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Protokoll 4/2020 

 Förbundsstyrelsemöte för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
28 APRIL 2020 via Teams 

 
 

Närvarande: 
Minette Rogner, ordförande (MR) 
Robert Sundberg, vice ordförande (RS) 
Jan Burell, kassör (JB)  
Erika Wiman Snäll, sekreterare (EWS) 
Robin Alexanderson, ledamot (RA) 
Celine Helgesson-Hallström, ledamot (CHH) 
Anders Lindström (AL) 
Lars Samuelsson, ledamot (LS) 
Joan Travesset, ledamot (JS) 
Sasha Krogius, suppleant (SK) 
Ville Korhonen, suppleant (VK) 
  
Fredrik Haraldson, generalsekreterare (FH)  
 
Miriam Dreifaldt, DU (MD) 
Joakim Dahlin, TU (JD) 
 
 
1.  Mötets öppnande  

MR förklarade mötet öppnat.  
 

2. Fastställande av dagordningen 
MR föreslog att lägga till två punkter till dagordningen; nummer 11 möteskalender samt 
punkt 12, överklagan till VU, och med anledning av detta skjuta punkten kommunikation 
med anledning av mötet till punkt 13 och mötets avslutande till punkt 14. 

Beslutades att:  
Fastställa dagordningen med ovan justering. 

 
3. Val av justerare samt adjungeringar 

Beslutades att: 
Välja Joan Travesset till justerare. 
 
Beslutades att: 
Adjungera GS samt DU:s och TU:s ordförande. 
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4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 
MR föredrog att samtliga protokoll finns justerade både på www.saff.se och på Teams. 
 
5. Rapporter från RF och andra förbund och kansli 
FH föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 

- RF frikopplar antidopingarbetet som blir en egen organisation, NADO 
- SF-dialoger kring framtida SF-stöd, stödet ser ut att minska ytterligare till 2022. 
- SAFF och RF har genom MR fört en dialog kring idrottande under situationen med 

covid-19.  
- Rapport kring arbetet med samgåendeprocessen som fortskrider enligt plan. Gemensam 

konferens för alla tre förbunden är bokad till den 20–22 november i Stockholm. 
- Ny föreslagen budget innehåller förslag på korttidspermittering för MG och TL, arbete 

sker till största del hemifrån. 
- Nya dokument gällande löneprocess, medarbetarsamtal och prestationssamtal har tagits 

fram i samarbete med facket. 
 
Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna. 
 

 
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 
FH och JB föredrog förslag till reviderad budget utifrån de rådande omständigheterna kring 
covid-19. 
 

Beslutades att: 
JB och FH får mandat att besluta och bedöma kring hur korttidspermittering av 
anställd personal används.  
LLK får med sig budgetförslaget för att bryta ner det och se vad det ger för effekter och 
återkopplar till JB, FH och MR. 
 

 
7. Uppföljning av tävlingsverksamheten 

 
a) Landslagsverksamheten, RIG och NIU 
RS föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Nytt avtal mellan RIG och huvudman i slutskede.  
- Elevenkät på RIG utförd med mycket gott resultat över lag och några punkter som 

behöver ses över och arbetas med. 
- HFL och DFL, pågår arbete med att ta fram en stab, inväntar bla besked om 

tränarlicenser. VM flyttat till 2021 pga. covid-19. 
- DFL är planerat att spela dubbelmöte i Finnkampen samma helg som DLL och ULU, 

vecka 41. 
- HLL, inväntar svar från IFAF om EM-spelet. Finnkamp planerad till v. 40. 
- DLL, Finnkamp planerad till v.41. 
- JLL, planerat att spela NM i Danmark v. 42. Ännu inte klart vart det ska spelas. 
- ULU, stab finns presenterad, inväntar besked om tränarlicenser. 
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- Ekonomi, budget för landslagen behöver omarbetas. 
- Arbetsordning för LLK behöver ses över och plan för elit- och RIG/NIU-ansvarig 

behöver tas fram. 
- Rutin för hur kontroll av registerutdrag behöver dokumenteras. 
- Kontrakt behöver skrivas med samtliga FK. 
- Kontrakt med Contact Sports behöver ses över. 

 
Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna och FH, RS och JS ska se över avtalet med Contact 
Sports. 

 
b) Superserien dam och herr 
JS föredrog punkten för SS dam och VK föredrog punkten för SS herr och arbete pågår 
med planering av höstens serier. 
 

Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna. 

 
c) Breddverksamheten, division 1 dam och herr 
CHH föredrog punkten och arbete pågår med planering av höstens serier. CHH har varit på 
introduktion på kansliet och fått till sig en del styrdokument. 
 

Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 

 
d) Barn och ungdom 
Ingen rapport 
 
 
e) Flaggfotboll 
EWS föredrog punkten informerade bland annat om nedan: 
- Arbete med domarutbildning fortgår 
- Anton Lagerström och Sundiata Owens har lämnat FFU 
- RA arbetare med uppdatering av föreningar som erbjuder flaggfotboll på www.saff.se 
- Förfrågan om att lägga till flaggfotboll som en skolidrott har inkommit. 
- Arbete med seriespelet fortskrider med för damerna är det beroende av 

tacklingsfotbollens seriespel då dessa inte kan pågå samtidigt. 
 

Beslutades att: 
Gå vidare med att utreda om det går att få in flaggfotboll som skolidrott. 
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8. Uppföljning av ansvarsområden 
      

a) Internationellt 
MR föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Den pågående dialogen med IFAF och IFAF Europa i synnerhet gällande kommande 

internationella turneringar. 
- Rapport från möte med de andra nordiska länderna, nästa möte bokat till den 14 maj. 

Fortsättningsvis ska dessa möten hållas löpande varannan månad istället för ett fysiskt 
möte per år. 
 
Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna. 

 
b) Distrikt 
MR föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Rapport från möte med distriktsordföranden 2020-03-30 med speciellt fokus kring 

status i distrikten med anledning av covid-19. 
- Samtliga distriktsordföranden var nöjda med utförandet av förbundets första digitala 

förbundsmöte. 
- Möte kommer hållas onsdagen efter varje förbundsmöte och då närvarar MR och CHH 

från FS. FH kommer att adjungeras vid behov. 
 

Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna 
 

c) Idrottslyft  
SH och FH föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Uppdatering av regelverk för projektstöd, nu också möjligt att söka projektstöd för 

bibehållen verksamhet under situationen med covid-19. 
- Rapport om verksamhetsstödet. 

 
Beslutades att: 
Justera projektstödet till att också innefatta möjlighet att söka stöd för bibehållen 
verksamhet i situationen med covid-19. 

 
d)  Utbildning  
Ingen rapport 

 
f)  Kommunikation och media  
EWS föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Uppdatering på www.saff.se med råd och rekommendationer vid covid-19. 
- En serie med korta filmklipp med träningstips till medlemmarna planeras. 
- Förslag att ta fram en mediastrategi/påverkansstrategi.  

 
Beslutades att: 
EWS och MR tar vidare om mediastrategi/påverkansstrategi och i övrigt lägga 
rapporten till handlingarna. 
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g)  Marknad  
JT föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Omorganisation av marknadskommittén pågår. 

 
Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna 

 
h)  Evenemang  
 AL föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Inväntar datum för SM-finalerna. 

 
Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna 

 
i) Jämställdhet, integration och mångfald  
Ingen rapport 

 
j) Antidoping  

FH föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 
- Ett positivt dopingfall med sannolikt en längre avstängning.  
- Information om och kontroller av Ren Vinnare och Vacciner klubben kommer att 

återupptas inför att seriespelet åter är igång. 
 

Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna 

 
k) Kvalitet 
Ingen rapport 

 
9. Rapport från utskotten 
 

a) Tävlingsutskottet  
Ingen rapport 

 
b) Domarutskottet  
MD föredrog punkten och informerade bland annat om nedan:  

- Dialog med föreningarna pågår gällande utbildning av domare inför höstens planerade 
seriespel. 

- Information om utbildningskrav för domare behöver publiceras snarast möjligt. 
- Diskussion om budget för digitala domarutbildningar i IUP. 
- Förslag på reviderade licenskrav för 2020 presenterades. 

 
Beslutades att: 
Hänskjuta diskussion om kostnad för de digitala domarutbildningarna till VU, 
sammankallas av MR snarast möjligt. 
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Beslut om utbildningskrav för de olika licensnivåerna: 
Nya juniordomare: Juniorutbildning (om möjligt i IUP) + domarprov  
Gamla juniordomare: Domarprovet 
Nya seniordomare: Modulen med nya regler + webbinar + domarprov 
Gamla seniordomare: Modulen med nya regler + domarprov 
Elitdomare: Modulen med nya regler + domarprov 
 
c) Coachutskottet  
Ingen rapport  
 
d) Disciplinnämnd  
Inga ärenden 

 
 
10. Uppföljning av projekt 
 

a) Vision 2025/ Förbundsutvecklingsplan  
Ingen rapport  
 
b) Tävlingsutredningen  
Ingen rapport  
 
c) Digitalisering  
Ingen rapport 
 
d) Nordic Girl Camp  
Ingen rapport 

 
e) Föreningskontakt  
RA föredrog punkten och informerade bland annat om nedan: 

- Bekantar sig med projektet genom dialog med MR och TS 
- Kommer att se över tidigare upplägg och se om det är möjligt att genomföra en 

revidering för framtiden. 
 

Beslutades att: 
Lägga rapporten till handlingarna. 

