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Protokoll 17/2020 fört vid möte  
i förbundsstyrelsen för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet,  

den 20 november 2020 via Teams. 
 
Närvarande: 
Robert Sundberg, tf ordförande (RS) 
Celine Helgesson-Hallström, vice ordförande (CHH) 
Jan Burell, kassör (JB) 
Erika Wiman Snäll, sekreterare (EWS) 
Robin Alexanderson, ledamot (RA) 
Lars Samuelsson, ledamot (LS) 
Joan Travesset, ledamot (JS)  
Ville Korhonen, suppleant (VK) 
 
Fredrik Haraldsson, generalsekreterare (FH) 
Miriam Dreifaldt, ordförande i DU (MD) 
Joakim Dahlin, ordförande i TU (JD)  
 
1.  Mötets öppnande  

RS förklarade mötet öppnat.  
 

2. Fastställande av dagordningen  

Beslutades att: Fastställa dagordningen.  
 
3. Val av justerare samt adjungeringar 

Beslutades att: 
välja Robin Alexanderson till justerare. 
 
Beslutades att: 
adjungera FH, MD och JD. 
 

4. Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 
    RS föredrog de fyra VU-protokoll som också finns på SAFF.se. 
 
5. Rapporter från RF och andra förbund samt från kansliet 

a) Rapporter från RF 
FH informerade om att RF tecknat ett nytt avtal med Svenska Spel, att SM-veckan vinter 
ställs in, att Idrottsrapporten 2020 har kommit och RF:s krav på stöd till idrotten (på grund 
av corona). 

 
Beslutades att: lägga rapporterna till handlingarna och att coronagruppen ska träffas vecka 
51 för att se över coronaprotokollet. 
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b) Samgåendeprocessen 
FH informerade från samgåendeprocessen  
FH informerade också om propositioner inför extra förbundsmöte och att förbundsstyrelsen 
ska fastställa röstlängden inför det extra förbundsmötet 21/11.  
 
Beslutades att: bordlägga frågan om röstlängden fram till ett kort möte strax före 
förbundsmötet. 
 
c) Kansli och personal 
FH redogjorde för personalläget på kansliet.  
FH meddelade att det uppdrag han fick på förra styrelsemötet om att redogöra för 
styrelsens personalansvar på detta mötet måste skjutas upp.  
FH berättade att kansliet fått en förfrågan om att ta emot en praktikant vecka 4-9 2021. 
FH skulle till dagens möte ta fram ett förslag till en uppförandepolicy för FS-medlemmar. 
Hänvisar till RF:s ”Idrotten vill”. 
 
Beslutades att: EWS och MD tar fram ett utkast till en uppförandekod för förtroendevalda. 
Uppdra till FH att ta fram en plan, lång- och kortsiktigt, för gällande TL:s arbetsuppgifter 
om han blir fortsatt sjukskriven.  

 
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

a) Ekonomi 
JB föredrog både balansrapport och resultatrapport.  
Resultatrapporten visar på ett resultat som enligt prognos ligger i nivå med förra året.. 
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna.  
Alla ska skicka in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och utkast till budget senast till 
årsskiftet.  
 
b) Avtal och instruktioner 
Den digitala utbildningsplattform, IUP, som Svemo utvecklat tillsammans med Svenska 
Basketbollförbundet, SBBF och Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, SAFF ägs idag av 
Spark Plug AB.  
Utbildningsplattformen har väckt intresse även hos andra idrottsförbund och två av dessa har 
redan ”köpt” IUP. Nu är flera förbund intresserade då det idag inte finns någon liknande 
plattform för svensk idrott.  
Ägarfördelningen idag är Svemo 70%- SBBF 20% och SAFF 10%. För att delägarskapet ska 
fungera och produkten kunna vidareutvecklas och säljas behöver ett AB bildas för att hantera 
utveckling och försäljning i ett fungerande delägarskap.  
Ett avtal för detta samt en ekonomisk modell för hur plattformen ska kunna ”överföras” från 
Spark Plug AB till ett nytt bolag, IUP AB, har tagits fram i samarbete mellan förbunden och 
tillsammans med Svemos revisor samt en jurist.  
Förslaget har diskuterats och godkänts i Spark Plug AB. Ett beslut om att bilda nytt bolag och 
beslut om vilka ledamöter som ska bemanna det nya bolaget behöver nu diskuteras för att 
processen ska kunna genomföras. Det förslag till aktieägaravtal som nu tagits fram ger SAFF 
och SBBF en ordinarie ledamotsplats samt en suppleantplats vardera. Svemo ska genom Spark 
Plug AB bemanna ordförandeposten, en ledamot samt en suppleant. 
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Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 
Att kansliet med stöd av JB jobbar vidare med bolagiseringen av IUP. 
 

