PROTOKOLL 2 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 22 MARS, DIGITALT
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Val av protokolljusterare
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RF och andra förbund
Kansli och personal
Strategiska dokument
Disciplinnämnd
Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
Ekonomi
Avtal och instruktioner
IUP AB
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Breddverksamhet, Division 1, dam och herr
Barn och ungdom
Flaggfotboll
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Distrikt
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Kommunikation och information
Marknad
Evenemang
Antidoping
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Flaggfotboll
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kansliet@amerikanskfotboll.com
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11.
12.

d.

Vision 2030
Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Mötets avslutande

CHH
KP/EWS
MR

Närvarande:
Kjell Peterson, ordförande (KP)
Jan Burell, ledamot (JB)
Björn Isberg, ledamot (BI)
David Jonsson, ledamot (DJ))
Celine Helgesson Hallström, ledamot (CHH)
Anton Lagerström, ledamot (AL)
Linnea Nyberg, ledamot (LN)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Ella Spira, ledamot (ES)
Joan Travesset, ledamot (JT)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Monica Thomassen, adjungerad (MT)
Miriam Dreifaldt, adjungerad (MD)
1.

Mötets öppnande och adjungeringar
KP öppnade mötet och hälsade alla välkomna. FH, MG, JD och MD adjungerades.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägget under 5.c: besluta om arbetsordning, inklusive
social policy samt jävdokument.

3.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• välja JT till mötesjusterare

4.

Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU
Inga synpunkter framfördes på konstitueringsprotokollet och inget VU-möte har hållits.

5.
a.

Rapporter från RF och andra förbund och kansli
RF och andra förbund
FH föredrog punkten och informerade om aktuella frågor från RF för idrotten där den
stora frågan f n är Corona och att RF planerar RIM, mer information om detta kommer
senare.
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•

Betydligt färre unga idrottade under pandemin https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/farreungaidrottadeundercoronatrendso
moroar

•

Inget besked från regeringen angående fortsatt ekonomiskt stöd till idrotten https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/politikenenigomstodmeningetbeskedfr
anregeringen

b. Kansli och personal
• FH ledig vecka 13
• Lönesamtal genomförs vecka 12.
c. Strategiska dokument
LN informerade om medskick från förbundsmötet avseende omarbetning av
verksamhetsplanen: nedkortning och att den ska vara lättare att följa upp. Ett förslag
presenterades och diskuterades.
Beslutades att:
• LN och CHH fortsätter arbetet som presenterades för FS och även tänka på
Landhockey, eventuella synpunkter kan mejlas till dem.
• Presentera en hel omarbetad verksamhetsplan till nästa möte
• Anta presenterad arbetsordning (bilaga)
• Sända ut policy om sociala medier och jävdokument för signering av FS ledamöter
(bilaga).
d. Disciplinnämnd
FH informerade.
• Uppdaterad information kring DN hittas här:
https://www.saff.se/forbundet/disciplinnamnden/
• Inga ärenden för tillfället.
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
JB presenterade budget och var pengarna kommer ifrån och informerade om
ändamålsbestämda medel och icke ändamålsbestämda medel. Budgeten är ett dokument
som är rörligt och han informerade vidare om sänkta bidrag som en följd av att de stora
förbunden får mer bidrag och om sänkta serieavgifter vilket förändrar ekonomin. Vi
behöver en samlad strategi för att kunna söka mer projektstöd, vilket vi tidigare har varit
lyckosamma med.
b. Avtal och instruktioner
Ingen rapport.
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c. IUP AB
FH drog bakgrunden i frågan om IUP AB, där tre SF arbetar tillsammans för att
modernisera/digitalisera utbildning. Ett stort arbete har gjorts.
Bolaget IUP AB bildades i början av året. Sedan dess har alla rättigheter flyttats till
bolaget. Fler förbund har anslutit, numera är det 7 st och en handfull till är intresserade.
Detta gör att ekonomin långsiktigt ser ljus ut. Diskussioner med andra företag och
organisationer, bl a SISU, kring olika former av samarbete pågår. Gemensam marknadsyta
för förbunden diskuteras. Vi är i behov av intäkter och samarbete med andra förbund kan
vi ta del av t e x bra icke idrottsspecifika utbildningar
KP tackade för en bra genomgång och på fredag 31 mars sker ett informationsmöte för
intresserade förbund och hör av er till FH om ni önskar delta.
7. Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten
JD rapporterade från TU att de i veckan kommer att ta in information från föreningarna för
att se när det är möjligt att kunna starta tävlingsverksamheten igen med tanke på de
förberedelser som krävs.
a. Superserien dam och herr
Ingen rapport.
b. Breddverksamheten, division 1 och 2 dam och herr
Ingen rapport.
c. U15 – U17 – U19
Ingen rapport.
d. Flaggfotboll
EWS rapporterade att det ej är klart när de kan börja spela igen. EWS rapporterade vidare
om antal anmälda lag i serierna.
e. Landhockey
ES rapporterade från Landhockey och inga seriespel pågår på grund av
pandemisituationen. Översyn pågår om när de kan komma igång igen.
f. Tävlingsutskottet övrigt
TU består idag av Joakim Dahlin (ordförande), Björn Lindström, Kristofer Österberg,
Jimmy Holmberg och Elina Kjellin (som ej har kunnat vara med på länge).
JD informerade att de önskar vara kvar i TU och att de letar efter en (eller två) kvinnliga
ledamöter.
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Beslutades att:
• Utse Joakim Dahlin (ordförande), Björn Lindström, Kristofer Österberg, Jimmy
Holmberg och fortsätta söka efter en kvinnlig ledamot.
8. Uppföljning av verksamheten
a. Landslag
DJ rapporterade kort om att inbjudan till Flagg VM i Israel i december som inkommit och
information om Junior-VM. Han har vidare tagit kontakt med delar av förra LLK och ska
fortsätta detta arbete för att sätta sig in i aktuella frågor.
b. RIG och NIU
DJ: inget nytt att rapportera.
c. Internationellt
KP: inget nytt att rapportera.
d. Domare
MD rapporterade att elitdomarskola hölls förra helgen.
DU består idag av: Miriam Dreifaldt (ordförande), Jim Kaya, Klas Leidö, Magnus
Magnusson och Markus Agebrink.
Beslutades att:
• utse dessa medlemmar i enlighet med ovanstående att ingå i DU samt att gärna få med
en kvinnlig ledamot.
f. Verksamhetsstöd BoU
Tobias Lindh, utbildningsansvarig, har sänt in en rapport som FH föredrog.
Kortsiktigt är det mycket fokus på att få igång utvecklingen av TA-systemet så att vi kan
ha en enklare administration för förening, förbund och lag. Ägandet av nuvarande
domaradministrativa systemet ”iRef” ska gå över till ägande av SAFF, vi fortsätter att
investera i utveckling av systemet och planen är att sätta upp enskilda webbar för lagledare
(matchadministration och licenser osv) samt en webb för administratörer (kansli och
DU/TU). Långsiktigt att även skapa en lösning som är hållbar över tid och skalbar för att
lösa de utmaningar vi har.
Information om de sökbara projektmedlen har gått ut:
https://www.saff.se/Nyheter/nyheterfransaff/sokbaramedel2021/.
Det finns tre kategorier att söka inom i år.
”Flex Fotboll” som handlar om att stötta föreningar som vill börja med den tränings- och
tävlingsformen
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”Utbildning” som är stöd till föreningar som genomför utbildningar i IUP
”Föreningsutveckling” som är en mer allmän pott som går mot föreningar som vill göra
projekt för att utveckla föreningen.
g. Utbildning
FH föredrog Tobias Lindhs rapport.
Arbetet fortsätter med IUP utveckling, bl a hur vi hanterar Cookies på plattformen då det
kommit ny information kring GDPR krav.
Moduler för antidoping och policy för landslag är klara och kan användas vid
landslagssamlingar då anmälan sker genom IUP.
Domarutbildningar har arbetats med tillsammans med DU och alla domarutbildningar för
2021 är på väg.
Diskussioner har påbörjats med några nya författare om att skriva utbildningar för tränare.
Samt att få in Landhockey i snurran så att det börjar produceras utbildningar specifikt för
Landhockey.
MD tog upp frågan om hur prissättning tas ut för kurserna. FH meddelade att det finns en
budget beslutad att förhålla sig till. KP föreslog att DU får ta del av prissättningen och
eventuell mall för detta.
h. Kommunikation och media
EWS har inget särskilt att rapportera, återkommer till nästa möte med aktuell statistik.
i. Marknad
FH informerade att inge särskilt fanns att rapportera.
j. Evenemang
JT meddelade att det kommer en rapport om de kontakter han f n arbetar med.
k. Antidoping
FH: inget särskilt att rapportera.
l. Landhockey
ES och BI informerade att inget särskilt fanns att rapportera i nuläget.
m. Flaggfotboll
EWS rapporterade att de väntar på att få dra igång verksamheten.
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10. Uppföljning av projekt
a. Samgåendeprocessen
FH informerade om samgåendeprocessen och att Svenska Baseboll och Softbollförbundet
röstat nej till samgående vid deras förbundsmöte och vilka konsekvenser detta medför.
FH har kontakt med RF:s jurister kring oklarheter om samgåendestöd och
ändamålsparagrafen.
Samgåendegruppen har haft ett möte efter förbundsmötet. De punkter som diskuterades
var:
-

