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PROTOKOLL 4 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 25 MAJ, DIGITALT 
MÖTE 
 
Punkt  Ansvarig 

1.  Mötets öppnade KP 
2.  Fastställande av dagordning KP 
3.  Val av protokolljusterare KP 
4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från 

VU 
KP 

5.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli  
 a. RF och andra förbund FH 
 b. Kansli och personal FH 
 c. Strategiska dokument LN 
 d. Disciplinnämnd FH 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner  
 a. Ekonomi JB 
 b. Avtal och instruktioner JB 
 c. IUP AB FH 

7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten  
 a. Superserien, dam och herr TU 
 b. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr TU 
 c. Barn och ungdom TL 
 d. Flaggfotboll FFU 
 e. Landhockey ES 
 f. Tävlingsutskottet övrigt TU 

8.  Uppföljning av ansvarsområden  
 a. Landslag DJ 
 b. RIG och NIU DJ 
 c. Internationellt KP, 

EWS,BI 
 d. Domare DU 
 e. Distrikt  FH 
 f. Verksamhetsstöd BoU med verksamhetsstöd TL 
 g. Utbildning  TL 
 h. Kommunikation och information EWS 
 i. Marknad FH 
 j. Evenemang JT 
 k. Antidoping FH 
 l. Landhockey ES 
 m Flaggfotboll EWS 

9.  Uppföljning av projekt  
 a. Samgåendeprocessen  FH, KP m fl 
 b. Coronagruppen  FH,JT, 

EWS 
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 c. Föreningsforum CHH 
 d. Vision 2030 CHH 

11.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra KP/EWS 
12.  Mötets avslutande 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) 
Joakim Dahlin, adjungerad (JD) 
Miriam Dreifaldt, adjungerad (MD) 
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 
Monika Stylin, adjungerad (MS) t o m punkt 9 b  
Monica Thomassen, adjungerad (MT) 
 
Förhindrad: 
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS) 
 
 
1. Mötets öppnande och adjungeringar 

KP öppnade mötet och hälsade alla välkomna. JD, MD, FH, MS och MT adjungerades.  
 

2.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med justering att innan punkt 5 inleds, föredra och besluta i 
punkt 9 A, B, C, D, 5 C och 8 C.   
 

3.  Val av protokolljusterare 
  
 Beslutades att:  

• välja LS till mötesjusterare  
 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 
KP gick igenom de beslut som togs vid förra mötet. Inga synpunkter framfördes på 
föregående möte och två VU-möten har hållits, 210428 (protokoll finns på saff.se) och 
möte 210511 som ej ännu är justerat. KP föredrog VU-protokollen. 
 
MS, nyanställd föreningsutvecklare, presenterade sig och hälsades välkommen ombord 
av KP.  
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9.  Samgåendeprocessen 
a. FH rapporterade från samgåendegruppen som haft två möten sedan förra styrelsemötet där  
 samtliga medlemmar deltagit. Han konstaterade att arbetet går framåt men är inte klart 

ännu. 
     
 Arbete pågår inom följande områden: 
 
 - Ekonomi. Behandling av samgåendestödet samt prognos för vilka medel SLHF kan föra 

över till SAFF i slutet av året.  
 - Föreningskonferens bokad i Stockholm sista helgen i november. Planering för 

konferensen fortsätts av CCH och FH. Fokusområden kommer vara samgåendet till 
SWE3 och Vision2030. CCH och FH tar gärna emot input kring programmet. 
Föreningskonferensen kommer att vara gratis för alla medlemsföreningar 

 - Arbete med hur distrikten ska fungera och vara indelade. Beslutspunkt under 8E.  
- Inom ramen för samgåendestödet kommer det tas fram en digital utbildning som syftar 

till att stärka kunskapen hos de organisationsledare som engagerar sig på central nivå 
inom SWE3.  

