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PROTOKOLL 5 2019/2020 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS TELEFONMÖTE 

I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 3 JULI, 2019 

 

Punkt  

1.  Mötets öppnade 

2.  Fastställande av dagordning 

3.  Val av protokolljusterare 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 

5.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli 

 a. RF och andra förbund 

 b. Kansli och personal 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

 a. Ekonomi 

 b. Avtal och instruktioner 

7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten 

 a. Landslagsverksamheten 

 b. RIG- och NIU-verksamheten 

 c. Superserien, dam och herr 

 d. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr 

 e. Barn och ungdom 

 f. Flaggfotboll 

8.  Uppföljning av ansvarsområden 

 a. Internationellt 

 b. Distrikt 

 c. Idrottslyftet 

 d. Utbildning 

 e. Kommunikation och media 

 f. Marknad 

 g. Evenemang 

 h. Jämställdhet, integration och mångfald 

 i. Antidoping 

 j. Kvalitet 

9.  Rapport från utskott 

 a. Tävlingsutskottet 

 b. Domarutskottet 

 c. Coachutskottet 

 d. Disciplinnämnd 

10.  Uppföljning av projekt 

 a. Vision 2025 

 b. Domarprojekt 

 c. Tävlingsutredningen 

 d. Digitalisering 

 e. Nordic Girl Camp 

 f. Friday Night Football – koncept 2020 

 g. Arvodering av FK 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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 h. Utveckling av landslagets medicinska team 

 i. Föreningskontakt 

11.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 

12.  Mötets avslutande 

 

Närvarande: 

Minette Rogner, ordförande (MR) 

Jan Burell, ledamot (JBL) 

Linda Lindström, ledamot (LL) 

Julia Palm, ledamot (JP) 

Lars Samuelsson, ledamot (LS) 

Emma Svensson, ledamot, ES 

Joan Travesset, suppleant (JT) 

Martin Andrén, ledamot (MA), fr o m 5.a 

Jeff Batzler, adjungerad (JB) ordf i DU 

Monica Gårdström, adjungerad (MG) 

Fredrik Haraldson, adjungerad (FH), fr o m 5.a 

 

Anmält förhinder: 

Robert Sundberg, ledamot (RS) 

Erika Wiman Snäll, suppleant (EWS) 

Josef Nguzo, ledamot (JN) 

 

1. Mötets öppnande och adjungeringar 

MR öppnade mötet och hälsade alla välkomna. MG adjungerades, FH ringer in under 

mötets gång och adjungerades.   

 

2.  Fastställande av dagordning 

Dagordningen korrigerades med att projektpunkterna tas upp på kommande möte som 

hålls på fredag. Punkt 5 Rapporter från RF, andra förbund och kansli tas upp när FH har 

anslutit till mötet. Dagordningen fastställdes därefter.  

 

3.  Val av protokolljusterare 

  

   Beslutades att:  

• Välja ES till mötesjusterare  

 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 

MR meddelade att föregående protokoll finns hos henne för signering och sänds ut inom 

kort samt läggs ut på www.saff.se. 

 

FS behandlades ett överklagande till VU från Limhamn Griffins, gällande ansökan om 

dispens för spel i U19-serien i Danmark som avslagits av TU. Ärendets bakgrund, 

träningsverksamhet, förutsättningar diskuterades ingående. Omröstning hölls, JT och ES 

anmälde jäv i frågan och deltog inte i beslutet. 

 

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

• godkänna överklagandet. MR tar kontakt med Phil Corter, Limhamn Griffins, och 

informerar om beslutet. Beslutet tas under pågående serieutredning och är ej 

prejudicerande. 

 

5.  Rapporter från RF och andra förbund och kansli 

a. RF och andra förbund 

LS och FH föredrog punkten och kommenterade den utsända rapporten.  

 

• Vinter-OS 2026 tilldelades Italien  

• Idrotten är på plats i Almedalen. Fokus på idrottsytor: 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/almedalengeplatsforidrott 

• RF har ny hemsida. www.rf.se är nu den enda som används. www.svenskidrott.se 

läggs ner 

• SM-veckan i Malmö pågår fram till 2:a juli. 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/alltdubehovervetaomsm-veckanimalmo 

• Stefan Bergh har valt till ny ordförande i ENGSO (Europas RF)  

https://www.engso.eu/ 

• Nomineringar till RF:s olika råd tas nu emot av RF. Nomineringar ska vara inne senast 

23 augusti. Information finns bifogad till FS. Vi tar gärna emot förslag. 