När ska SAFF ta över ansvaret för verksamheten som idag ligger i
Landhockeyförbundet. BI och ES arbetar vidare med den punkten.
Personalfrågan, SLHF har idag en heltidsanställd. Ambitionen är att den tjänsten ska
gå in i SAFF under året. FH, KP och JB arbetar vidare med frågan och återkommer
med förslag.

Diskuterades processen kring distriktens samarbete. ES berättade om planerna och om
vad vi kan göra tillsammans.
Beslutades att:
• gå vidare med diskussioner mellan förbundsstyrelsen och SBSF och övriga
förbund.
b.

Coronagruppen
FH meddelade att inga nya riktlinjer har kommit, matchförbud är fortfarande kvar. Ett nytt
Coronaprotokoll kan komma snart.
MD tog upp frågor kring domarnas situation under den här pandemin, har domarna rätt att
avbryta match om inte säkerhetsregler följs. Coronagruppen tar med detta i sitt arbete.

c.

Föreningsforum
CHH informerade om planerat föreningsforum den 31 mars.
Inbjudan finns här: https://www.saff.se/Nyheter/nyheterfransaff/foreningsforum2/
CHH har gjort en kort projektbeskrivning som finns i teams och berättade vidare att det är
distrikten som sätter agendan för mötet.

d. Vision 2030
CHH ska börja titta på detta och även ta med Förbundsutvecklingsplanen i arbetet.
Beslutades att:
• återkomma till nästa möte med hur detta arbete ska bedrivas.
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11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Uppdrogs åt FH att kommunicera information om JVM.
12. Mötet avslutande
KP tackade för mötet och därefter avslutades detsamma.
Vid protokollet:

Monica Thomassen

Monica Thomassen (29 Mar 2021 10:12 GMT+2)

Monica Thomassen
Justeras:

Justeras:

Kjell Peterson (29 Mar 2021 10:22 GMT+2)

Joan Travesset (31 Mar 2021 10:24 GMT+2)

Kjell Peterson
Ordförande
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Arbetsordning för förbundsstyrelsen i
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (”Förbundet”)
2021
Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 14 mars 2021 fastställt att detta dokument ska gälla
som arbetsordning för förbundsstyrelsen under verksamhetsåret 2021 och fram till ordinarie
förbundsmöte 2022. Denna arbetsordning omfattar även i tillämpliga delar Förbundets kommittéer
och utskott om inte annat framgår i instruktionen till dessa. Arbetsordningen ska fastställas inför
varje verksamhetsår i samband med att den nya styrelsen avhåller sitt första styrelsemöte.