 - Arbete med arbetsordning och ansvarsfördelning för SWE3 fortsätter. ES och FH 
ansvarar  

 - Arbetet tillsammans med AGood ID gällande varumärke och kommunikation för SWE3 
fortsätter. Planen är att presentera arbetet under föreningskonferens och sjösätta 1 jan 
2022  

 - BI och LS arbetar vidare med att se över de nya stadgarna för SWE3  
 
  SAFF har även tagit över SLHF:s medlemskap i Städa Sverige:  
 

Städa Sverige är en ekonomisk förening. Medlemmar och ägare (43 st) är uteslutande 
ideella idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. Idrottsförbunden startade verksamheten 
1988 i syfte att bidra till finansiering av ungdomsidrotten. Idén med organisationen är att 
idrottsungdomar jobbar för miljön och projekten finansieras av näringsliv, kommuner 
eller andra organisationer. Städande förening får ett bidrag till sin verksamhet och gör 
samtidigt en värdefull insats. Städa Sverige organiserar runt 800 städningar varje år och 
deltagande ungdomslag får ekonomisk ersättning för sin insats. Under 2020 gick nära 7 
miljoner kr ut i föreningsersättning. 

   
  Nästa möte i samgåendegruppen är den 10 juni. 
 
  Beslutades att: 

• SAFF tar över ansvaret för verksamheten inom SLHF per den 1 oktober 
• Kalla medlemmarna inom SAFF till ett extra förbundsmöte under 

föreningskonferensen 27-28 november 
 

9.  Coronagruppen 
b.  FH meddelade att ett par möten har hållits inom gruppen som består av medlemmar från DU, 

TU, kansli och FS. Representanter från gruppen har deltagit i dialoger och möten med RF. 
Protokoll 10.0 presenterades den 19 maj som en följd av lättade restriktioner från regeringen. 
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Regeringen har också meddelat att matchförbudet hävs per den 1 juni och publik får i viss mån 
besöka arenor. 

    
Beslutades att: 

• gå från FAS 0 i protokollet till FAS 2 per den 1 juni under förutsättning att 
restriktionerna inte skärpts 
 

En lång diskussion följde avseende domarnas säkerhet. MD framförde att domarna önskar 
en förhöjd säkerhet och vi har ett arbete kvar at göra kring detta.  

 
9.  Föreningsforum 
c. CHH meddelade att datum är satta för Föreningsforum 3 och 4, 1 juni respektive 1 

september kl 20-22. Information om anmälan har gått ut på saff.se. 
 CHH informerade vidare om bra feed-back sedan senaste forumet.  
 
9.  Vision 2030 
d.  CHH informerade att projektgruppen och Thomas Bergström (RF/SISU) har haft två 

möten där de diskuterat ramar för processen. Hon presenterade syfte och målsättning, 
avgränsning, kravspecifikation och tidsram, alla detaljer är ännu inte klara. 

 
8.  Uppföljning av tävlingsverksamheten 
c.  Internationellt 

KP informerade om introduktionsmöte som hållits med Roope Noronen, en allmän 
diskussion om hur vi kan samarbeta samt diskussion om U19 NM och Nordic Girls Camp. 
 
BI redogjorde för arbetet med en internationell strategi. Utbildning och domarfrågor ska 
även tas med i strategin. Han informerade också om pågående Erasmusprojekt och 
diskuterades hur få in detta i utbildningsplattformen. 
 