• Nytt regelverk för idrottens skiljenämnd. Skiljenämnden är ej bestraffande men löser 

tvister, se bifogad information till FS 

 

Arbetet med att ta fram kriterier för de nya stödformerna har startat och resultatet ska 

presenteras i oktober i samband med att alla SF får besked om stöden för 2020-2021. 

De nya stöden kommer huvudsakligen delas in i tre delar, organisationsstöd, 

verksamhetsstöd samt projektstöd. Vilka parametrar och hur stora respektive stöd är 

återstår att se. Information om projektstöden finns bifogat samt arbetsmaterial kring 

verksamhetsstödet. Ber alla att fundera över fler projekt som vi kan ansöka om. Mer 

information kommer på fredag vid nästa möte. 

 

Utredningen kring eventuell samverkan med andra förbund pågår och FH sammanställer 

diskussionspunkter inför fredagens möte.  

 

SAFF har fått en ny idrottskontakt på RF då den gamla, Andrea Davidsson, är 

mammaledig. Thomas Bergström heter den nye som tillträder i augusti.   

 

 

b. Kansli och personal 

FH föredrog rapporten. 

 

• Kansliet stängs från 8 juli-6 augusti. MG och FH kommer ha bevakning på mejl, post 

och ekonomi under den tiden. TL och TS arbetar delvis under denna tiden och deltar 

på Dukes. MH arbetar under sommaren främst med EM för JLL och DLL och tar 

semester i september.  

http://www.amerikanskfotboll.com/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/almedalengeplatsforidrott
http://www.rf.se/
http://www.svenskidrott.se/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/alltdubehovervetaomsm-veckanimalmo
https://www.engso.eu/
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• MR, JB och FH har deltagit i facklig förhandling gällande en sjukskriven anställd. 

Ärendet föredrogs på mötet.  

• Personalplaneringsdag 2 juli 

 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

a. Ekonomi 

Bokföringen är up to date och JB har sänt ut ekonomiska rapporter. JB konstaterade att vi 

är i nivå med budget. Ekonomin diskuterades, bl a om straffavgifter, administrativa 

intäkter och RIG-mtrl. JB informerade vidare om spelaravgifter inför kommande 

mästerskap.  

 

b. Avtal och instruktioner 

MR meddelade om pågående avtal. Avtal med Contact Sports är klart, förbundsläkare 

likaså och offert kring TV/stream-produktion för 2020 och framåt pågår.   

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten  
a. Landslagsverksamheten 

LS kompletterade den skriftliga utsända rapporten.  

 

HLL 

Väntar på återkoppling från MH när det finns tillfälle att diskutera HLL upplägg vidare. 

Vissa frågetecken för Rysslands deltagande i HLL gruppspelet. Detta pga en skuld från 

ryska förbundet till det brittiska förbundet på damsidan. 

 

DLL 

Kostnad förmedlad till FK och spelare. Lägerplats inför avresa ännu inte satt. MH har 

varit i Leeds på tekniskt möte och allt ser mycket bra ut. Dam EM spelas 11-18 augusti i 

Leeds. 

 

JLL 

MH har varit i Bologna på tekniskt möte. JLL uttagningsläger på Bosön denna helg som 

var. JLL läger 25-28 juli och JEM i Bologna spelas 29 juli till 5 augusti. 

 

ULU 

Inga uppgifter har inkommit. 

 

Flagg 

Domarkostnaderna diskuterades och enligt praxis har DU stått för domarnas resor. DU 

har meddelat att det inte är budgeterat.  STAFF har glädjande meddelat att de kan stå för 

8.000 kr av kostnaderna och SAFF ser över om hur resten av kostnaderna ska hanteras.  

 

Övrigt 

Informationsspridning från FK till medieansvariga i förbundet måste förbättras. Detta är 

ett grundarbete i SAFF och föreningars mediastrategier.  

 

Förslag till avtal för finnkampen är framtaget och under remiss.  

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Rapporteringen till LLK skulle behöva förbättras så vi under t ex dessa möten har större 

inblick i verksamheten.  

 

Senaste mötena har haft låg närvaro så LLK ska försöka vara tydligare och mer frekvent i 

information om dessa möten samt att deltagare tydligare svarar om de ämnar deltaga. 

 

a. RIG och NIU-verksamheten 

RIG 

MR informerade att beslut nu är taget att gå från 20 till 20 platser på RIG. 

Dimensioneringsbeslutet från RF är bifogat i materialet till FS. 

 

NIU 

Inget att rapportera. 

 

b. Superserien dam och herr 

Ingen rapport har inkommit.   

 

c. Breddverksamheten, division 1 dam och herr 

Ingen rapport har inkommit.  

 

d. Barn och ungdom 

ES informerade om arbete med skaderapport från Dukes som pågår.  