Organisation och övergripande ansvarsfördelning inom Förbundet

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen svarar ytterst för förvaltningen av Förbundets angelägenheter.
Den strategiska utvecklingen av verksamheten samt information och kommunikation med omvärlden
är ytterst styrelsens ansvar. Styrelsen ansvarar även för att organisationen är utformad så att
bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Styrelseordförande

Styrelseordförande har det övergripande ansvaret för förbundsstyrelsens arbete.
Detta innebär att kalla till möten och att leda dessa samt att i samverkan med övriga
styrelseledamöter säkerställa att möten förbereds och att dokumentation utsänds i god tid före
respektive möte. Ordförande har vidare ytterst ansvaret för att protokoll förs.

Generalsekreterare

Generalsekreteraren anställd på Förbundets kansli och har som huvudsakliga arbetsuppgifter att
stötta förbundsstyrelsen i den dagliga förvaltningen av Förbundets angelägenheter mellan styrelsens
möten samt ansvara för den operativa driften av Förbundets kansli.
Generalsekreteraren ansvarar för att anslå kallelse och material till förbundsmötet.

Åligganden

Förbundsstyrelsens skyldigheter framgår av Förbundets stadgar samt beslut tagna av förbundsmötet.
Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga funktioner och
adjungerar som regel Generalsekreterare samt ordförande i DU och TU till Förbundets
styrelsemöten. Övriga medarbetare på Förbundets kansli adjungeras efter behov.

Möten, beslutsmässighet och beslut
Konstituerande styrelsemöte

Förbundsstyrelsen ska sammankallas till ett konstituerande styrelsemöte snarast efter
förbundsmötet.
På det konstituerande styrelsemötet ska:
• Vice ordförande, kassör och sekreterare väljas
• Beslutas om vem som tecknar förbundets firma samt bankkonton
• Fastställas datum för styrelsemöten för kommande verksamhetsår
• Beslut om attesträtt tas
• Utse övriga ansvarsområden i Förbundsstyrelsen

Övriga styrelsemöten
Utöver det konstituerande styrelsemötet ska styrelsemöten hållas enligt den kalender som
förbundsstyrelsen beslutar eller då minst fem ordinarie ledamöter har begärt det.
Vid vart och ett av dessa styrelsemöten ska minst följande ärenden behandlas:
• Eventuella mötesprotokoll från VU
• Förbundets löpande ekonomi
• Avstämning av pågående och planerade aktiviteter gentemot Förbundets verksamhetsplan
Förutom dessa återkommande föredragningspunkter, ska följande punkter årligen återkomma:
• Diskussion kring Förbundets vision samt långsiktiga mål och strategier
• Godkännande av innevarande verksamhetsårs verksamhetsberättelse och årsredovisning
med förslag till eventuell vinstdisposition
• Genomgång av innevarande verksamhetsårs revisorsrapport i närvaro av revisorerna på
möte eller via telefon
• Antagande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
• Rapport avseende större investeringar och projekt
• Uppdatering och fastställande av arbetsbeskrivning för generalsekreteraren och övriga
medarbetare på Förbundets kansli
• Uppdatering och fastställande av instruktioner för Förbundets utskott, nämnder och
kommittéer, för enskild styrelseledamot eller anställd
• Fastställande av styrelsens arbetsordning

Beslutsmässighet och beslut

Vid styrelsemöten ska efter vederbörlig kallelse minst sex personer i förbundsstyrelsen vara
närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. För alla beslut krävs att minst fem personer i
förbundsstyrelsen är ense om beslutet samt enkel majoritet för beslutet. Röstning får ej ske genom
fullmakt. Möten kan ske både som fysiska möten och som telefonsammanträde.
Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärenden avgöras genom skriftlig
omröstning. Sådana beslut ska avrapporteras och protokollföras vid närmast följande styrelsemöte.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden på utskott, nämnd eller kommitté som har
tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Sådan beslutsrätt ska
tillsammans med instruktion för utskottet etc. dokumenteras och godkännas av förbundsstyrelsen.

Firmateckning

Förbundets firma tecknas av ordföranden, generalsekreterare och kassör två i förening.
Förbundets bankkonton tecknas av kassören, generalsekreteraren och förbundsadministratören
var och enför sig baserat på attesterade underlag enligt förbundets attestinstruktion.

Kallelse och agenda för styrelsemöten

Styrelsemöten äger rum enligt vid konstituerande mötets fastställa kalender.
Adjungeringar tillmötet godkänns av ordförande.
Minst sju arbetsdagar dagar innan styrelsemöte ska aktivitetsredogörelse samt förslag till beslut
skickas till kansliet för sammanställning.
Minst fem arbetsdagar innan styrelsemöte ska genom kansliets försorg, kallelse, dagordning,
aktivitetsredogörelse samt förslag till beslut skickas ut till mötesdeltagarna via mail. Vid ett extra
styrelsemöte får kallelsetider vara kortare om styrelsen ska behandla ett brådskande ärende. I
sådana fall kan det vara tillräckligt om kallelsen görs per telefon eller e-post om ordförande inför
mötet redogör för bakgrunden till detta.

Attest och utanordningsinstruktion
Se särskilt dokument

Protokoll

Skriftliga mötesprotokoll ska upprättas i nummerordning av mötessekreteraren. Tid, plats och
vem somdeltog respektive frånvarade på mötet ska anges.
Styrelseprotokoll ska justeras digitalt och arkiveras i nummerordning av kansliet.
Styrelseprotokoll ska offentliggöras via Förbundets hemsida vilket ska ske senast 10 dagar efter
styrelsemötet. Eventuella beslutsfrågor ska tydligt framgå av protokollet.
I den mån en styrelseledamot har en avvikande uppfattning och önskar att detta ska framgå, ska
detta dokumenteras i protokollet.

