
 
 

 
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 
 

PROTOKOLL 7 2019/2020 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS TELEFONMÖTE 

I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 10 OKTOBER, 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 

 j. Årets ledare 

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) 

Lars Samuelsson, ledamot (LS) 

Robert Sundberg, ledamot (RS) 

Emma Svensson, ledamot, ES, fr o m 4. 

Joan Travesset, suppleant (JT) 

Erika Wiman Snäll, suppleant (EWS) 

Monica Gårdström, adjungerad (MG) t o m 10.b 

Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 

Niklas Backlund, adjungerad valberedningen (NB) 

 

Vid punkt 4. Överklagande av TU:s beslut gällande reseutjämning, deltog ej RS och NB när 

det gällde det beslut som FS tog. De deltog ej heller i diskussionen. 

 

Anmält förhinder: 

Josef Nguzo, ledamot (JN) 

Julia Palm, ledamot (JP) 

 

1. Mötets öppnande och adjungeringar 

MR öppnade mötet och hälsade alla välkomna.    

 

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 

MR meddelade att de senaste två föregående protokollen ej är utlagda då de ej signerats 

ännu men ska läggas ut på www.saff.se när de är justerade. Inga VU-möten har hållits. 

 

MR informerade att Martin Andrén, ledamot, avgått p g a personliga skäl. 

 

Beslutades att: 

• EWS, suppleant, övertar MA:s rösträtt på FS-möten. 

• Att EWS tar huvudansvar för Div 1/bredd. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.saff.se/
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• Att protokoll från FS-möten ska skickas ut senast en vecka efter mötet för 

justering. 

• Att samtliga beslut ska hållas i en separat beslutslogg i separat dokument för att 

säkerställa att alla beslut är lätta att hitta. Denna logg ska publiceras tillsammans 

med protokollet efter mötet och att LL ansvarar för denna och att besluten loggas 

direkt på mötet, vilket betyder att besluten inte ska finnas med i protokollen. 

 

Under denna punkt hanterades en överklagan som har inkommit från Stockholm Mean 

Machines gällande TU:s beslut om reseutjämning i samband med SM-finalen för herrar 

2019.  

 

MR hänvisade till utsänt underlag. SMM genom Fredrik Pilbäck var inbjuden till mötet 

och Carlstad Crusaders genom Robert Sundberg. De föredrog sin syn på ärendet.  

 

FS tackade för förklaring från SMM och CC och därefter lämnade Fredrik Pilbäck, Niclas 

Backlund och Robert Sundberg mötet.  

 

MR lämnade ordet fritt och en grundlig diskussion följde. Joakim Dahlin, ordförande TU, 

ringdes upp under mötets gång och informerade om hur TU resonerade i sitt beslut. JD 

lämnade därefter mötet.  

 

Beslut fattades och kommer att lämnas skriftligt till parterna imorgon och MR tackade för 

bra diskussion. RS och NB ringde in till mötet igen. 

 

5.   Rapporter från RF och andra förbund 

a.  RF och andra förbund 

  FH informerade från utsänd skriftlig rapport: 

 

• Karin Ullén från Carlstad Crusaders blev en av mottagarna av RF:s 

Elitidrottsstipendium.  

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

• Totala stödet till idrotten ökar något från regeringen  

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

• Utredningen mot Björn Eriksson färdig 

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

laktigt 

• RF bjuder in till introduktionsdag för styrelsemedlemmar i SF 

Inbjudan: www.trippus.net/introduktion-sf1912 

• Ansökan om ekonomiskt stöd kring en förstudie för sammanslagning av SF är 

inskickad till RF och vi har fått positivt svar från RF.  

• Besked kring ekonomiska bidrag väntas den 23:e oktober. Beskedet gäller 2020-2021.  

• Arbetsdag med arbetsgrupper från SBSF och SLHF den 9:e november på Idrottens Hus. 

Föreslogs att MR, FH, LS och JB deltar. 

