Protokoll 5/2020
Förbundsstyrelsemöte för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
9 JUNI 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)
Johanna Pilbäck, valberedningen
1. Mötets öppnande
MR förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordningen
Beslutades att: Godkänna dagordningen
3. Val av justerare samt adjungeringar
Beslutades att:
välja Anders Lindström till justerare.
Beslutades att:
adjungera Johanna Pilbäck, GS samt DU:s och TU:s ordförande.
4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU
MR rapporterade att två VU-möten har hållits, den 8 och 12 maj. Protokoll från mötet den
8 maj finns justerat på www.saff.se och protokollet från mötet den 12 maj är i process att
justeras.
MR informerade att hon avser att kalla ordföranden i föreningarna till ett eget forum.
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Det första tillfället planeras till den 23 juni kl. 20.30 – 21.30 på Teams. Förslag på agenda
är information från MR, föreläsare ex Stefan Norell, Anna Ivarsson (gymnastikförbundets
ordförande), representanter från RF m.fl. men också möjlighet för deltagare att skicka in
frågor innan möte osv. Punkterna på agendan ska vara mer ordförande-specifika.
Beslutades att:
MR ska bjuda in till ordförandemöten, med det första preliminärt den 23 juni.
5. Rapporter från RF och andra förbund och kansli
FH rapporterade om RF:s stöd gällande corona och de uppdaterade riktlinjerna.
FH rapporterade också om hur arbetet med samgåendeprocessen fortlöper och fokus den
närmaste är närmaste månaden är organisationsutredningen.
Styrgruppen har enats om nedan kriterier:
- Varje idrott har förutsättningar att ansvara för sin egen identitet och verksamhet
- Effektiv, både kostnad och ideella resurser ‒Det som kan göras gemensamt, görs
gemensamt för att tillvarata synergier ‒Så mycket resurser som möjligt läggs på det
idrottsliga ‒Uppgifter utförs där de görs mest effektivt
- Stark organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kontinuitet
- Ändamålsenlig demokratisk process, dvs föreningar har möjlighet att påverka såväl
den egna idrotten som det nya förbundets gemensamma verksamhet ‒Tydlig och lätt
att förstå hur den är tänkt att fungera
- Genomförbar i samband med att det nya förbundet bildas
- Skalbar – kan addera ytterligare sporter
Styrgruppen har också beslutat att arbete med varumärke/identitet för det nya förbundet
ska starta samt att det ska tas fram förslag och modeller för framtida ekonomisk
fördelning mellan idrotterna.
Information till medlemmarna i alla tre förbund gick ut 3 juni:
http://amerikanskfotboll.com/samgaendeprocessen-gar-in-i-en-spannande-fas/
Alla tre förbund har identifierat frågan kring distriktens framtida roll som central och
viktig.
FH rapporterade om hur arbetet omfördelats på kansliet efter det att Tobias Stenström
slutade sin tjänst i maj.
FH går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
FH och JB får i uppdrag att till mötet i augusti komma med förslag kring nyrekrytering
gällande tjänsten som föreningsutvecklare.
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
En reviderad budget har tagits fram. JB föredrog den.
Beslutades att:
Fastställa den nya budgeten som presenterades vid föregående möte och att den ska
användas tills vidare. Ny prognos ska presenteras vid mötet i augusti.
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7. Uppföljning av tävlingsverksamheten
a) Landslagsverksamheten, RIG och NIU
Rapporten skickades inte in inom utsatt tid.
Beslutades att:
Flytta Finnkampen för HFL till vecka 44 och för DLL, ULU och DFL till vecka 45.
b) Superserien dam och herr
VK rapporterade att Superserien dams spelschema är bekräftat.
VK går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
Kansliet får i uppdrag att påminna de föreningar som inte har bekräftat sina matcher att
göra det skyndsamt.
c) Breddverksamheten, division 1 dam och herr
CHH rapporterade att planeringen för seriespel 2020 går vidare enligt seriespelsgruppens
förslag.
CHH har påbörjat planering för att se över steget mellan div 1 och SS för att kartlägga
vilka förutsättningar som skulle behövas för att fler lag skulle vilja gå upp i divisionerna.
CHH har bokat ett möte med FH för att få till sig historiken.
CHH går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
Ingen beslutspunkt.
d) Barn och ungdom
Ingen rapport
e) Flaggfotboll
EWS och RA arbetar vidare med seriespelsupplägget som just nu är avhängt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Det finns både en plan A och en plan B för seriespelet i höst på herrsidan.
Anmälan till damernas seriespel är klar att öppnas inom kort.
EWS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
Ingen beslutspunkt.
8. Uppföljning av ansvarsområden
a) Internationellt
MR rapporterade om de nordiska möten som hållits i maj och juni. Senast 1 juli
beslutas om NM U19 spelas som planerat.
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De nordiska länderna skickade genom MR ett mail till IFAF för att få till ett möte med
IFAF Europa och för att föreslå att samtliga IFAF-turneringar flyttas ett år framåt.
Mailet togs emot väl av IFAF styrelse och IFAF Europa kallades till slut till ett digitalt
möte (28/5) med totalt 19 förbund närvarande samt representant för IFAF. För SAFF
deltog MR och RS.
Det var ett långt och utdraget möte där beslut till slut togs att skjuta på EM för herrar
till 2021.
MR går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
Ingen beslutspunkt.
b) Distrikt
MR rapporterade om det möte som hållits med distriktsordförandena. Representant från
NSAFF saknas fortfarande. Inväntar stadgar från SSAFF och STAFF.
MR går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.