7. Uppföljning av tävlingsverksamheten 
 

a) Landslagsverksamheten, RIG och NIU 
RS rapporterade att remissvar för RIG/NIU rapport är inskickad. 
Planeringshelgen som var planerad 14-15/11 ställdes in på grund av covid-19. Istället 
hölls en kortare session 14/11 med FK för att gå igenom status för alla landslag, 
skapandet av årshjul samt initiera budgetarbete. 

 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 

 Välja in Nina Kiiviharju i LLK. RS ska med stöd av kansliet ombesörja att hon skriver 
under social medier-policyn.  
 
 
 

b) Superserien dam och herr 
VK rapporterade att han kontaktat Superserien herr-föreningar. Bekräftat att alla fyra har 
intresse att spela i Superserien 2021. 
JT rapporterade att vid kontakt med alla Superserien dam-lag har Arlanda Jets, Carlstad 
Crusaders och Örebro Black Knight bekräftat att de vill spela Superserien 2021. 
 

Beslutades att: Lägga rapporterna till handlingarna. 
 

c) Breddverksamheten, division 1 dam och herr 
CHH rapporterar att hon påbörjat planering inför nästa säsong tillsammans med RS för att 
se vilka som ska gå upp en division.  
 

Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna.  
CHH ska jobba vidare med ett seriekommissionärsystem tillsammans med ansvariga för 
respektive serie (SK, RS, EWS, JT och VK). 
 
 

d) Barn och ungdom 
Ingen rapport 
 

e) Flaggfotboll 
EWS rapporterade att en ny flaggfotbollsförening har gått in i förbundet, Gislaved Ghosts. 
Sista omgången i SM-serien Damer fick först flyttas fram på grund av eventuell 
coronasmitta i Nässjö Saints och sedan ställas in på grund av de skärpta restriktionerna. 
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 
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8. Uppföljning av ansvarsområden 
 a) Internationellt 

Idag har besked kommit att Flaggfotbolls-VM kommer att spelas på Mallorca 6-10/10 
2021. 

 
 b) Distrikt 

CHH rapporterade att hon haft ett första möte med distriktsordföranden där VSAFF, STAFF 
och SSAFF deltog tillsammans med FH. Det uttrycktes en viss oro för FS och de avhopp som 
varit men även hopp om att samgåendet kan möjliggöra förbättringar i våra processer och 
kontinuitet. Corona har fortsatt påverkat distrikten och mycket har behövts ställas in. De tog 
alla även upp att mycket tid har gått åt till TB-förslagen och att jaga engagemang i distrikten 
kring detta. Vi pratade även om samgåendet och vi fick med oss input om hur de ser på distrikt 
i vår eventuella framtida organisation där de skulle vara gemensamma. Några saker som kom 
upp var bl a vikten av att samtliga distrikt fungerar likadant, att distrikten jobbar med att skapa 
ett nationellt engagemang i föreningar samt stötta mindre föreningar med att komma igång 
med sitt styrelsearbete mm. Det togs också upp som positivt att lära känna de andra sporterna 
i distrikten, dock sågs det även som en utmaning med att hitta folk som vill engagera sig i 
samtliga sporter på distriktsnivå. STAFF uttryckte även en rädsla över att tappa operativ 
närhet till idrotten men såg det som en möjlighet att samarbeta mellan idrotterna kring t ex 
sjukvårds- och ledarutbildning. 
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 
 

  
 c) Idrottslyft (verksamhetsstöd) 

 
Beslutades att: FS ställer sig bakom SK:s beslut att omfördela medel för att investera 
200 000 kronor i ett tävlingsadministrativt system. 
 

 d) Utbildning 
Ingen rapport. 