 
 
 f) Utveckling av landslagets medicinska team  

Ingen rapport  
  

g) Årets Ledare  
Ingen rapport 
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h) Serieplanering 2020  
JS är sammankallande och föredrog punkten: 

- CHH, SK och VK ingår i gruppen tillsammans med DU och TU. 
- Enkät utskickad till samtliga föreningar. 
 

Beslutades att: 
Gå vidare med planen på seriespelet 2020. SM-finalen för U19 kommer enligt förslaget att 
spelas vecka 41 och SM-finalerna för dam och herr kommer enligt förslaget att spelas 
vecka 43.  

 
 
11.  Möteskalender 

MR föredrog förslaget på möteskalender som också tidigare skickats ut via mail, se 
bilaga 1. 
 

Beslutades att: 
Fastställa möteskalendern som digitala möten tillsvidare, när omständigheterna kring 
covid-19 tillåter kommer MR återkomma med vilka möten som kommer hållas som 
fysiska möten. 
Förbundsmötet 2021 kommer ske 2020-03-13. 

 
 
12. Överklagan till VU 
Den 2 april 2020 tog FS beslut att inte sanktionera något deltagande i cuper eller turneringar 
vare sig nationellt eller internationellt. 
 
I TB för flaggfotboll går att läsa: 
E. Internationella tävlingar och matcher  
1. TILLSTÅND ATT DELTA  

1. SAFF-ansluten förening som vill delta i internationell tävling skall begära tillstånd av 
TU innan de anmäler sig till tävlingen.  
2. TU har rätt att förbjuda deltagande i internationell tävling eller match.  
3. SAFF har rätt att kräva av en förening, senast 90 dagar före match, att deras lag bär av 
SAFF anvisad text eller reklam på matchdräkten. 

 
Eskilstuna Sharks ansökte till TU om tillstånd att delta i Sportmonda bowl som spelas i 
september. TU informerade att de under rådande omständigheter enligt FS tidigare beslut inte 
kan inte ge tillstånd. 
Eskilstuna Sharks överklagade därefter till VU och sökte då dispens för att få anmäla sitt lag 
till turneringen. 
 

Beslutades att: 
Under rådande omständigheter 2020 med anledning av situationen med covid-19 godkänna 
överklagan och tillåta att Eskilstuna Sharks anmäler sitt lag till Sportmonda bowl.  
Detta beslut innebär inte ett godkännande att delta i turneringen. För godkänt deltagande 
krävs en ny ansökan om tillstånd att delta i turneringen, denna ska skickas till TU senast fyra 
veckor innan turneringens startdatum. Eventuella kostnader med anledning av turneringen 
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såsom anmälningsavgift eller kostnader för resor kommer inte ersättas från SAFF vid det fall 
att deltagande inte kan godkännas. 

  
 
13. Kommunikation med anledning av mötesbeslut 

 
Beslutades att: 
FH kommunicerar om förändringar på kansliet på www.saff.se.  
Att kommunicera datum för förbundsmötet 2021 på www.saff.se snarast möjligt. 

 
 

14. Mötets avslutande 
 
 
 
Vid protokollet:    

 
 

Erika Wiman Snäll 
    

 
 
Justeras:    Justeras: 

 
 
 

Minette Rogner   Joan Travesset 
 
 

Minette Rogner (12 maj 2020)
Minette Rogner

Erika Wiman Snäll (12 maj 2020)
Erika Wiman Snäll

Joan Travesset (13 maj 2020)
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Förbundsstyrelsens möteskalender 2020/2021 

 

Datum Veckodag  Tid Rapporter på 
Teams 

Utskick av 
material Kommentar 

2020-04-28 Tisdag Kl. 20:30 – 
22:00 

2020-04-23 2020-04-24  

2020-06-09 Tisdag Kl. 20:30 – 
22:00 

2020-06-02 2020-06-04  

2020-07-14 Tisdag Kl. 20:30 – 
22:00 

2020-07-07 2020-07-09  

2020-08-25 Tisdag Kl. 20:30 – 
22:00 

2020-08-18 2020-08-20  

2020-10-13 Tisdag Kl. 20:30 – 
22:00 

2020-10-06 2020-10-08  

2020-11-20 Fredag Kl. 17:00 – 
22:00 

2020-11-11 2020-11-13  

2020-11-21 
2020-11-22 

Lördag 
Söndag 

Ännu inte klart   Konferens och extra 
förbundsmöte 

2021-01-16  
2021-01-17  

Lördag 
Söndag 

10:00 – 18:00 
09:00 – 14:00 

  Inkl. budget 2021 

2021-02-16 Tisdag  2021-02-09 2021-02-11 Inkl. 
årsmöteshandlingar 

2021-03-13  Lördag    SAFF ordinarie 
förbundsmöte 
(förslag) 
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