 

 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/elitidrottsstipendiumframjardubbelkarriar
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/okatstodiregeringensbudget
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/oberoendeutredningbjornerikssonageradeintefelaktigt
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/oberoendeutredningbjornerikssonageradeintefelaktigt
http://www.trippus.net/introduktion-sf1912
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b. Kansli och personal 

 FH rapporterade. 

 

• Tobias Stenström delvis tillbaka i tjänst. 

• Mats Hagsten har slutat och arbetar sin sista dag vecka 41. 

• Erika Melin kommer att göra praktik på kansliet vecka 42. 

• Nytt avtal om företagshälsovård är under framtagande. 

• MR, JB och FH har deltagit i facklig förhandling gällande en sjukskriven anställd.  

• Statistik över licensantalen över tid finns bifogat till FS.  

• Föreslogs att fastställa årsmötesdatum.  

 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

a. Ekonomi 

JB föredrog ekonomin enligt utsänd rapport och konstaterade att vi följer budget. RS 

önskade mer information kring landslagskommitténs kostnader och JB ska informera RS.  

 

Första löpande revisionen inför bokslutet kommer ske den 7 november och bokslutet ska 

vara klart den 15 januari, förvaltningsberättelse ska då också vara klar. 

 

b. Avtal och instruktioner 

MR informerade att avtal med Solna Chiefs avseende U19-finalen finns i Teams. Avtal 

med Kristianstad avseende Storbritannien-matchen är på väg att skrivas.  

 

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten  
a. Landslagsverksamheten 

RS rapporterade från landskamp i Moskva och om väl genomförd match från Sveriges 

sida. Matchen spelades på en rugbyplan och var något kortare, inga matchdelegater från 

IFAF var närvarande. Han meddelade vidare om positiv återkoppling från tränare och 

spelare.  

 

Damlandslagetvann Finnkampen för tackling men förlorade i flaggfotbollsmatchen och 

ULU NM förbereds.  

 

b. RIG- och NIU-verksamheten 

Ingen rapport. 

 

c. Superserien, dam och herr 

Det är dags att ta upp kontakt med Superserielagen igen. RS informerade vidare att ett 

möte med damernas föreningar har hållits för vilken seriekonferens de önskar delta i. Det 

arbetet fortsätter.  

 

d.   Breddverksamheten, division 1 dam och herr 

Ingen rapport har inkommit.  

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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e.    Barn och ungdom 

ES kompletterade sin skriftliga rapport avseende Easy Football. Utvärdering är klar. 

Fortsatt arbete med detta kommer ske till nästkommande möte.   

Planeringen av utvärdering kring distriktslag är klar och kommer under nästkommande 

möte skickas ut till ordföranden i distrikten. 

 

f.  Flaggfotboll 

EWS rapporterade från flaggen.  

 

SM-slutspel och finaler spelades 21 september på friidrottsarenan i Uppsala. Slutresultat 

herrar: 

Guld: Uppsala 86ers, Silver: Eskilstuna Sharks, Brons: Ale Brewers. 

 

Slutresultat damer: 

Guld: Djurgårdens IF AFF, Silver: Arlanda Jets, Brons: Eskilstuna Sharks. 

 

MR var på plats under del av dagen och EWS hela dagen. Representationen bör planeras in 

bättre med årshjul. Uppsala 86ers var lokal arrangör och skötte en enkel stream men 

saknade speaker.  

 

FFU behöver bestå av fler personer som arbetar. Utskotten är verkställande grupper som 

ska se till att verksamheten (i det här fallet exempelvis seriespelet och att utbildningar 

tillkommer) fungerar. Förslag på hur man utökar FFU utan att dränera föreningarna och 

distrikten på driftiga människor vore välkommet. 

 

8. Uppföljning av ansvarsområden. 
a.  Internationellt 

MR och RS deltog vid Maple Bowl, den finska seriefinalen i mitten av september. En 

rapport från mötet har sänts in till FS. 

 

MR och RS kommer att delta vid IFAF:s kongress första helgen i november. Både RS och 

MR har försökt att få reda på planerat årshjul för 2020 men ännu inte fått återkoppling. MR 

ska se på alternativa kontaktvägar. Synpunkter till mötet mottas gärna. En punkt är redan 

påbörjad viss diskussion kring med IFAF och avser möjligheten att få ha sponsorer på 

matchställ för att kunna sänka kostnaden för spelare. 