Beslutades att: 
 
• skjuta på beslutet att anta strategin till nästa möte så även domarfrågan och utbildning 

kommer med i strategin 
 

5.  RF rapporter från RF och andra förbund och kansli 
a.  RF och andra förbund 

• RIM genomförs 28-30 maj. KP är anmäld som ombud med ES som ersättare. LS och 
FH anmälda som åhörare. Länk till RIM: 
https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/  

• Regeringen har beslutat om ytterligare stöd på 600 miljoner kr till idrotten.  
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/600miljonerkronoriytterligarestod  
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• Helgen 28-30 maj är det dags för Riksidrottsmötet 2021. Till denna gång samlas de 70 
specialidrottsförbunden på ett helt digitalt möte. Riksidrottsmötet har tagit emot 31 
motioner och 11 medlemsansökningar utdelat på RF- och SISU-stämmorna. Till detta 
så tillkommer det 6 RS-/FS förslag, strategiska och ekonomiska planer och val till 
förtroendeposter. Här kommer förslag till beslut från på särskilda punkter av särskild 
vikt för SAFF för vår styrelse att ta med för Amerikansk Fotboll att rösta och verka för 
på Riksidrottsmötet. Punkterna presenteras enligt ordningen på Möteshandlingarna 
under RIM hemsidan: https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/ 
 
FH och LS har gått igenom de viktigaste handlingarna. LS presenterade handlingarna 
som FS bör ta ställning till och frågorna diskuterades.  
 
Beslutades enligt nedan:   
 
10.1 Strategisk plan - Enligt RS förslag  
10.14 Förändrad röstlängd - Avslag.  
10.17 #elitidrott2030 – ett idrottsövergripande elitidrottsprogram- Elit, prioritera eller 
så blir vi kvar på perrongen. - Enligt RS förslag.  
10.2 Uppdrag och arbetssätt - Enligt RS förslag.  
10.22 Kraftigt stärkt stöd till specialidrottsförbunden med idrotten i fokus - Motion 23 
– Avslag yrkas på hela motionen  
10.23 10% tak avseende SF-stöd - Motion 24 - Bifall.  
10.25 Se över strukturerna för att bedriva motionsidrott - Motion 26 - Enligt RS 
förslag.  
10.26 Olycksfallsförsäkring för alla idrottande barn och ungdomar i åldern 7-25 år - 
Motion 27 - Bifall.  
10.30 Övriga ändringar i RFs stadgar – Enligt RS förslag (Bifall). Se särskild 12 Kap 
Tävlingar  
11.1 Svenska Padelförbundet - Enligt RS förslag (bifall)  
11.2 Svenska Islandshästförbundet - Enligt RS förslag (bifall)  
11.3 Friskis & Svettis Riksorganisation - Avslag  
12.2-12.11 Valberedningens förslag 2021 - Enligt valberedningens förslag. 
 
Övriga punkter föreslås SAFF:s ombud (KP med stöd av LS, FH och ES) få frihet att 
bestämma men utgångspunkten är enligt RS förslag.  
 
KP tackade LS för bra föredragning. 
 

b. Kansli och personal 
FH informerade att semesterplanering är färdig för samtlig personal. Kansliet kommer att 
hållas stängt vecka 28-29 och eventuellt v 30 under sommaren. 
 
Anställningen av Monika Stylin och inrangering från SLHF är klar och Monika är 
anställd av SAFF som verksamhetsutvecklare och barn&ungdom från 1 maj. 
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c. Strategiska dokument 
LN presenterade förslag till uppdaterad verksamhetsplan. På längre sikt ska utformningen 
ligga till grund för och möjliggöra en utvecklad VP till nästa verksamhetsår. 
 
Beslutades att: 
• Anta förslaget till verksamhetsplan enligt dokument som lagts upp i FS Teams-mapp. 
 
FH tog upp de beslut från förbundsmötet som är aktuella. 
 
• Proposition 4 – Uppdrag till FS att undersökta hur förbundet kan starta ett barn- och 

ungdomsutskott samt se över vad dess uppgifter borde vara. Ett resultat av uppdraget 
ska presenteras på årsmötet 2022. Status – färdig. 

• Proposition 5 – Uppdrag till FS att ge förbundsstyrelsen tillsammans med distrikten i 
uppdrag att se över hur förbundet kan förbättra möjligheten för föreningar att jobba 
med ”Idrotten Vill”. Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 5. Status – ej 
påbörjad. 
 
