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Protokoll 7/2020 

 Förbundsstyrelsemöte för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet 
14 JULI 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) 
  
Fredrik Haraldson, generalsekreterare (FH)  
 
Miriam Dreifaldt, DU (MD) 
Joakim Dahlin, TU (JD) 
Johannes Lindé, förbundsläkare (anslöt under punkt 11 och lämnade därefter mötet) 
 
1.  Mötets öppnande  

MR förklarade mötet öppnat.  
 

2. Fastställande av dagordningen 
MR föreslår att lägga till en punkt för genomgång av de coronaprotokoll som 
arbetsgruppen arbetat fram. 

Beslutades att: Lägga till en punkt på dagordning för genomgång av coronaprotokoll efter 
punkt 10 och därefter godkänna dagordningen. 

 
3. Val av justerare samt adjungeringar 

Beslutades att: 
välja Jan Burell till justerare. 
 
Beslutades att: 
adjungera GS samt DU:s och TU:s ordförande. 
 
 

4. Genomgång av tidigare protokoll samt eventuella VU-ärenden 
MR redogjorde för det VU-beslut som tagits sedan det senast FS-mötet. 

- Avslag på överklagan från AIK Amerikansk Fotboll gällande sen övergång 
 
 

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.amerikanskfotboll.com/


 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 
10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 

5. Rapporter från RF och andra förbund och kansli 
Ingen rapport, kansliet har semester under juli månad. 

 
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

a) ekonomi 
     

Beslutades att: 
En mer detaljerad ska rapport tas fram till mötet den 29 augusti och den ska skickas ut till 
förbundsstyrelsen den 20 augusti. 
 
b) Avtal och instruktioner  
Ett avtal har tecknats med SAJL (finska amerikansk fotbollförbundet) för Finnkamper. 
Diskussioner förs kring framtagandet av ett avtal för SM-finalerna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 

 
7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten 

a) Landslagsverksamheten 
FH har fått i uppdrag av LLK att se över vilka NIU som ska omcertifieras. Det pågår 
ständigt arbete med staberna i landslagen, bla pågår arbete med att utse en förbundskapten 
för DLL. 
Finnkamperna är flyttade och HLL spelar den 31 oktober i Sverige och DLL, DFL och 
ULU spelar den 7–8 november i Finland. 
Nytt budgetförslag är delgivna samtliga förbundskaptener. 
LLK önskar lägga till i SAFF:s sociala mediapolicy för ledare i landslagen att denna också 
gäller en månad efter avslutat uppdrag och att detta också innefattar media i allmänhet. FH 
får sedan i uppdrag att skicka ut för digital signering till aktuella. 
En träff för förbundskaptenerna planeras under hösten/vintern. 
RS presenterar Anders Hermodsson som en kandidat för att utöka LLK.  
RS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Välja in Anders Hermodsson i LLK. 
 
b) RIG- och NIU-verksamheten 
LLK har fått information om det har gjorts rekryteringsförsök mellan NIU-skolor.  
Detta får inte förekomma och LLK hanterar denna fråga. 
RS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
c) Superserien dam 
Planering för verksamheten 2021 ska påbörjas. 
VK går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
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Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
d) Superserien herr 
Kontakt ska tas med föreningarna för att stämma av status. 
JT går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
e) Breddverksamhet, div 1 och 2, herr och dam 
CHH har haft möte med FH för att ytterligare komma in i arbetet och har inlett ett projekt 
för att för att undersöka hur SAFF kan skapa de bästa förutsättningarna för välfungerande 
divisioner och detta ska inledas med en kartläggning av faktorer som spelar in i 
föreningarnas divisionsval. Dialog om detta har förts också på möten med 
distriktsordföranden för att skapa ett så bra underlag som möjligt. 
CHH går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
f) Barn- och ungdom 
SK ska hålla möte med samtliga U19-föreningar kring seriespelet för vidare planering efter 
att Örebro Black Knights och Limhamn Griffins dragit sig ur seriespelet. 
Säkerställt att utbetalningar sker enligt RF’s krav, samt att Tobias Stenströms uppgifter 
fördelats vettigt mellan kanslipersonalen. 
SK går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
g) Flaggfotboll 
Arbetet med flaggdomarutbildningen fortlöper och beräknas vara klar i början på augusti. 
Anmälan till SM-serien damer är öppnad. 
EWS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 

 
8. Uppföljning ansvarsområden 
 

a) Internationellt 
MR rapporterade att nordiskt möte hölls 4 juni då varje land fick avlägga lägesrapport 
angående corona. Förslaget att U19 NM ska spelas endast om alla fyra länder kan delta 
diskuterades men inget beslut togs vid mötet. Nästa nordiskt möte är planerat till den 15 
juli för att då besluta om U19 NM ska spelas. 
En gemensam pressrelease publicerades 2020-07-07 på www.amerikanskfotboll.com och 
på www.saff.se gällande Finnkamperna. 
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IFAF efterfrågar löpande information från sina medlemsnationer. GS bistår med hjälp att 
besvara dessa. 
MR går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
  
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
b) Distrikt 
MR rapporterade att möte med samtliga distrikt hölls 22 juni då bl.a. CHH presenterade sitt 
projekt. 
Genomgång av coronaläget i de olika distrikten. 
MRgår igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
c) Utbildning  
Ingen rapport. 
 