Konfidentialitet och oberoende

All information som erhålles i samband med och under styrelsemöten ska hanteras som konfidentiell
information om det inte framgår av diskussionen att detta är något som ska delges tredje part.
En styrelsemedlem ska inte handha frågor eller delta i diskussion eller beslut i ärenden som direkt rör
dennes eventuella andra intresseområden, exempelvis förening eller SDF samt vad avser frågor
gällande avtal mellan styrelsemedlemmen (eller ett närstående företag där det finns ett nära kopplat
intresse) och Förbundet. Det är styrelsemedlemmens ansvar att själv anmäla jäv i tillämpliga fall,
dock kan förbundsstyrelsen eller styrelsemedlem ta upp frågan för beslut.
Samtliga medlemmar i Förbundsstyrelsen ska skriva på att man läst och förstått dokumentet ”SAFF
policy kring jäv” inom 2 veckor efter förbundsmötet.

Ansvarsområden och ansvarsbeskrivningar

Ordförande

Ordförande har ansvar för att följande frågor sköts enligtFörbundets stadgar:
• Fortlöpande följa samt tillse att styrelsens ledamöter löpande får den information som
behövs för att kunna följa Förbundets ställning, ekonomiska planering och utveckling
• I samråd med övriga styrelseledamöter och generalsekreterare förbereda styrelsemöten och
tillse att erforderliga beslutsunderlag tas fram
• Svara för dagordning för styrelsemöten samt vara ordförande på dessa
• Tillse att protokoll förs vid styrelsemöten samt justera dessa
• Leda styrelsearbetet så att beslut kan fattas samt ansvara för uppföljningen av att fattade
beslut implementeras
• Tillse att handläggning av ärenden inte sker i strid med bestämmelserna i lagar och regler
eller i strid med medlemmarnas intentioner
• Säkerställa att alla ledamöter kommer till tals vid beredning av beslutsärenden
• I det fall utskott, kommittéer och nämnder inrättas, säkerställa tydlighet i delegation och
uppföljning av utfört arbete
• Vara ordförande i det verkställande utskottet

Vice ordförande

Vice ordföranden träder in och fullgör ordförandensansvarsområden i dennes frånvaro.

Kassör

Kassören har ansvar för att följande frågor sköts enligt Förbundetsstadgar och övriga lagar och
regler:
• Förbundets bokföring och ekonomiska förvaltning
• Löpande informera förbundsstyrelsen om förbundets ekonomiska ställning: resultat, utfall
gentemot budget, prognoser samt kommentarer kring viktiga ekonomiska händelser
• Årligen upprätta årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen
• Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning
• Betalning av Förbundets skatter och avgifter i tid
• I förekommande fall upprätta och avge uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet
• Säkerställa att de rutinerna som finns för den ekonomiska hanteringen inom Förbundet
fungerar tillfredsställande

Sekreterare

Sekreteraren har ansvar för att följande frågor skötsenligt Förbundets stadgar:
• Föra protokoll vid styrelse- samt VU-möten
• Årligen tillsammans med ordförande och generalsekreterare upprätta förslag till
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för Förbundet
• Tillsammans med ordförande och generalsekreterare ansvarar för Förbundets externa
kommunikation.
• Planering av förbundsmöte
Förbundsstyrelsen har för 2021 delegerat att föra protokoll vid styrelse- samt VU-möten till
förbundsadministratören.

Ansvarig för Förbundets kansli

Ledamot är ansvarig för Förbundets kansli med ansvar för att följande frågor sköts enligt Förbundets
stadgar:
• Ansvara för Förbundets arbetsgivarfrågor
• Löpande hålla sig informerad om arbetet på kansliet samt vid behov föreslå förändringar i
arbetssätt, rutiner etc.
• Årligen genomföra utvecklings- och utvärderingssamtal med generalsekreteraren.
Punkterna nedan är delegerade till generalsekreteraren.
• Föreslå arbetsbeskrivning och anställningsvillkor för medarbetare på Förbundets kansli för
fastställande av förbundsstyrelsen årligen
• Ledning av Förbundets medarbetare
• Årligen genomföra utvecklings- och utvärderingssamtal med Förbundets medarbetare
• Tillse att förbundets försäkringar är uppdaterade (spelare, material etc.)

Förbundsstyrelsen har för 2021 delegerat samtliga uppgifter till generalsekreteraren.

Samtliga ledamöter

Styrelsen och dess ledamöter ska:
• Vara väl insatt i hela styrelsens arbete, oberoende om någon annan ledamot har fått särskilt
ansvar
• Vara väl insatt i de regler och andra policys som vid var tid finns för styrelsen och ledamöter
• Vad avser egna ansvarsområden, ansvara för att aktiviteter planeras, utförs och
återrapporteras till förbundsstyrelsen
• Behandla frågor underställda styrelsen enligt dagordning och utskickat underlag
• Verka för att styrelsemöten kan genomföras på ett effektivt sätt, bland annat genom att vara
väl påläst på det material som utsänts före styrelsemötena och aktivt deltar i diskussionerna
• Besluta om till- respektive avsättande av medarbetare på Förbundets kansli
• Besluta om förändringar av styrelsens sammansättning

Verkställande utskott

För löpande beslut mellan styrelsemöten inrättas ett verkställande utskott (”VU”) bestående av
förbundets ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.
VU sammanträder vid behov och sammankallande är Förbundets ordförande.
Kallelse utgår via e-post eller telefon. VU:s möten ska protokolleras av sekreteraren (se ovan under
rubriken ”Protokoll”) samt redovisas för övriga styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.
VU:s beslut går inte att överklaga inom SAFF.