Beslutades att: 
 

• BoU- utskottet tar till sig detta och att Tobias Lindh lägger upp det i 
utbildningsmodulen. 
 

• Proposition 6 – Uppdrag till FS att tillsammans med distrikten fortsätta jobba med 
förbättringar kring processen för att uppfylla de kraven kopplade till rösträtt. 
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 6. Status – ej påbörjad. 
 
Beslutades att: 
 

• LS och BI tar in detta i samgåendegruppen under stadgar 
 
• Motion 27 – Inlämnad av Stockholm Mean Machines IF avseende att ge FS i uppdrag 

att undersöka hur delegering av administration av Ungdomsspel (icke nationella serier) 
till distrikten skulle kunna se ut. Status – ej påbörjad. 

 
Beslutades att: 

• Motionen tas upp på föreningskonferensen i november 
 

• Motion 22 och 28 – Inlämnad av Stockholm Mean Machines IF avseende VU:s 
mandat i stadgarna. 

 
  Beslutades att: 

• KP och FH arbetar med detta 
 
5. Disciplinnämnd 
d. Inget att rapportera. 
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6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 
a. Ekonomi 

JB kommenterade de utsända handlingarna, RR och BR t o m 11 maj. En uppdaterad 
budget presenterades.  
 
Han konstaterade att med anledning av justeringar i verksamheten på grund av pandemin 
så har flera resultatenheter justerats. Resultatet beräknas bli bättre än i 
ursprungsbudgeten. Medel från återstartstöd (RF) och eventuella medel från SLHF vid 
samgåendet är inte medtagna i budgeten.  
 
Beslutades att: 

• Anta det nya budgetförslaget, budget 3.0 
 

b.   Avtal och instruktioner 
 Inget presenterades. 
 
c.  IUP AB 
 FH informerade att ett styrelsemöte har genomförts och att han deltog. 
 

Fler förbund har anslutit sig till samarbetet kring IUP och det har även visats intresse för 
nya delägare i bolaget. 

  
Diskussioner med SISU och SISU Idrottsböcker har fortsatt och någon form av samarbete 
kommer inledas efter sommaren. 

 
7.  Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten  
a.   Superserien dam och herr 

  Se 7 f. 
 

b.   Division 1 och 2, dam och herr 
      Se 7 f. 
 
c.   Barn och ungdom (U15, U17, U19) 
      Se 7 f. 
 
d.  Flaggfotboll 

EWS har skriftligen sänt in rapport och har haft kommunikation med alla nio föreningarna 
i SM-serien herrar om hur lång tid de behöver från de att de kan börja träna på riktigt igen 
tills vi kan starta serien.  
Svaren varierade mellan två och åtta veckor men de flesta runt sex veckor.  
Planen är nu att skapa ett spelschema med preliminär seriestart tidigast sex veckor efter 1 
juni och att matchsammandragen blir fler men mindre (tre–fyra lag) samma speldatum.  
 
Planen är att båda U-serierna spelas höst. 
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e. Landhockey 
ES informerade om TK-möte 17 maj. Plan att starta upp viss lokal utomhusverksamhet 
(7 a side) i juni, om möjligt. Övriga matcher/serier schemalagda till augusti. SM-vinnare 
(11 a side) utifrån match-/serievinnare. SM i Hockey5s 12-13 september i Göteborg. 
Sista anmälningsdag 20 juni. Sker som samarrangemang med Västra LHF som har 
”distriktmästerskap” samma helg. Återanmälan av lag, senast 1 juni, till uppskjuten 
Europacup (som genomförs augusti). Inbjudan till nästkommande utomhussäsong (start 
sep-21, slut våren-22) skickas ut under maj månad. Sista anmälningsdag 20 juni. 
Inbjudan till indoorsäsongen 21/22 är utskickad, sista anmälningsdag 30 juni.  
 
