan är hur länge det går att avvakta innan beslut måste tas pga biljetter etc. Enligt UD 

kan det ta månader innan det blir ändrade förhållanden och de justerar sin ståndpunkt.  

 

Budget har utformats baserad på den budget årsmötet beslutade om där vardera landslaget 

har en budget på 40.000 kr.  

 

Övrigt  

Övriga punkter diskuterades var landslagsbudget, lägerkostnader, utseende av arrangörer 

till Finnkamper och landskamper. MR informerade att vi återkommer om förslag till 

Finnkampen.  

 

Beslutades att: 

• Uppdra till JT att höra om fler i södra distriktet är intresserade att arrangera landskamp 

då det troligen endast södra Sverige som har spelbara planer så sent på året.  

 

b. RIG och NIU-verksamheten 

RIG 

Genomfört möten med RF angående dimensionering. Vi fick dispens att skriva vårt svar 

till den 28 april då remissvar inskickades. 

NIU 

Inget att rapportera. 

 

Beslutades att: 

• Godkänna att Sofia Berndtsson som Medic i HFL så snart hon genomgått HLR 

utbildning och genomför internutbildning av imobilisering av akut skada när den 

finns tillgänglig 
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c. Superserien dam och herr 

Herr 

LL och JT rapporterade att Göteborg Marvels drog sig ur och spelar numer med Division 

1 Herr - Östra/Västra. 

 

Därmed spelas Superserien med fyra lag. Kan konstatera att serien inte är lika jämn som 

vid samma tidpunkt under 2018.  

 

Dam 

Stockholm Mean Machines Damer har dragit sig ur Superserien och valt att låta sina 

spelare göra tillfälliga övergångar till olika damlag i Sverige. 

Även här enbart fyra lag i seriespel. Blandade resultat men jämnare serie än 2018 troligen 

ett resultat av att införa Division 1 dam. 

 

Generellt: Påbörjat arbete med kontakt av Superserieföreningarna. 

 

Superserien 

1. Kartläggning av de 10 senaste åren inom Superserien 

2. Framtidens superserie (/superettan), vad vill vi om 5år?  

3. Rutiner, lathund -  

4. Logotype Superserien herr/dam 

5. Utredning flick (tillsammans med Breddverksamhet, Division 1) 

 

JT meddelade vidare att de påbörjat en diskussion med SAFE och om påbörjat 

strategiarbete. Diskuterades om Superettan är bredd eller lägga till den i 

Superseriepunkten. 

 

 

d. Breddverksamheten, division 1 dam och herr 

 

MA informerade om telefonmöte mellan MA och EWS. Stora kontentan av mötet är att 

området Breddverksamhet behöver sammanstråla mer med andra ansvarsområden. 

 

Diskussion kring enkät att skicka ut till distrikten om medlemsföreningarnas och 

distriktens syn på nuvarande upplägg. Förslagsvis frågor och gradering avseende 

utmaningar, rekrytering, kompetensutveckling av coacher, juniorverksamhet. 

Behöver från ansvarig för breddverksamhet sammanstråla med ansvarig för 

serieutredningen då det går hand i hand. 

Breddverksamheten på damsidan går lite hand i hand med Barn & ungdom, där det 

behövs diskussion kring eventuell flicklagsverksamhet 

 

e. Barn och ungdom 

En skriftlig rapport har inkommit, dock sent så den behandlades inte under mötet. 
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f. Flaggfotboll 

SM-serien herrar och Utvecklingsserien inleder säsongen lördag 18 maj i Eskilstuna.  Inga 

oklarheter just nu inför seriestarten. EWS är matchdelegat på första matchsammandraget. 

Anmälan till SM-serien damer har öppnat. Hittills bara finska Kuovola Indians anmälda 

men det brukar inte anmälas förrän sista veckan. Sista datumet är 24 maj och innan dess 

ska FFU har pratat med damföreningarna för att få dem att komma till skott 

 

8. Uppföljning av ansvarsområden. 
a) Internationellt 

MR rapporterade att IFAF har under de senaste veckorna skickat ut en del förfrågningar 

som vi som förbund ska återkoppla kring. 

 

ITC (internationella övergångar): 

IFAF håller just nu på att se över processen för internationella övergångar och kommer att 

efterfråga ett minimum av två emailadresser och telefonnummer till personer som hanterar 

internationella övergångar. Dessa kommer att vara kansliet@amerikanskfotboll.com, +46 8 

699 62 46 och fredrik.haraldson@saff.rf.se. MR ansvarar för att detta görs. 