 

b. Distrikt 

MR meddelade att ett möte med distriktsordföranden hölls 190924 och rapporterade från 

mötet, bl a:  

• Förslag att SAFF ska ta fram en informationsbroschyr om amerikansk fotboll med 

en del där föreningarna kan fylla i sin egen information. 

• Efterfrågas också en föräldrafolder till föräldrar som tidigare inte varit i kontakt 

med amerikansk fotboll. 

• MR påminde om valnämndens uppdrag. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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• MR ska innan nästa möte samla in information till punkten ”Läget i distriktet” 

från samtliga. 

• FH deltog på mötet och höll en bra dragning avseende organisationsutredningen. 

 

b. Idrottslyftet 

LS rapporterade att det totalt har kommit in 19 ansökningar på de fyra områdena: 

Föreningsutveckling, Modernt material för säkrare träningar, Nya tränings- och 

tävlingsformer samt stöd till nya föreningar. Av dessa så är det 8 som har avslagits för att 

de inte uppfyller SAFF:s utvecklingsplan eller kriterierna i Idrottslyftets ABC, 6 ärenden 

har blivit godkända och utbetalda medan 5 ärenden är pågående. Ansökningarna är på 

totalt 1 094 760 kr och just nu är det 84 050 kr som är utbetalt.  

 

Än finns det tid för föreningar att skicka in ansökningar men tänk på att satsningen inte får 

vara påbörjad samt att det ska avslutas innan 31 december 2019 för att kunna 

återrapporteras innan 28 februari 2020. 

 

Handläggningen av SAFF:s idrottslyftsärenden 2019 har sista datum 15 oktober men 

troligtvis kommer det finnas pengar kvar (drygt 320 000 kr just nu) och då hanteras 

ärenden löpande allt eftersom fullständiga ansökningar kommer in. Läs mer på: 

http://www.saff.se/foreningsinformation/Idrottslyftet/   

 

Rapporten kring 2019 års IL ska vara RF tillhanda 15 oktober och Tobias Stenström 

skickar in denna vecka.  

 

FH kompletterade rapporten med att Tobias Stenström har kontaktat de klubbar som inte 

har sökt medel men att det trots detta tyvärr är få klubbar som har sökt  

 

Ganska få föreningar har än så länge anmält sig till föreningskonferensen. Påminn gärna 

via era föreningskontakter. 

 

c. Utbildning 

ES hänvisade till utsänd rapport. 

 

Domarutbildningar (tackling) 

Workshop genomförd, en grupp har nu satts i arbete för att skapa utbildningen. 

Nya utbildningen kommer 2020 ligga parallellt med de redan existerande utbildningarna då 

det tar för lång tid att skapa utbildningar som helt och hållet kan ersätta dagens 

utbildningar. 

 

Flagg utbildning (tränare och domare) 

Tobias Lindh, utbildningsansvarig, och EWS har varit i kontakt regelbundet under året. 

Dock har EWS haft så många andra uppgifter att vi ännu inte hunnit starta arbetet. EWS 

har meddelat att nu när säsongen är slut så frigörs tid från henne och kan då tillsammans 

med TL starta arbetet. 

 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.saff.se/foreningsinformation/Idrottslyftet/
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Hjärnskakningsutbildning 

Justus Bejnö kommer skapa en utbildning för hjärnskakningar. Den kommer kunna vara 

med i utbildningar för domare, tränare samt stå på egna ben som en fristående utbildning. 

 

Statistikutbildning 

Vi arbetar med att ta fram en utbildning i hur man för statistik, samt hur programmet som 

används fungerar. Den utbildningen är för att hjälpa oss undvika situationer som tex SM-

finalerna i år. Peter Nilsson är sakkunnig i denna utbildningen. 