Planering pågår kring förtydligande av regler för de olika spelformerna (5 och 7). 
Arbete tillsammans med verksamhetsområde Bredd för att utveckla domarsidan. Allmän 
planering av säsonger med försök till återkommande spelschema gällande alla 
spelformer. Översikt av kostnader för tävlingsverksamheten och vilka deltagaravgifter 
som bör tas ut.  
 

F Tävlingsutskottet 
  JD informerade. 

 
• Efter dialog med föreningarna i SSD har beslut tagits att flytta denna till hösten. 

Fortsatt dialog förs med SSH via SAFE där man vill avvakta om 
rekommendationerna kommer att ändras den första juni och då kunna starta helgen 
12-13 juni. Finnkampen för damer behövs jobbas mer med. 

• Alla vårens serier utom SSH är nu flyttade till hösten. 
• Schemaläggning av höstserierna U15 och U19 pågår. Planering av SSD pågår. 

 
TU föreslår att lag som träder ur serie innan seriestart (att någon serie i divisionen startat) 
på grund av att serien har flyttat kommer att placeras sist i tabellen och flyttas ner en serie 
nästkommande säsong om inte andra strategiska beslut återkallar detta.  
Inbetalda avgifter betalas inte tillbaka men kan användas nästkommande säsong, ingen 
straffavgift kommer att tas ut. 
I övrigt gäller vanlig praxis enligt TB.  

 
  Beslutades att: 

 
• Att anta ovanstående förslag om riktlinjer vid utträde ur serie av lag på 

grund av pandemirelaterade flyttar 
 

8. Uppföljning av ansvarsområden  
a. Landslag 

DJ kommenterade utsänt skriftligt underlag.  
• LLK-möte har genomförts 23 maj. 
• Påbörjat arbete med ny elitplan som ska presenteras för RF i september, den kommer 

innefatta samtliga tre idrotter i SWE3. 
• Genomfört ett möte med representanter från RF. 
• Veckovisa avstämningar har hållits med FH och Tobias Lindh kring framdrift av arbetet 
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• Möte kring EM-slutspel (HFL). Tilltänkt person som förbundskapten godkänd och 
beslutad av VU. Arbete med avtal pågår och beräknas färdigt inom kort. 

 
Arbetet fortsätter med nedbrytning av landslagsbudget. Åter starta rekrytering av 
förbundskapten DLL. Initiera kontakt med RIG/NIU samt sätta ramar för fortsatt 
samverkan (delegeras till Tobias Lindh). 
 
Långsiktigt arbete är att säkerställa färdigställande av elitplanen och tillsätta och 
långsiktigt sökande av förbundskaptener för samtliga elitlag. 
 
Det är mycket jobb med elitplan och arbetet med Finnkamp dam fortsätter. 
 

b. RIG och NIU  
Se ovan. 
 

d. Domare 
MD rapporterade kring utsänd skriftlig rapport. Strategi för att uppdatera utbildningar samt 
skapa en ny Pee-wee-utbildning har tagits fram. IUP och iRef har sammankopplats och 
underlättar hantering av licenser. 

 
Frågeformulär har sänts ut till alla Elitdomare med frågan hur man känner inför en eventuell 
start 12 juni. Arbetet med Domartillsättning pågår inför SS herrar när det blir säsong.
   
Diskuterades reseersättning för domarna och återkommer med förslag. 
 
DU fortsätter att uppdatera och ta fram nya domarutbildningar och inkluderar distrikten i 
Pee-Wee-utbildningen. 
 

e. Distrikt 
FH föredrog skriftlig rapport om möte med samtliga SDF inom SAFF och SLHF som hölls 
18 maj. CHH, FH och MS deltog från SAFF och 4 SDF-ordföranden från SAFF och 2 
SDF-ordföranden från SLHF. Presentation från träffen finns bifogat till FS. Syftet var att: 
  
1. Informera och diskutera kring samgåendeprocessen  
2. Arbeta med distriktsindelningen i SWE3  
3. Diskutera resursöverföreningen från SLHF till SAFF på distriktsnivå  
 
CHH och FH arbetar vidare med frågankring indelningen och antal SDF inom SWE3. 