Andra ansvarsområden, utskott, kommittéer etc.
Styrelsen beslutar själv och för innevarande år vilka övriga ansvarsområden som ska finnas samt vem
som ansvarar för respektive område.

Ansvarig för Landslag, RIG/NIU

Ledamot ansvarar för landslagsverksamheten och är också ordförande i landslagskommittén
(LLK). Landslagskommittén har ansvar för Seniorlandslagen för dam och herr,Juniorlandslaget och
Utvecklingslandslaget Ungdom i amerikansk fotboll samt Flaggfotbollslandslagen för herr och
dam.
Landslagskommittén ansvarar för planering, drift och all övrig verksamhet kopplat till dessa landslag.
LLK ansvarar också för Förbundets RIG- och NIU-verksamhet.
Ledamotens ansvarar för att:
•

LLK har regelbundna möten

•

Beslut inom LLK protokollförs

•

LLK regelbundet rapporterar till Förbundsstyrelsen

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för egen verksamhet

•

Skriva verksamhetsberättelsen för RIG, NIU och landslagsverksamheten

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för RIG, NIU och landslagsverksamheten

Ansvarig för Flaggfotboll

Ledamot ansvarar för den nationella flaggfotbollsverksamheten inom Förbundet.
Ledamoten ansvarar för att:
•

FFU har regelbundna möten

•

Beslut inom FFU protokollförs

•

FFU regelbundet rapporterar till Förbundsstyrelsen

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för flaggfotbollsverksamheten

•

Skriva verksamhetsberättelsen för flaggfotbollsverksamheten

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för flaggfotbollsverksamheten

•

Utarbeta förslag till och administrerar seriespel för flaggfotbollsverksamheten

Ansvarig för Landhockey

Ledamot ansvarar för den nationella landhockeyverksamheten inom Förbundet.
Ledamoten ansvarar för att:
•

Landhockey har regelbundna möten

•

Beslut inom Landhockey protokollförs

•

Landhockey regelbundet rapporterar till Förbundsstyrelsen

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för landhockeyverksamheten

•

Skriva verksamhetsberättelsen för landhockeyverksamheten

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för landhockeyverksamheten

•

Utarbeta förslag till och administrerar seriespel för landhockeyverksamheten

Verksamhetsstöd Barn och Ungdom

Kansliet ansvarar för Verksamhetsstöd Barn och Ungdom inom Förbundet.
Ansvarig ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter kring barn- och ungdomsverksamheten

•

Utvärdering och utveckling av barn- och ungdomsverksamheten

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för barn- och ungdomsverksamheten

•

Skriva verksamhetsberättelsen för barn- och ungdomsverksamheten

•

Budgetäskande och budgetuppföljning barn- och ungdomsverksamheten

•

Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten inom Förbundet

•

Följa och utveckla den utvecklingsplan som finns för barn och ungdom.

För 2021 har förbundsstyrelsen delegerat ovan uppgifter till ansvarig för Verksamhetsstöd Barn & Ungdom på
kansliet

Ansvarig för Internationellt
Ledamot ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter gällande det internationella läget

•

Förbundet har goda relationer internationellt

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Internationellt

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Internationellt

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för Internationellt

•

Förbudet deltar på IFAF-kongresser, IFAF Europa-kongresser, Nordiska möten samt övriga
internationella sammankomster

Ansvarig för Distrikt

Generalsekreteraren ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter kring statusen i distrikten

•

Ha en kontinuerlig kontakt med Förbundets fem Specialdistriktsförbund

•

Medverka vid minst ett distriktsstyrelsemöte minst en gång per år

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Distrikt

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Distrikt

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för distrikt

Ansvarig för Kommunikation

Ledamotsom ansvarar för kommunikation ansvarar för den interna kommunikationen.
Ledamot ansvarar för att:

•
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter kring Kommunikation
Förbundsstyrelsen tar fram en kommunikationsplan som kansliet exekverar

•

Upprätthålla och utveckla en kommunikationsplan för Förbundet

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Kommunikation

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Kommunikation

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för kommunikation

Ansvarig för Antidoping
Kansliet ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter kring Antidoping

•

Förbundet följer och utvecklar Förbundets antidopingplan.

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Antidoping

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Antidoping

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för Antidoping

För 2021 har förbundsstyrelsen delegerat ovan uppgifter till kansliet.

Ansvarig för Utbildning
Kansliet ansvarar för att:
•

FS får regelbundna rapporter kring Utbildning

•

Förbundet följer och utvecklar Förbundets utbildningsplan

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Utbildning

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Utbildning

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för Utbildning

Förbundsstyrelsen har för 2021 delegerat ovan uppgifter till kansliet.

Ansvarig för Jämställdhet, Integration och Mångfald (JIM)

Förbundsstyrelsen ska beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i alla frågor inom Förbundet.

Ansvarig för Evenemang

Ledamot som ansvarar för evenemang ansvarar för Förbundets mästerskapsfinaler,
landskamper i Sverige och av Förbundet arrangerade turneringar.
Ledamot ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter kring Evenemang

•

Det finns en långsiktig planering för Förbundets evenemang vad gäller arrangörskap

•

Arbeta fram underlag för beslut till förbundsstyrelsen för tilldelning av arrangörsskap

•

Driva mediaplan for evenemang

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Evenemang

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Evenemang

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för Evenemang

Ansvarig för VISION 2021 - 2030

Ledamot ansvarar för arbetet med att definiera förbundets Vision 2021-2030
Ledamot ansvarar för att:
•
•
•
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter kring arbetet med förbundets Vision
Visionen tas fram i steg med en början för 2021 och därefter en längre Vision fram till 2030
Arbeta fram underlag för beslut till förbundsstyrelsen
Skriva verksamhetsberättelsen för VISION 2021-2030

Tävlingsutskottet (TU)