 

Ekonomi 

FS behöver påbörja diskussioner kring hur de vill hantera utbildningar ekonomiskt och hur 

drift av plattformen ska finansieras. Kommer det skjutas in pengar i budget för detta för att 

hålla nere kostnaderna eller ska kostnaderna delas upp och tas ut på utbildningarna? 

Detta kan vara bra att fundera på redan nu så att det finns med i tankarna när budgetarbetet 

startar. 

 

Än så länge under 2019 har det genomförts 7 AFG utbildningar i 7 olika kommuner i 4 av 

våra 5 distrikt (ej Norra). En av dessa utbildningar har genomförts på engelska.  

115 deltagare har varit med på dessa utbildningar 

Det är under hösten 1 planerad utbildning i Avesta samt diskussioner om några i SSAFF. 

Det är en liten sänkning än förra årets totala som var 11 utbildningar och 144 deltagare. 

Men då de flesta föreningar vet att vi arbetar med en ny utbildning så tror vi att dessa 

siffror har bromsats lite i väntan på nästa steg. 

 

Utkast till utbildningskarta finns bifogad till FS. 

 

d. Kommunikation och media 

EWS hänvisade till skriftlig rapport. 

 

• Vi fortsätter att öka antalet följare på Facebook (se bilagor till FS) men vi behöver se 

till att vi inte dödar viktiga inlägg genom att posta på fel tider. 

Som ansvarig för kommunikationen vill jag att de som har tillgång till facebooksidan 

koordineras så att detta inte sker.   

 

• På Twitter har vi 1525 följare men får ganska liten interaktion (runt 30 per inlägg). Vi 

bör se över om samma slags inlägg ska göras på Twitter som i andra kanaler och 

vilken målgrupp vi har på Twitter.  

 

e. Marknad 

JT rapporterade. 

 

Förutom nedan så har vi nu påbörjat bearbetning av olika företag gällande förlag på 

produktion och sändningar av event inom amerikansk fotboll i Sverige. 

Möte har skett med några av dessa och förslagen har börjat sammanställas. 

Det gäller förbundets och föreningars sändningar och tanken är att förslag på avtal ska 

finnas under Q4 i år. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Marknadsgruppen har också börjat ta del av befintliga avtal med partners och kommer att 

titta igenom ifall det finns något man kan jobba vidare på alt faktorer att tänka på inför 

fortsatt bearbetning av marknaden. 

 

Arbetet med marknad fortsätter och sedan förra FS mötet har marknadsgruppen haft möte 

för att arbeta vidare med kortsiktiga och långsiktiga aktiviteter. 

Kortsiktigt jobbar gruppen med dom event som är kvar under 2019. Det är/var: 

 

Finnkampen DLL och flagg 

EM-kval herrar - Ryssland 

SM final - U19 

NM - ULU 

EM-kval HLL - UK 

  

Tyvärr är tiden en kritisk faktor och respons från marknaden är knapp.  

Det har också visat sig att det finns ett tröghetsmoment i förbundets möjligheter att 

exponera våra event i marknadsföringssyfte. För att attrahera partners och sponsorer krävs 

det en kontinuerlig exponering i våra kanaler tidigt och över tiden. 

 

Långsiktigt har gruppen fortsatt utveckla marknadsplanen enligt ramverket och styrningen 

som presenterades under förra FS mötet. Det som dock fortfarande fattas är FS mål 2025 

och en lista på event 2020 och framåt. 

Marknad har dock börjat vidta åtgärder för att skapa förutsättningar inför 2020 med 

årshjul, marknadsföringsmaterial och aktivitetsplan för exponering av vårt varumärke och 

våra event. 

  

Det som också fortskridit är förbundets aktiviteter i TV/Streaming. När FS mötet sker har 

möte skett med SolidSport och andra TV kanaler. Under hösten kommer dessa möte att 

analyseras för att se vilken part som ska jobba med SAFF gällande landslagsverksamhet, 

FNF och andra relevanta event. 

 

Kritiska faktorer 

En kritisk faktor som visat sig svår är att få detaljer om var dom aktiviteter i marknad som 

kan vara viktiga ska konsolideras. 