 
Beslutades att: 
• de resurser som finns kvar inom SDF hos SLHF ska föras över till motsvarande 

SDF inom SAFF 
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f. Verksamhetsstöd BoU  
ES föredrog den skriftliga utsända rapporten. Hon har tillsammans med Tobias Lindh och 
Monika Stylin haft ett avstämningsmöte den 11 maj. 
De planerar både kort- och långsiktigt för arbetet med de nya barn- och ungdomsutskottet 
och de kommer också att ta hjälp av medlemsföreningarna genom nyhetsinlägg på hemsida 
och sociala medier. 
 
Arbete med skolsamverkan har påbörjats och ett projektbidrag för Flex-fotboll har 
beviljats. 
 
Monika Stylin och FH har haft möte med SPARK Generation, en tjänst som vill hjälpa 
ungdomar (10-16 år) att hitta sin ”spark” via digitala hjälpmedel. Mer information finns på 
https://sparksgeneration.com/. Vid medlemskap skapar vi tillsammans med dem en digital 
kampanj mot målgruppen som samtliga intresserade föreningar kan ta del av. De når sedan 
intresserade ungdomar via appen de erbjuds.  
 
iRef har nu uppdaterats så att all medlemsdata kommer från IOL. Vi använder samma 
lösning som vi gör med vår utbildningsplattform IUP. Detta för att vi ska kunna bygga på 
fler funktioner och kanske även bygga ihop systemen på ett smidigt sätt när vi använder 
samma databas som grund. Dessa ändringar har gått live och nyhet om ändringarna gick ut 
tisdag den 11 maj. Flaggfotbollen finns nu med i iRef och alla flaggdomare kommer 
registreras där lika som Amerikanskfotbollsdomare. SM-serien kommer hanteras i iRef 
men utvecklingsserien kommer hanteras utanför detta då utvecklingsserien använder en 
annan lösning på hur de räknar ihop serien och vi valde i år att inte programmera om iRef 
att kunna hantera det. Detta efter samtal med FFU.  
 
Inköp av iRef har genomförts så att förbundet är ägare och utveckla produkten.  
 
Ansökan om Skolsamverkan ska skickas in till RF senast 1 juni.  
 
Arbete pågår med Projektstöd IF: Uppdatera för att kunna mappa in Landhockeyn på bra 
sätt. FUP och andra dokument rörande barn och ungdom: Genomgång av nuläge samt 
jämförelse mellan SAFF och SLHF för att se vad som kan slås samman och hur.  
 
iRef: Nästa steg i utvecklingen är två saker.  
 
1. Kontakt med Landhockeyns Tävlingskommitté (TK) har tagits. TK fyller rollen av både 
TU och DU i Landhockey. Målet är att vi ska kunna få in Landhockeydomarna i systemet 
innan deras höstsäsong drar i gång men om det inte går så borde inomhussäsongen inte 
vara några problem.  
2. Det andra vi påbörjat är att vi ska designa en ny webb för lagledar-administration. Målet 
är att få saker som spelarlistor och licenser/övergångar att hanteras i ett system och inte 
som idag på olika papper och i olika system. Det kommer byggas upp lite åt gången det 
närmsta året men arbetet kommer börja med en workshop tillsammans med lagledare från 
Carlstad och Täby som kommer komma in och stötta i vilka behov lagledarna faktiskt har 
och vad vi ska börja med för att de hjälper dem mest.  

http://www.amerikanskfotboll.com/
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 Beslutades att: 
 

• SAFF blir medlemmar i Sparks Generation och erbjuda samtliga 
medlemsföreningar den tjänsten 

• SAFF finansierar alla kostnader knutet till Sparks för det första verksamhetsåret 
 

 
g. Utbildning 

FH kommenterade Tobias Lindhs utsända skriftliga rapport. 
 