 

Antidoping: 

SAFF ska rapportera in ansvarig för anti-doping i förbundet och detta är Fredrik 

Haraldson, fredrik.haraldson@saff.rf.se och telefonnummer +46 8 699 62 46 och 

och för att vi ska få med utbildningsdelen i detta kommer vi också att rapportera in Tobias 

Lindh, tobias.lindh@saff.rf.se, +46 8 699 62 49 och Mats Hagsten, mats.hagsten@saff.se, 

+46 76 168 31 06 som hanterar antidopingrapporteringen för våra landslag. MR ansvarar 

för att detta görs. 

 

European Consultation Gender Equality: 

SAFF har mottagit ett formulär som ska fyllas i gällande jämställdhet mellan könen. MR 

ansvarar för att detta rapporteras in. 

 

Status IFAF Europa: 

Enligt den information MR fått så finns idag inte någon arbetande styrelse i IFAF Europa 

utan endast en ordförande, Gregor Murth. 

 

Diskuterades de ekonomiska frågorna då turneringarna blir längre och därmed dyrare. 

 

Beslutades att: 

 

• Föra en dialog om ekonomin, t ex spela tätare matcher 

 

b) Distrikt  

MR informerade om ett första distriktsordförandemöte 2019-05-01 har hållits mellan MR 

och ordföranden i distrikten, samtliga närvarade förutom NSAFF. Mötesanteckningar 

bifogades mötet.  
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Beslutades att: 

• Bjuda in samtliga distriktsordföranden till en egen del i Teams för att underlätta 

informationsdelning, planering av årshjul etc. 

 

I detta beslut deltog inte LL och JT som jävade ut sig. 

 

c. Idrottslyft 

MG informerade att rapporterna för Idrottslyftet 2018 har godkänts av 

Riksidrottsförbundet. 

 

d. Utbildning 

Tobias Lindh och Emma Svensson har haft ett telefonmöte 2019-05-07 där diskussioner 

kring utbildningsportalen samt olika utbildningar lyftes. TL informerade i skriftlig rapport 

om hur långt arbetet kommit hittills med bland annat portalen och tränarutbildning.  

 

Diskussioner fördes också kring hur utbildningar på bästa sätt bör läggas upp för att göra 

det så strategiskt bra som möjligt. För att få en övergripande struktur över utbildningar och 

utbildare bör alla utbildningar centraliseras. Önskemålet om en centralisering finns främst 

för möjligheten att strukturera utbildningarna, men fortfarande ha kvar framtagandet av 

material i de olika utskotten. 

  

De delar som rör domarutbildningar och flaggfotbollsutbildningar kommer Emma föra en 

vidare dialog med ansvariga för dessa sektioner. 

 

Under perioden som varit har fokus legat på att färdigställa IUP (Idrottens Utbildnings 

Plattform). 

 

Den 16 maj har inbjudan gått ut till övriga specialidrottsförbund där vi kommer presentera 

plattformen och erbjuda andra intresserade att köpa in sig i projektet.  

 

För vår del så kommer info till föreningarna gå ut under de närmaste veckorna med info 

om vad de behöver göra för att vi ska få över medlemsdata till IUP. Men då vi i dagsläget 

inte har några färdiga utbildningar så är det ingen ide att be medlemmarna logga in. Så det 

kommer komma lite senare under året. 

 

e. Kommunikation och media 

EWS rapporterade att en genomgång av hemsidan SAFF.se har påbörjats. EWS har tagit 

fram ett förslag till ny banner som förhoppningsvis ska kännas mer inkluderande för 

damspelare och flaggfotbollsspelare och mer spegla bredden i förbundet. 
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• Tanken är att fortsätta utveckla hemsidan så att den ser ut ungefär så här i framtiden, 

men med bilder till alla publicerade artiklar: 

 
 

Insamlandet av bilder att använda har påbörjats med syftet att skapa en bildbank. Plattform för 

denna är dock inte bestämd. En handfull fotografer har hittills bidragit med bilder som de 

laddat upp i en dropbox. 

 

Uppdatering av den grafiska profilen, jag har tagit fram ett förslag som bygger på 

standardtypsnitt för att minimera risken att fel typsnitt används. (Se bilaga)   

 

Beslutades att: 

• Ge en veckas feed-back på ny design för hemsidan www.saff.se 

• Återkomma om godkännande av den nya grafiska profilen 

 

g. Marknad 

JT informerade att det har bildats en marknadsgrupp bestående av Mikael Jönsson, Örebro, 

Niklas Backlund, Stockholm, Robert Sundberg, Karlstad, Tyson Guillen, Kristianstad och 

Joan Travesset. 

 

Ambitionen är att ha en kärngrupp som jobbar med den strategiska utvecklingen och som 

kan byggas på med andra i en periferi grupp. Idag finns det många runt om i Sverige som 

har många tankar och idéer.  
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Dessa finns i strategiskt viktiga platser som t.ex Göteborg, Borås, Uppsala, NSAFF, dvs 

där verksamhet finns och där det finns eldsjälar som är villiga att hjälpa till under rätt 

förutsättningar. 