  
 e) Kommunikation och media 

EWS rapporterade att en facebooksida om SM-finalerna skapades. Den har fått 718 följare. 
SAFF:s huvudsida har 3874 följare. Sammanlagt har ca 10 000 nåtts av våra inlägg den 
senaste månaden. SAFF flaggfotboll har 470 följare. På twitter har SAFF 1659 följare På 
Instagram har SAFF 1683 följare SAFF Flaggfotboll har 460 följare. 
FH och EWS har också haft ett möte med Meltwater där vi dels fick veta mer om vad de kan 
erbjuda dels hur vi förbättrar den nyhetsfeed vi i dag har (som FS får på mejl varje dag). 
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 
 

 f) Marknad 
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JT rapporterade att han påbörjat utvärdering av marknadsgruppen och dess aktiviteter. 
Sponsorer Marknadsaktiviteter och streaming av SM finalerna och att han påbörjat planering 
av 2021 rörande streaming/tv-sändningar av Superserierna, både serie- och slutspel. 
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 

  
g) Evenemang 
JT rapporterade om SM-finalen i U19 som hölls i Kristianstad och om SM-finalerna 
senior dam och herr som hölls i Karlstad. 
Planeringen inför 2021 ska snart komma igång och processen för att utse värd för nästa 
års finaler bör komma igång snarast. 
RA har påbörjat en lathund för hur arrangemang ska genomföras.  
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 
Påbörja med processen med arrangörer för SM-finalerna 2021 och marknadsaktiviteter 
kopplade till evenemangen. 
 
h) Antidopning 
FH rapporterade att SAFF ligger högt i statistiken vad gäller antal dopningsfall men också 
och bland deltagare som genomgått Ren Vinnare och föreningar som Vaccinerat klubben. 
En presentation från antidopningsutbildningen delgavs också styrelsen.   
 
Beslutades att: Lägga rapporten till handlingarna. 
 

9. Rapport från utskotten 
  

a) Tävlingsutskottet 
JD föredrog att förmöten gällande TB-förslag är genomförda och representantskapsmöten 
kommer att hållas. Sammanställning av eventuella straffavgifter håller på att skapas. Väntar 
på att lagen skall anmäla sig så divisionsindelningen kan göras.  
 
Fråga angående innestående ej utnyttjade serieavgifter har inkommit då det sas i våras att 
föreningarna skulle hållas skadelösa. 
 
Beslutades att: Ålägger kansliet att ta fram hur stor del av anmälningsavgiften som gått 
till fasta kostnader för licencer och räkna av det från anmälningsavgiften. Resterande del 
blir innestående till nästa säsong. 
 
Lag som drog sig ur innan seriestarten på grund av corona har inte rätt att behålla sin plats 
i seriesystemet. JT reserverade sig mot beslutet. 
  
b) Domarutskottet 
DU hade ett fysiskt möte i Karlstad i samband med SM-finalen. Rikard Hellgren valde att 
lämna DU, Markus Agebrink är ny medlem i DU som ansvarar i första hand för flagg. 
 
Beslutades att:  Välja in Markus Agebrink i DU. MD ska med stöd av kansliet ombesörja 
att han skriver under social medier-policyn.  
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c) Disciplinnämnden 
Ett ärende som DN beslutade i har blivit överklagat till RIN. 
 
Beslutades att: Kansliet ber DN redogöra i sin årsrapport vilka ramar de arbetar efter och 
vilken praxis de använder sig av i sina straff.  

 
10. Uppföljning av projekt 

 
a)  Vision 2025/ Förbundsutvecklingsplan 
Ingen rapport 
b)  Tävlingsutredningen 
Ingen rapport 
c)   Digitalisering 
Ingen rapport  
d)  Nordic Girl Camp 
Ingen rapport 
RS informerade om att det troligen blir ett NGC i Sverige hösten 2021. 
e) Föreningskontakt 
Projektet är pausat. 
f) Årets Ledare 
Ingen rapport 
g) Serieplanering 2021 
Ingen rapport 
 

11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut 
     

Beslutades att: FH meddelar kansliet om besluten. 
 
12.  Mötets avslutande 

 
Vid protokollet:    

 
Erika Wiman Snäll 

    
 
 
Justeras:    Justeras: 

 
Robert Sundberg   Robin Alexanderson 

Erika Wiman Snäll (21 Nov 2020 17:29 GMT+1)

Robert Sundberg (21 Nov 2020 23:41 GMT+1)
Robert Sundberg

Robin Alexanderson (24 Nov 2020 17:56 GMT+1)
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