Tävlingsutskottet verkar på Förbundsstyrelsens uppdrag och utskottets uppgift är att tolka och
bedöma Förbundets tävlingsbestämmelser. Ordförande och ledamöter i Tävlingsutskottet utses av
Förbundsstyrelsen. Ordförande adjungeras som regel till förbundsstyrelsemöten.
Ordförande ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter från TU

•

Beslut inom TU protokollförs och publiceras på www.saff.se

•

Svarstiden på ärenden inte överstiger 8 arbetsdagar

•

Lämna förslag på serieindelning och säsongsupplägg till Förbundsstyrelsen

•

Ansvara för processen på och kring Representantskapsmötet samt tillser att
tävlingsbestämmelserna uppdateras

Domarutskottet (DU)

Domarutskottet verkar på Förbundsstyrelsen uppdrag och dess uppgift är att företräda, utbilda,
administrera domarkåren inom Förbundet. Ordföranden och ledamöter i Domarutskottet utses av
Förbundsstyrelsen. Ordförande adjungeras som regel till förbundsstyrelsemöten.
Ordföranden ansvarar för att:
•

Förbundsstyrelsen får regelbundna rapporter från DU

•

Beslut inom DU protokollförs och publiceras på www.saff.se

•

Svarstiden på ärenden inte överstiger 5 arbetsdagar

•

Tillsättning av domare till nationella serier och internationella uppdrag genomförs

•

Skriva och följa verksamhetsplanen för Domarutskottet

•

Skriva verksamhetsberättelsen för Domarutskottet

•

Budgetäskande och budgetuppföljning för Domarutskottet

Ansvarig Presstalesman

Presstalesman för Förbundet utses av Förbundsstyrelsen och ska företräda Förbundet utåt i
situationer när ordförande bedömer att så behövs.
För 2021 utser förbundsstyrelsen Fredrik Haraldson till förbundets presstalesman.

Förbundsläkare

Förbundsläkare utses vid behov av Förbundsstyrelsen och får företräda förbundet i medicinska
frågor.

Förbundsjurist

Förbundsjurist utses vid behov av Förbundsstyrelsen och får företräda förbundet i juridiska frågor

Beslutades om nedan ansvarsområden inom förbundsstyrelse och kansli 2021
Ekonomi, avtal och instruktioner: Jan Burell (ansvarig), övriga medlemmar är Kjell
Peterson och Fredrik Haraldson
Presstalesman: Fredrik Haraldson, ansvarig
Kansli: Jan Burell (ansvarig), övriga medlemmar är Fredrik Haraldson och Kjell Peterson
Internationellt: Kjell Peterson (ansvarig), medlemmar Erika Wiman-Snäll och Björn Isberg
Distrikt: Kansli
Landhockey: Ella Spira (ansvarig), Björn Isberg, Fredrik Haraldson
Kommunikation, internt och externt: Erika Wiman Snäll (ansvarig). Ansvarig
webbredaktör för www.saff.se och www.amerikanskfotboll.com är Erika Wiman Snäll,
ansvarig utgivare är Kjell Peterson.
Landslag, RIG/NIU: David Jonsson (ansvarig)
Flaggfotboll: Erika Wiman Snäll (ansvarig)
Marknad: Fredrik Haraldson (ansvarig)
Superserien herr: Tävlingsutskottet
Superserien dam: Tävlingsutskottet
Verksamhetsstöd Barn och ungdom: Tobias Lindh (ansvarig) Ella Spira
Antidoping: Fredrik Haraldson (ansvarig) Tobias Lindh
Utbildning: Tobias Lindh
Evenemang: Joan Travesset (ansvarig), Anton Lagerström
Vision 2021-2030: Celine Helgesson Hallström (ansvarig), Kjell Peterson, Lars Samuelsson,
Björn Isberg
IUP AB: Fredrik Haraldson (ansvarig), Jan Burell
Beslutades följande utskott/kommittéer:
Landslagskommitté: David Jonsson ordf.
Medicinsk kommitté: Johannes Lindé och Justus Medeiros Bejnö
Flaggfotbollskommitté: Erika Wiman Snäll (ordförande
Tävlingsutskott: Joakim Dahlin (ordförande),
Domarutskott: Miriam Dreifaldt (ordförande),
Etik- och Disciplinnämnd: Johan Hübner, Jesper Fredriksson, Gustav Taube, Anna Wockelberg
och Per Lindell
Projekt:
Samgåendeprocessen: Fredrik Haraldson (ansvarig), övriga medlemmar är Jan Burell, Lars
Samuelsson, Kjell Peterson, Celine Helgesson Hallström, Ella Spira och Björn Isberg
Nordic Girls Camp:
Corona gruppen: Fredrik Haraldson, Erika Wiman- Snäll, Joan Travesett, Joakim Dahlin,
Miriam Dreifaldt
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Attest- och utanordningsinstruktion

Bakgrund och syfte

Följande instruktion har utarbetats för att reglera den kontrollverksamhet som varje Förbund
är skyldig att inkludera i sina interna rutiner vad beträffar handhavandet av förbundets
tillgångar.
Styrelsen ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av förbundets tillgångar.
Förbundets firma tecknas av förbundets ordförande, Kjell Peterson, förbundets
Generalsekreterare, Fredrik Haraldson, och förbundets kassör, Jan Burell två i förening enligt
tidigare styrelsebeslut. Rätten att ingå avtal regleras under punkt 4.
Instruktionen är uppdelad i tre huvudavsnitt: ett som reglerar attesträtten, ett som begränsar
dispositionsrätten över likvida medel, ett som reglerar rätten att ingå avtal.

Attesträtt
Definition

Attest är den namnteckning eller signatur på ett bokföringsdokument eller likande med vilken
den attestberättigade bekräftar att en utgift är sakligt motiverad och får belasta ett visst
kostnadsställe.
Utgifter kan härledas från inköp av varor, tjänster, utlägg som gjorts för SAFF:s räkning eller
anläggningstillgång, samt utbetalning av löner, sociala avgifter eller skatter.