Beslutades att:
Ingen beslutspunkt.
c) Idrottslyft
SK rapporterar att en överlämning har skett så att Monica Gårdström nu är insatt i det som
var Tobias Stenströms arbetsuppgifter. Monica ansvarar numera för projektstödet och
Tobias för verksamhetsstödet. Båda med stöd av FH och SK.
SK går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.

Beslutades att:
Ingen beslutspunkt.
d) Utbildning
LS rapporterar att två nya förbund har köpt in sig i IUP vilket kommer utveckla
tjänsten och ge bättre möjlighet för att utöka det gemensamma utbildningsmaterialet
mellan förbunden. Ytterligare 1–3 förbund ansluter troligtvis efter sommaren.
QB-skolan del 2 är under produktion, DL-skolan del 1 är under produktion, WR-skolan
del 1 är under produktion, statistikförarutbildningen är just nu pausad och
positionstränarutbildning grund är under produktion.
Positionstränarutbildningen Grund är en introutbildning till att bli positionscoach som
ska ligga till grund för positionsskolorna. Utbildningen riktar sig främst till nya tränare.
LS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.

Beslutades att:
FH stämmer av status gällande flaggdomarutbildningen med Tobias Lindh.
f) Kommunikation och media
EWS rapporterade om responsen för hur serien med Träningstips-videos har gått på
Facebook och vilken spridning videon där Philip Minjas från NFL-studion också
uppmärksammar hur viktigt det är att arbeta vidare med jämställdhet, mångfald inom
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vårt förbund. MR föreslår att kontakt ska tas med Karl Kamm från Göteborg för
assistans med strategiarbete.
EWS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
MR ska boka in ett möte med Karl Kamm, MR och EWS.
g) Marknad
JT rapporterade om de punkter där arbetet fokuseras:
- Sändningar av matcher - gäller nyckelmatcher
- Samarbete med streamingtjänster - gäller all föreningsverksamhet
- Sponsorer - gäller såväl sponsorer för enskilda event som
verksamhetssponsorer/partners för att stärka upp ekonomin.
- Paketering av vår verksamhet/varumärket
- Genomgång av avtal
- Arrangemang - produkter är SM finaler och landskamper.

JT föreslår att Marknadskommittén ska bestå av JT, Douglas Smith och Niclas Backlund.
JT går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.
Beslutades att:
Fastställa marknadsutskottet till att bestå av Joan Travesset, Douglas Smith och Niclas
Backlund och att de ska arbeta med profilering på inkludering.
h) Evenemang
AL rapporterade om arbetet med SM-finaler i Superserien dam och herr, samt flaggfotboll
dam och herr.
AL går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.

Beslutades att:
Initiera ett kontraktsskrivande med Carlstad Crusaders om att arrangera SM-finalerna i
amerikansk fotboll för seniorer 2020.
RS anmälde jäv och deltog inte in diskussion eller beslut.
i) Jämställdhet, integration och mångfald
Ingen rapport
j) Antidoping
FH rapporterade om att kontroller och information gällande Ren vinnare och Vaccinera
klubben kommer att göras i samband med att seriespelet startar.

Beslutades att:
Att ge utbildningsansvarig i uppdrag att till 1 jan 2021 ta fram en digital utbildning som
riktar sig till samtliga landslagsaktiva inom förbundet. Utbildningen ska innehålla
information kring antidoping och landslagspolicy. Syftet är att säkerställa att vi uppfyller
WADA:s kommande krav.

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

k) Kvalitet
Ingen rapport

9. Rapport från utskotten
a) Tävlingsutskottet
Ingen rapport
b) Domarutskottet
Rapporten skickades inte in inom utsatt tid.
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 presenterade en projektplan för uppdaterat projekt.
RA går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna.

Beslutades att:
Att anta projektplanen 2020
f) Utveckling av landslagets medicinska team
Ingen rapport
g) Årets Ledare
Ingen rapport
h) Serieplanering 2020
Ingen rapport
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11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut
Beslutades att:
Kommunicera ut om Finnkampen-avtalet med Finland när det är klart.
Beslut som tas under FS-möten ska delges medarbetare på kansliet genom FH snarast
möjligt.
13. Mötets avslutande
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