  

• En planering är gjord där arbetet kommer ske i fyra steg. Del ett och två handlar om 

att samla in information om hur många skador som sker under Dukes Tourney 2019 

samt dess omfattning. Den tre handlar om en sammanställning av turneringens 

uppbyggnad i form av antal matcher, hur lång tid mellan matcherna, hur långa 

matcherna är etc. Del fyra innebär en sammanställning av samtliga delar. I 

förlängningen är målet att ta fram uppdaterade riktlinjer gällande turneringar i Sverige 

för barn- och ungdomar. Tidsmål för sammanställning är till styrelsemötet i augusti.  

 

Lägesanalys inom SAFF mellan u15-u19  

• En planering är gjord där arbetet kommer ske i tre steg. De två första stegen handlar 

om insamling av material från både kansli och föreningar. Insamling av material från 

kansli är så gott som klar. Material till samtliga föreningar är under uppbyggnad. När 

de två första stegen är klara och materialet insamlat kommer jag göra en 

sammanställning och skicka till FS. Syftet är att få en sammanställd analys på status 

inom ålderskategorierna u15-u19 i svensk amerikansk fotboll som kan användas i 

fortsatt arbete under hösten. Tidsmål för sammanställning är till styrelsemötet i 

augusti.  

 

Utvärdering Easy football  

• En planering är gjord där arbetet kommer ske i tre steg. Ett google-docs dokument 

kommer göras som går ut till föreningarna samt insamling av data från kansliet som 

sedan ska sammanställas och skickas till FS. Syftet är att få en sammanställd analys på 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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status inom ålderskategorierna u15-u19 i svensk amerikansk fotboll gällande de Easy 

football-turneringar som anordnats. Tidsmål för sammanställning är till styrelsemötet i 

augusti.  

 

MR kommenterade att förarbetet ser väldigt bra ut. 

 

e. Flaggfotboll 

EWS har sänt in en skriftlig rapport och MR kommenterade. 

 

Fortfarande inte klart med slutspelsarrangör för SM-slutspelen så vi kan inte gå ut med 

datum – något som skarpt efterfrågas. 

  

SM-serien herrar är halvvägs. Inga större problem hittills. Alla licenser är i ordning även 

om det tagit en del puttande på dem för att få dem i mål. 

  

SM-serien damer: spelorter och datum är klara.  

Datum               Ort                      Arrangerande förening 

27 juli                Märsta                Arlanda Jets 

4 augusti            Lidingö              Djurgårdens IF AF 

15 september     Eskilstuna          Eskilstuna Sharks 

  

Utvecklingsserien är avslutad. Norrköping Monarchs vann serien och känner sig sporrade 

att gå upp i SM-serien nästa år. 

 

8. Uppföljning av ansvarsområden. 
a.  Internationellt 

MR informerade om kommande IFAF kongress den 2 november i London. Arbete med 

jämställdhet har inte hanterats ännu och frågan har bordlagts. Hon informerade vidare att 

Limhamn kommer att arrangera en internationell cup. 

 

b. Distrikt  

MR rapporterade från ett tredje möte som hållits med ordförande i distrikten den 19 juni 

per telefon. Hon har också varit med på SSAFF:s styrelsemöte i Malmö. 

Minnesanteckningar från mötet den 19 juni har sänts ut till FS. Vid detta möte gicks det 

senaste FS-protokollet igenom. Seriespel 2019 kommenterades. Noterades bl a om 

svårigheter att finna kandidater till valnämnden, se stadgarna. Informerades om att SAFF 

planerar att utse årets ledare i förslagsvis tre olika kategorier: barn, ungdom och senior. 

Vinnarna kommer att få ta emot sina priser vid årets föreningskonferens. 

 

c. Idrottslyft 

FH informerade att vi ligger lite efter med hantering av föreningarnas ansökningar men 

kommer att ske snarast möjligt. En sammanställning om de ekonomiska nyckeltalen kring 

IL-2013-2018 finns bifogad till FS. Han uppmanade samtliga att se över denna excelfil där 

det finns mycket information. IL kommer att fasas ut inom två år.  

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Arbetet med Flex Football fortsätter och presenteras under Dukes Tourney. Efter SM-

finalerna kommer FH och EWS att arbeta med information kring detta.  

Planering av föreningskonferensen har påbörjats och FH informerade om planerade 

ämnen för konferensen. 

 

d.    Utbildning 

ES rapporterade.  

 

Tobias Lindh kommer att presentera IUP och arbetet kring plattformen för FS under 

fredagens arbetsmöte.  