Syfte

Den attestberättigade accepterar genom attesten att en utgift är sakligt motiverad och korrekt.
Upplyser utanordningsberättigad om att utgiftsunderlaget och utbetalningen har godkänts av
attestberättigad.

Begränsning

Attestberättigad får ej attestera utgifter som varit förknippade med egen person. I sådana fall
krävs attest av förbundets ordförande eller kassören.

Attestberättigade skall kontrollera

Att verifikationen eller annat underlag har genomgått mottagnings-, pris- och sifferkontroll
där så erfordras.
Att konto, kostnadsställe och eventuellt projekt som utgiften skall belasta är korrekta

Attestberättigade personer och beloppsbegränsningar

Förbundsordföranden Kjell Peterson och kassören Jan Burell attesterar Förbundet var och en
för sig.
Generalsekreteraren Fredrik Haraldson attesterar upp till ett belopp uppgående till
50.000kronor inklusive moms förutsatt att kostnaden finns i befintlig budget.
Monica Thomassen attesterar upp till ett belopp uppgående till 10.000 kronor inklusive
momsförutsatt att kostnaden finns i befintlig budget.
Utbetalningar på över 150.000 kr ska avrapporteras på följande styrelsemöte.

Utanordningsrätt
Definition

Med utanordning menas handling genom vilken den utanordningsberättigade med sin
namnteckning eller signatur bekräftar att ett attesterat bokföringsdokument eller annat
liknande dokument får betalas. Utanordning kan också ske genom att den
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Swedbank.
utanordningsberättigade utanordnar betalning genom att använda sin personliga inloggning i

Syfte

Genom att endast ge utanordningsrätt till ett fåtal personer och för vissa befattningshavare,
begränsas dispositionsrätten över bolagets likvida tillgångar i form av kontanter, bank- och
postgirotillgodohavanden.

Begränsning

Utanordningsberättigad får ej godkänna betalning till egen person eller utgift som varit
förknippad med densamme. I dylika fall skall godkännande införskaffas av annan
utanordningsberättigad

Utanordningsberättigad skall kontrollera:
•
•

Att utbetalningen är rimlig
Att utgiften är attesterad av behörig person

Utanordningsberättigade personer och beloppsbegränsningar samt tillgång till
personlig inlogg hos Swedbank i Förbundets namn
Förbundsordförande, Generalsekreterare och kassör utanordnar betalningar för Förbundet
var och en för sig. För betalningar som signifikant skiljer sig från av årsmötet beslutad
budget krävs ett styrelsebeslut.
Förbundsadministratören kan utanordna betalningar upp till ett belopp uppgående till
100.000kronor inklusive moms.
Kassören och Generalsekreteraren ska tillsammans ha fullmakt att dela ut behörigheter
tillövriga användare vid behov.

Rätten att ingå avtal

Förbundets firma tecknas av Ordförande, Generalsekreterare och kassör, två i förening
enligt tidigare styrelsebeslut. Ovanståendepersoner har således rätt att två i förening ingå
avtal för förbundets räkning.
Denna instruktion antogs av Förbundsstyrelsen den 14 mars 2021 och ersätter tidigare
utfärdade attest- och utanordningsinstruktioner.