• Webinarier för domare har genomförts.  
• Arbete med Lagledarutbildning har påbörjats författare där är Tobias Stenström.  
• Arbete med en grundutbildning i Idrottsmedicin som vi kan använda för alla som är 

”medicinskt ansvarig” på matcher så att vi kan säkerställa en lägsta nivå har påbörjats.  
• Samarbete kring ledarskapsutbildningar har inletts och presenteras under hösten.  
 
Målet är att försöka utnyttja den tid som är kvar innan sommaren och seriestart att få igång 
några författare att börja skriva utbildningar om det kommer resultera i att vi får färdigt till 
augusti eller sikta på tidig vinterrelease.  
 
Vi märker fortfarande av pandemin och det är många färre som blir domare nu än 2019. 
Både junior- och seniordomare. Kommer behövas arbete med detta nästa år så vi inte 
fortsätter tappa i leden det kommer påverka verksamheten på sikt.   
 

h. Kommunikation och media 
FH gick igenom EWS skriftliga rapport där arbete planeras att ta fram enklare trycksaker 
som kan användas vid marknadsföring av sporterna. 

 
i.   Marknad 

FH föredrog verksamheten och om diskussioner som har inletts med 
leverantör/samarbetspartner gällande verksamhetsmaterial och representationsmaterial för 
SWE3. 
 
Planerar att under hösten skriva avtal med leverantören och kunna presentera förslag på  
bl a matchställ, representationskläder och merchandise för SWE3. Leverantör ska då kunna 
tillhandahålla utrustning för samtliga tre idrotter i SWE3. 
 

j. Evenemang 
 JT och AL presenterade utsänt förslag kring SM-final 2021. De redovisade om bakgrund, 

förutsättningar, kontakter med SAFE och föreningar enskilt under april och maj månad. I 
ett tidigt skede meddelade SAFE att de inte hade möjlighet att ta detta uppdrag gemensamt 
utan hänvisade till enskilda samtal med de föreningar som var intresserade.  

  
Evenemangsgruppens slutsats och rekommendation diskuterades. De tre presenterade förslagen var 
väldigt lika.  
 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Beslutades att: 
• följa Evenemangsgruppens förslag att SM-finaler tilldelas Örebro Black Knights och 

hålls på Behrn Arena, Örebro den 10 juli och enligt alternativ B i förslaget (innebär en 
max kostnad för SAFF på 15 000:- ). De får även option för SM 2022. 

  
 DJ anmälde jäv och deltog inte i beslutet. 
 
k. Antidoping 

KP föredrog kort att när säsongerna kommer igång kommer kansliet påminna föreningarna 
att genomföra Ren Vinnare och Vaccinera Klubben. 
 
Rapporter till IFAF om planerad landslagsverksamhet skickas kvartalsvis. 
 

l. Landhockey 
ES informerade om aktuell verksamhet. De har avanmält laget i EM på Malta i augusti och 
turneringen kommer att ställas in då många har dragit sig ur. 
 
Översättning av regelbok pågår för att domarutbildning enklare ska kunna skapas.  
 
Ett extra styrelsemöte hölls den 20 maj då elitansvarig har dragit sig ur. Ylva Melin tar 
över som elitansvarig. FIH-kongress enbart digitalt den 22 maj.  
 

m. Flaggfotboll 
 Ingen rapporterad verksamhet. 

 
11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 
       
 Beslutades att: 

• KP och FH går igenom punkten efter mötet.   
 
12.  Mötet avslutande 

KP tackade för mötet och därefter avslutades detsamma.  
 
 

Vid protokollet: 
 
 
Monica Thomassen  
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Kjell Peterson    Lars Samuelsson 
Ordförande    Ledamot 

Kjell Peterson (4 Jun 2021 13:10 GMT+2)
Kjell Peterson

Lars Samuelsson (4 Jun 2021 13:49 GMT+2)
Lars Samuelsson
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