 

Kärntruppen har haft ett första möte där man definierade uppdrager, begränsningar, vad 

som inte bör göras och en preliminär plan på aktiviteter. Viktigt har varit att ha en samsyn 

för att kunna arbeta effektivt. 

 

Det som kommer att bli svårt är att sälja våra produkter (aktiviteter, landslag, 

Superserierna osv) och skapa värde i dessa. Marknadsmässigt gäller det att hamna i en 

positiv spiral. Förbundet och gruppen behöver få mer resurser till verksamheten. Handlar 

om att synas och få mycket publik till arenan. Vi behöver skapa ett sammanhang och den 

positiva spiralen för at få många på våra event, och behöver synas för att få positiv känsla. 

Det kommer att ge större nätverket. 

 

Det som är viktigt att ta med är att det finns många utmaningar och gruppen kommer att 

behöva fokusera på få gjort få bra saker hellre än att ha för många punkter att ta tag i. Idag 

är våra produkter inte marknadsmässiga. 

 

En högsta herrserie med 4 lag är inte attraktivt och det kommer att ta tid att jobba upp 

dessa produkter(varumärken). 

 

Saker vi också kommer att behöva jobba med parallellt är t.ex arenafrågan i högre serier 

där det finns publik och ev 

exponeringsmöjligheter. Dvs vi kommer att behöva jobba med att höja kvaliteten på det vi 

ser som produkterna vi vill sälja. 

 

Det gruppen kom fram är att vi måste jobba i två spår, kortsiktigt och långsiktigt. 

 

Långsiktigt kommer gruppen att jobba med: 

 

• Vision 

• Marknadsplan 

• Analys av sporten 

• Kartläggning av nuvarande möjligheter inom organisationen, dom som är aktiva och 

kanske gamla spelare/ledare. 

• Korrelering med Mål 2025 

• Nätverk – Påbörja en uppbyggnad av nätverk. När vi har en vision klar så presenteras 

produkten.  

• Kontakta andra förbund för att se hur dessa jobbar/jobbat. 

 

Kortsiktigt är det viktigt att få med och marknadsföra dom prioriterade aktiviteterna under 

året. 

 

Aktiviteter under året: 
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• Plocka fram presentationsunderlag 

• Kickoff NFL – SuperBowl 

• Sponsring till våra landslag med aktiviteter i år och nästa. 

• SM – Finalen (Borås) 

• Finnkampen 

• Kartläggning av föreningarnas marknadsarbete. 

• Sändning av aktiviteter antingen via streaming eller TV. Målet ser vi bör vara TV 

 

Utifrån detta ser vi att det finns ett antal steg vi måste ta: 

 

1. Identifiera 

2. Presentera  

3. Sälja (i denna punkt är det även att se vem som kan sälja) 

 

Marknadsgruppen kommer kontinuerligt att fortsätta att jobba enligt dessa punkter. 

 

g. Evenemang 

JP informerade om 

 

SM-final kommer att arrangeras av Borås 2019. RS kompletterade med information 

angående sändning i kanaler. 

Förfrågan om U-19 SM-final har kommit upp. Vi kommer därför att lägga ut detta för 

ansökan om att få arrangera. Bör göras snarast.  

 

h. Jämställdhet, integration och mångfald 

JP informerade om: 

 

Status 

o Strategi 2025, har skrivit ihop en liten sammanfattning på RF:s strategi 2025 

anpassat efter JIM. Tanken är att skapa ett forum för tjejer inom AF för att få 

hjälp att bredda sporten för tjejer.  

o Pride, inbjudningsmaterialet är skrivet. Ska skickas ut, skickas som mail till 

föreningarna samt läggs ut på samtliga sociala medier.  

o HBTQ certifieringen, klart vilka som behöver utbildningen samt vilka som ska 

gå på omcertifieringen. Omcertifieringen ska erbjudas till 

distriktsstyrelsemedlemmar, ska kolla efterfrågan. Kollar i samband även 

intresse för utbildningen till självkostnadspris. Samt räcka ut till föreningarna 

för att se intresse för utbildning. 

o Ska kolla på vad vi från JIM kan erbjuda till Dukes samt SM-finalerna.  

 

i. Antidoping 

Ingen rapport förelåg. 

 

j. Kvalitet 

LL föredrog punkten.  
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1. Intern revision, handlings- eller åtgärdsplan 

2.  Utredning - hur höjer vi kvalitén och fortsätter att jobba kring detta löpande? 

3. Vilka processer finns det inom förbundet, vilka fungerar bra/mindre bra, saknas några, 

behöver några uppdateras? 