 

Kontaktuppgifter har samlats in avseende utbildningsansvarig i SSAFF, VSAFF, MSAFF 

och STAFF. Vi har ännu inte lyckats nå någon i NSAFF. Arbetet fortsätter och det beslut 

som tidigare tagits att alla SDF ska utse en utbildningsansvarig pågår fortfarande. 

 

e. Kommunikation och media 

EWS har sänt in en skriftlig rapport. Arbetet fortgår med att uppdatera 

flaggfotbollsseriernas resultat och statistik. (Statistik har Tore Lindvall tacksamt nog varit 

behjälplig med). 

 

Facebooksidan där har vi publicerat lite inför SM-finalerna inklusive CMores trailer. Bra 

respons på den.  

  

Peter Nilsson kommer rapportera på plats från damernas EM i Leeds samt JEM i 

Bologna. Björn Nordgren hjälper till med fotografering i Bologna. 

EWS från Flagg-EM i Jerusalem. Peter fotograferar även SM-finalerna åt SAFF. 

 

MR kompletterade att ett omtag kring Stora grabbars och tjejers pris har tagits och mer 

information finns på saff.se. 

 

f.  Marknad 

Arbetet har fortsatt med att kortsiktigt marknadsföra SM-finalen och försöka sälja 

reklamplatser på de platser förbundet äger. 

 

Vidare har marknadsgruppen fortsatt med att gå igenom resterande event SAFF har under 

2019, vad som går att sälja på dessa och eventuella marknadsaktiviteter på dessa. 

Jakten på sponsorer har fortsatt för att få intresserade på dessa event och intresserade av 

att bli partners till SAFF. Detta har skett genom kontakttagning av företag som kan tänkas 

vilja ha en relation med vår sport och vad vi står för. Företagen kontaktade är antingen 

kända potentiella företag eller företag där det redan finns någon form av relation.  

Detta är antingen för att det redan finns en partner relation eller för att någon inom dom 

närverk som finns inom sporten medger det. 

 

Långsiktigt har arbetet fortsatt med analys av marknaden, sporten och vad vi har för 

möjlighet att jobba med under 2020 och framåt. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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• Analysen består bl.a av kartläggning av verksamheten, föreningarna i förbundet, 

förbundets marknadsmöjligheter och de produkter förbundet/sporten kan erbjuda. 

Tanken är att detta kommer att utmynna i en marknadsplan som löper från 2020 och 

fram tills 2025. Detta för att överensstämma med mål 2025. Kontakt är därför tagen 

med fler föreningar i förbundet och med andra förbund. Förbund kontaktade är bl.a 

innebandy, rugby och ishockey. 

 

MR önskade att tidsbestämma punkter och presenteras inför nästa möte. 

 

g. Evenemang 

JP informerade om arbetet inför SM-finalerna. 

 

U-19 SM-final, väntar på godkännande av ansökan så att den kan läggas upp. Sedan 

kommer även en direkt förfrågan skickas till lag som kan tänkas vilja anordna så att det 

kan gå lite snabbare att få ett beslut.  

 

SM-finaler flagg, väntar på besked angående budget. Uppsala verkar intresserade, har 

även haft direktkontakt med Arlanda som också kan tänka sig att anordna. Arrangerande 

förening får 5.000 kr i bidrag och föreningen får intäkterna. 

 

Beslutades att: 

• FH inkommer med avtalsförslag gällande landskampen med Storbritannien i 

november som arrangeras av Kristianstad Predators. 

• Finnkampen den 5 oktober bara för damer i år, ska hållas i Stockholm. 

• Uppdrogs åt JP och MR att fråga föreningar om de vill arrangera finnkampen 

 

 MR informerade om SM-finalen, medaljutdelning, körschema etc.  

 

h. Jämställdhet, integration och mångfald 

Ingen rapport. 

 

i. Antidoping 

Ingen rapport.  

 

j. Kvalitet 

Ingen rapport.  

 

9. Rapport från utskotten 
 

a. Tävlingsutskottet 

Ingen rapport.  

 

b. Domarutskottet 

Ingen rapport.  

http://www.amerikanskfotboll.com/
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c. Coachutskottet 

Ingen rapport. 

 

d. Disciplinnämnd 

Ingen rapport.  

 

10.  Mötets avslutande 

Dagordningens punkt 10. Uppföljning av projektpunkterna kommer att behandlas på 

fredagens möte kl 18.00 i Borås och därmed tackade MR för telefonmötet och avslutade 

detsamma.  

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Monica Gårdström 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Minette Rogner   Emma Svensson 

Emma Svensson (19 okt 2019)
Emma Svensson

Minette Rogner (21 okt 2019)
Minette Rogner

Monica Gårdström (22 okt 2019)
Monica Gårdström
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