10061 Stockholm

Organisations nr
802013-4428

Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

Policy för sociala medier
SAFF har tagit beslut om en policy för sociala medier, senast reviderad version fastställd 22 mars
2021. Policyn beskriver riktlinjer för samtliga anställda, ledare och förtroendevalda som representerar
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet avseende sociala medier.
Sociala medier
Med sociala medier avses till exempel bloggar, hemsidor, Twitter, Facebook, Linkedln, Youtube,
diskussionsforum etc.
Sociala medier är ett effektivt forum att kommunicera med våra nuvarande och potentiella
medlemmar. Syftet är att sprida information om våra aktiviteter och vår verksamhet, uppmärksamma
tävlingar, bildsätta idrotten och vara en aktiv aktör i samtal kring amerikansk fotboll.
Utöver detta vill vi genom närvaro i kanalerna skapa överblick och få insyn i vad medlemmarna tycker
och tänker i olika frågor. Detta för att bättre förstå vad de behöver och kunna interagera.
Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig. Ytterligare ett syfte är att
attrahera sponsorer genom levande kanaler och en växande följarbas.
Kommunikation över internet innebär dock också risker för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
genom att det som skrivs och sprids ut kan få stor spridning och vara svårt att stoppa.
Syftet med denna policy är att anställda, ledare och förtroendevalda ska få riktlinjer så att vi kan
använda sociala medier på ett positivt sätt och att ge fler möjlighet att hitta till Svenska Amerikansk
Fotbollförbundet och dess verksamhet.
Riktlinjer
Du som person är alltid närvarande som enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar
inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.
Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen
skett i egenskap som arbetstagare/ledare/förtroendevald eller privat. Uppgifter som är till för att skada
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet kan utgöra brott mot lojalitetsplikten.
Om du känner dig osäker på vad du kan publicera/skriva ska du vända dig till ordförande eller
generalsekreterare.
Allmän policy
I den mån Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar,
hemsidor med mera administreras dessa av Svenska Amerikansk Fotbollförbundets anställda,
förtroendevalda. Övriga som önskar tillstånd till dessa konton ska godkännas av förbundsstyrelsen.
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet ska informera och entusiasmera läsaren att söka mer
information om amerikansk fotboll på t ex www.amerikanskfotboll.com eller www.saff.se.
Svenska Amerikansk Fotbollförbundets logotype ska användas i sin helhet.
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Förhållningsregler
Visa respekt. Kommentera aldrig någon nedsättande. Var alltid korrekt och använd sunt förnuft.
Basera alltid din kommunikation på fakta, inte uppfattningar eller rykten. Var tydlig för att undvika
missförstånd. Även om ditt svar är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra.
Respektera dina kamraters integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person
utan att informera denne.
Ge er inte in i andras trådar och svara. Ni vinner aldrig över en motståndare i en argumentation på
sociala medier.
Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som
gäller.
Var noga med vem och var du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Tänk också på att en
länk kan uppfattas som rekommendation från Svenska Amerikansk Fotbollförbundet.
Konflikter löses off-line. Det är alltid lättare och det lämnar inte ut konflikten till allmän beskådan.
Bemöt gärna med fakta och om du raderar kommentar eller inlägg, förklara sakligt varför.
Dokumentera om något går fel, ta gärna en skärmdump på det som hänt. Den kan gälla kommentarer,
spam etc. Anmäl händelsen till det sociala forumet och kontakta alltid pressansvarig och/eller
generalsekreterare. Kom ihåg att svensk lag gäller även på internet, den som gör sig skyldig till hot
polisanmäls.
Beakta GDPR (General Data Protection Regulation) om personuppgifter genom att vara noga att
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande
personuppgifter samt att ta bort kränkande personuppgifter.
Debatter på Facebook och andra sociala medier ska ha högt i tak men personliga påhopp, mobbning,
ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
Tänk på att inte föregå beslut som ska tas eller har tagits i Svenska amerikansk fotbollförbundet om
inte beslut fattats om att dessa ska kommuniceras utanför Svenska amerikansk fotbollförbundets
kanaler.
Vid alla frågor och diskussioner som rör rena fakta hänvisa till www.amerikanskfotboll.com,
www.saff.se eller Svenska Amerikansk Fotbollförbundets förbundsstyrelse eller generalsekreterare
samt undvik spekulationer och ryktesspridning.
Vi har inte resurser att använda sociala medier som en supportkanal. Frågor av supportkaraktär och
privata meddelanden ska alltid hänvisas till kansliet@amerikanskfotboll.com.
Härmed intygar jag att jag läst och förstått ovan information och regelverk för
verksamhetsåret 2021.
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SAFF Policy kring jäv
Inom Svenska Amerikansk Fotbollförbundet arbetar vi på våra medlemsföreningars
uppdrag och i deras intresse, samt med Riksidrottsförbundet som samarbetspart och
tillsynsorgan. Demokrati, rättvisa och respekt är grundläggande värden för vår
verksamhet.
Medlemmarnas och RF:s förtroende för oss fordrar att vi som verkar inom förbundet inte låter oss
påverkas av ovidkommande önskemål i vårt arbete.
Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.
Vi har därför alla ett ansvar att göra etiska val utifrån vårt uppdrag, - att utveckla amerikansk fotboll
som en idrott för alla. En anställd eller förtroendevald inom förbundet får aldrig missbruka sin
ställning.
Jäv är en omständighet som kan rubba förtroendet för en viss persons opartiskhet i samband med
hanteringen av ett ärende och därmed förbundets. När anställda och förtroendevalda handlägger och
fattar beslut i ärenden ska det därför utföras på ett sakligt och opartiskt sätt.
En person som kan anses jävig får inte handlägga eller besluta i det aktuella ärendet. Ansvaret för att
utföra jävskontroll ligger i första hand på eget ansvar hos den enskilda personen det gäller.
Personen har alltid skyldighet att meddela om jäv föreligger.
Om annan part anser att ett jävsförhållande föreligger ska förbundsstyrelsen eller ordförande inom
aktuellt arbetsutskott bedöma om ärendet ska överföras till en annan person.
Förbundsordförande har ytterst ansvar för bedömning i jävsituationer.
Även om inte jäv föreligger i ordets rätta mening kan det i vissa situationer kännas obekvämt för
parten att hantera ett ärende. För att undvika att opartiskheten i ett beslut ifrågasätts kan det i dessa
fall vara bra om personen avstår från att delta i hanteringen av ärendet.
Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess
utgång. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den som medverkat
genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutliga handläggningen.
När ska man anmäla jäv?
Exempel på klara fall av jäv är tex:
•

om du eller någon närstående är initiativtagare eller medsökande i ärendet eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående.

•

när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare
deltagit i handläggningen i någon av de tidigare instanserna.

Du ska också anmäla jäv om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba
förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är:
•
•
•
•

vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet
ekonomiskt beroende av en part eller intressent
engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i
förutsättningarna för en opartisk bedömning
det finns en intressekonflikt eller annan omständighet som gör din eller förbundets trovärdighet
kan skadas
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Försiktighetsprincipen
I verksamheten förekommer ibland situationer som inte är självklara eller enkla att bedöma ur
jävssynpunkt.
Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte ”känns bra” och som därför kan ifrågasättas.
I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter mellan dig som
tjänsteman/förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna vara av den naturen att
din eller förbundets trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är fråga om jäv i dess formella
mening.
I alla sådana fall ska en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att det kan vara bäst att avstå från
att delta i hanteringen av ärendet för att undvika att intressekonflikter kan uppstå.
Verkan av jäv
Om du är jävig får du inte delta i beslutsprocessen av ärendet eller uppdraget.
Det innebär att du normalt inte får vidta någon icke beslutad åtgärd i ärendet över huvud taget.
Om du skulle delta i ett ärendes handläggning fast du är jävig kan du orsaka fördröjningar då ett beslut
i ärendet kan överklagas på grund av jäv.
Du kan också orsaka en förtroendekris och därmed följande konsekvenser.
Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig ska du självmant meddela
detta, till förbundsstyrelsen eller till styrelsen inom det arbetsutskott du är verksam.
I samtliga fall där osäkerhet råder bör frågan tas upp för diskussion med förbundets styrelse och i
yttersta fall med ordförande.

Detta dokument fastställdes av SAFF Förbundsstyrelse den 22 mars 2021. .

Härmed intygar jag att jag läst och förstått ovan information och regelverk för
verksamhetsåret 2021.
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