 

9. Rapport från utskotten  
a. Tävlingsutskottet 

LL informerade om: 

 

1. Ta fram ett digitalt formulär, för att få in rätt och tydlig information för beslut. 

2. Ta fram statistik ur protokoll 

3. Sammanställa protokoll löpande 

 

MR informerade om oklarheter kring sammanställning av Easy Football och att flera drar 

sig ur. 

 

b. Domarutskottet 

MR informerade.   

• Det har varit en del diskussioner gällande utbetalning av domarersättningar. För att en 

domare ska kunna få sin ersättning ska denne vara licensierad i sin förening samt 

också skicka in underlag för ev resa till kansliet. Domarersättning betalas ut veckovis. 

 

• iREf 

SAFF har mottagit en beskrivning av iRefs nuläge och en förklaring till den dramatiskt 

ökade kostnaden för systemet. Ett avtalsförslag från Pelle Haglund har inkommit och 

diskuterades.  

 

Beslutades att: 

 

• Godkänna det bifogade avtalet med ändring av tillägg att medlem av 

förbundsstyrelse eller GS anses vara behörig beställare. 

 

c. Coachutskottet 

Ingen rapport 

 

d. Disciplinnämnd 

Ingen rapport. 

10. Uppföljning av projekt 
a. Vision 2025 

Ingen rapporterade verksamhet. 

 

b. Domarprojekt 

MA informerade. 
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Enkät utskickad till distrikten hur arbetet kring domarfrågor ser ut. 

o Enkätsvar har inkommit från samtliga distrikt utom NSAFF, varav 2 olika från 

SSAFF. 

o Sammanställning och analys av svaren kommer att ske inom den närmsta 

veckan för återkoppling till distrikten, DU och FS.  

o Kort sammanfattning är att det finns en del saker att arbeta med och man gör 

väldigt olika i distrikten och riktar resurser olika. En viktig del som lyfts upp är 

attityden mot domare, framförallt att det finns en negativ attityd och att det inte 

görs tillräckligt från DU och FS för att domarnas arbetsmiljö blir bättre. Med 

detta menas att man tvingas utstå bland annat glåpord och påhopp, på och av 

planen, även i sociala medier utan att något görs för att stävja detta. 

o Bifogar i bilaga frågeformuläret samt de inkomna svaren. 

o Diskussioner pågår om att ha ett antal domarcoacher under Dukes Tourney 

som förslagsvis kan finansieras av distrikten. Tanken är att detta ska vara en 

del i att utveckla domare under framförallt Elitnivå. Är i nuläget 50% av 

distrikten som ställer sig positiva till att finansiera. Önskemål finns om att FS 

kan gå in och hjälpa till att finansiera men finns ej medräknat i budgetförslaget 

från DU.   

 

MR tar en diskussion om detta med distriktsordförandena. Arbetsmiljön för domare 

diskuterades. MA tar kontakt med FH och Disciplinnämnden i frågan om social policy. 

 

c. Tävlingsutredningen/Serieutredningen 

FH meddelade att första möte med arbetsgruppen planerat till den 12:e maj. RF deltar 

med processledning.  

 

Arbetsgruppen består av: 

Tobias Stenström, Tobias Lindh, Sebastian Brinkenfeldt, P-A Forsman och  

Fingal Bäckström. 

 

RS informerade att arbete pågår med svar från serieutredningen som ställts till 

föreningarna. Han återkommer med förslag till beslut som tas i augusti. 

 

d. Digitalisering 

MR informerade om pågående aktiviteter. 

 

e. Nordic Girl Camp 

Ingen rapport 

 

f. FNF -2020 

JT informerade att FNF och sändning av våra aktiviteter är integrerat i andra områden, 

Flagg, SS, Distrikt, slutspel, osv. 

 

Vi har påbörjat arbetet med att planera sändning av SM-Final, Flagg event, landskamper 

och hjälp till föreningar i deras exponering. 

http://www.amerikanskfotboll.com/


 
 

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

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

 

En analys att det som varit är påbörjat och fokus nu kommer att ligga kortsiktigt. 

 

g. Arvodering av FK 

Inget aktuellt. 

 

h. Utveckling av landslagets medicinska team 

Inget aktuellt. 

 

i. Föreningskontakt 

MR informerade att det är dags för rapportering till nästa möte.  

 

11.Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 

Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media. 

 

12.Mötet avslutande 

MR uttryckte sin tacksamhet till MG för ett gott arbete på kansliet och avslutade därefter 

mötet.  

 

Vid protokollet: 

 

 

Monica Gårdström 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Minette Rogner   Joan Travesset 

Minette Rogner (5 jun 2019)Minette Rogner Joan Travesset (5 jun 2019)
Joan Travesset

Monica Gårdström (7 jun 2019)
Monica Gårdström
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