d) Kommunikation och media 
EWS rapporterade om löpande uppdateringar sker på hemsidor och sociala media. 
Trafiken på saff.se har ökat. I underlaget bifogades rapporter med statistik bla från Google 
Analytics. 
EWS går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt. 
 
e) Marknad 
JT arbetar tillsammans med marknadsgruppen med att hitta en plattform som föreningar 
kan strömma sina matcher på med möjlighet till både gratis sändning och pay per view. 
En genomgång av avtalet med Contact Sports har gjorts av JT. 
JT går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Ingen beslutspunkt.  
 
f) Evenemang 
AL arbetar med att ta fram ett avtal för SM-finalerna i amerikansk fotboll och flaggfotboll. 
AL och JT arbetar med att ta fram förslag på ett biljettsystem som kan användas vid 
SAFF:s evenemang. Långsiktigt ska en strategi för SAFF:s evenemang 2021 tas fram. 
AL föreslår att Uppsala 86er tilldelas arrangemanget för slutspel och SM-final i 
flaggfotboll och att U19-föreningarna ska tillfrågas vem som vill arrangera U19 SM-
finalen. 
AL går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
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Beslutades att: 
Uppsala 86ers får arrangera slutspel och SM-final i flaggfotboll herrar. 
U19-föreningarna ska tillfrågas om vem som vill arrangera U19 SM-finalen. 
 
g) Antidopning  
Ingen rapport 

 
   
9. Rapport från utskott 
 

a) Tävlingsutskottet 
Nytt förslag för U19 har tagits fram sedan Kristianstad blev ensamma kvar i U19 Södra. 
Många ansökningar har kommit in gällande underåriga spelare vilket oroar TU. 
En ansökan har kommit in till TU från Greg Gibson gällande möjlighet att slå samman 
olika lag för att delta i den södra divisionen. TU avslog densamma då sista datum är 
passerat och att sammanslagna lag inte tillåts i seriespel.  
En överklagan skickades då in till VU och MR valde att ta den beslutspunkten vid detta 
FS-möte. 
JD går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
FS beslutar av att avslå överklagan och instämmer med TU:s beslut att sammanslagna lag 
endast är tillåtet i cuper och turneringar och inte i något seriespel. 
Förbundsstyrelsen beslutar samtidigt att erbjuda en förening möjligheten att efter anmäla 
ett lag till U19-serien i Sverige för säsongen 2020 även fast anmälningstiden gått ut då 
Örebro Black Knights och Limhamn Griffins har dragit sig ur U19 södra och på så sätt 
lämnat endast ett lag kvar i den södra konferensen.  
En eventuell anmälan till U19-serien tillsammans med kvitto på att anmälningsavgiften, 17 
000 kr är inbetalad ska göras till SAFF:s kansli på e-post kansliet@amerikanskfotboll.com 
och till tävlingsutskottet på e-post tu@amerikanskfotboll.com senast söndagen den 19 juli 
2020.  

 
FS beslutar också att under säsongen 2020 får spelare endast spela i två åldersklasser.  
Det är de första två man väljer att spela i som gäller säsongen ut. 
 
 
b) Domarutskottet  

Ingen rapport 
 

c) Disciplinnämnden  
Ingen rapport 

 
 
10. Uppföljning av projekt 

a) Vision 2025  
Ingen rapport 
 

b) Tävlingsutredningen  
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Ingen rapport 
 

c) Kartläggning av divisionsval  
Ingen rapport 
 

d) Nordic Girl Camp  
Ingen rapport 
 

e) Föreningskontakt  
RA rapporterade om planeringen efter att projektplanen godkändes den 9 juni. RA ska 
sammanställa kontaktuppgifter till samtliga föreningar för att underlätta för kontakt. 
RA går igenom rapporten i övrigt och den läggs till handlingarna. 
 
Beslutades att: 
Att första kontakterna ska ha tagits senast 18 oktober, i övrigt enligt förslag. 
 
f) Årets ledare 2020  
Ingen rapport 

 
11. Coronaprotokoll 
MR föredrog utkast till coronaprotokoll för amerikansk fotboll och flaggfotboll och det 
diskuterades under mötet tillsammans med förbundsläkare Johannes Lindé.  
MR tar med sig återkopplingen till nästa möte med arbetsgruppen som är den 15 juli. 
 
Beslutades att: 
Arbetsgruppen skyndsamt ska återkomma med färdigt utkast samt också skicka in protokollen 
till RF för genomläsning och kallelse till möte för fastställande. 
 
12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut 
Beslut att spelare under säsongen 2020 endast spela i två åldersklasser.  
Det är de första två man väljer att spela i som gäller säsongen ut. 
 
13.  Mötets avslutande 

 
Vid protokollet:    

 
Erika Wiman Snäll 

    
 
 
Justeras:    Justeras: 

 
Minette Rogner   Jan Burell 

 

Erika Wiman Snäll (6 Aug 2020 12:12 GMT+2)

Minette Rogner (6 Aug 2020 12:14 GMT+2)
Minette Rogner

Jan Burell (10 Aug 2020 15:52 GMT+2)
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