Det är idag svårt att få information om alla företag SAFF exponerar i media och kontrakt 

med befintliga partners/sponsorer.  

Detta har efterlysts av marknad men än så länge har inget besked nått marknadsgruppen. 

 

EM-kvalmatchen den 2 november kommer att sändas via Solid Sports. 

 

Diskuterades att ha en event-kalender. 

 

 

 

 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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g. Evenemang 

MR rapporterade att SAFF arrangerade Finnkampen 191005 på Bergshamra Arena. 

Spelande lag var flagg och tackling för damer. På grund av dålig framförhållning och sent 

påskrivet avtal med finska förbundet hamnade evenemanget tyvärr i tidskris. Finnkampen 

arrangerades tillsammans med Solna Chiefs och STU Northside Bulls. Avtal skrevs med 

Solna Chiefs som arrangerade matchen mycket förtjänstfullt. 

 

Diskuterades om det är aktuellt med 40-årsjubileum nästa år. 

 

FH tog upp frågan om U19-final i helgen och vilka som representerar SAFF. 

Licenskontroll behövs. 

 

Även licenskontroll behövs till Storbritannien-matchen. 

 

h. Jämställdhet, integration och mångfald 

LS rapporterade att SAFF håller på att förnya sin HBTQ-certifiering hos RFSL. Den 30 

oktober är det heldagsworkshop i Stockholm där LS, MR, JT, LL och JP är anmälda från 

FS. Syftet med dagen är att inventera det arbetet som idag görs och upprätta en ny 

handlingsplan för det framtida arbetet. 

 

i. Antidoping  

 Inget att rapportera. 

 

j. Kvalitet 

 MR och LL har haft telefonmöte och återkommer i frågan. 

9. Rapport från utskotten 
a.   Tävlingsutskottet 

Joakim Dahlin har sänt in en rapport från TU. 

 

Eftersom säsongerna lider mot sitt slut så har det löpande arbetet minskat när det gäller 

dispenser m m.  

 

Sista touchen och paketering görs av det som skall bli TU:s protokoll. 

 

Årets TB-förslag är paketerade och utskickade till ledamöterna i de olika 

beredningsgrupperna. 

 

Han kommer inte att leda representantskapsmötet i år då han inte är på plats. 

 

Arbetet med summeringar angående domare och övriga straffavgifter är på gång. 

 

b.  Domarutskottet 

 Ingen rapport.  

 

 

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

Ingen rapport. 

 

d.  Disciplinnämnd 

 FH meddelade att det varit fyra ärenden i år, mindre än tidigare. Disciplinnämnden  

 fungerar väl.  

 

10. Uppföljning av projekt 
a.   Vision 2025/Förbundsutvecklingsplan 

 Förbundsutvecklingsplanen är insänd och OK enligt RF. Det är ett strategiskt dokument.  

 

b.   Domarprojekt 

  Ingen rapport.  

 

c.  Tävlingsutredningen 

 RS rapporterade. 

 

d.  Digitalisering 

Ingen rapport. 

 

e.  Nordic Girl Camp 

Ingen rapport.  

 

f.  FNF-2020 

 Ingen rapport. 

 

g.  Arvodering FK 

 Punkten är ej aktuell. 

 

h.  Utvecklings av landslagets medicinska team 

      Ingen rapport.   

 

i.  Föreningskontakt 

Ingen rapport.  

 

j.  Årets ledare  

MR informerade att det har kommit in totalt 20 nomineringar, varav 3 st är nominerade i 

kategorin barn, 11 är nominerade i kategorin ungdom /junior och 6 st är seniorledare.  

 

11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 

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

 

12. Mötets avslutande 

MR tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Box 11016 +46 8 – 699 62 46  kansliet@amerikanskfotboll.com 

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

 

Mötesnoteringar: 

 

 

Monica Gårdström 

 

 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

 

Minette Rogner   Linda Lindström 

Minette Rogner (17 okt 2019)
Minette Rogner Linda Lindström (24 okt 2019)

Monica Gårdström (25 okt 2019)
Monica Gårdström
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