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PROTOKOLL 5 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 15 JUNI, DIGITALT 
MÖTE 
 
Punkt  Ansvarig 

1.  Mötets öppnade och adjungeringar KP 
2.  Fastställande av dagordning KP 
3.  Val av protokolljusterare KP 
4.  Information om händelser föregående vecka KP, FH 
5.   Information från TU JD 
6.  Ordförande och medlemmar i DU KP 
7.  Mötets avslutande KP 

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

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

2.  Fastställande av dagordning 
   Dagordningen fastställdes. 
 
3.   Val av protokolljusterare 
  
  Beslutades att: 

• välja EWS till mötesjusterare 
 
4. Information om händelser förra veckan 

FH informerade om onsdagens rekommenderade beslutade regionala restriktioner i 
Värmland och därmed svårt att tillåta matcher i Värmland. FH redogjorde vidare för 
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diskussioner som hållits med smittskyddet i Värmland, Coronagruppens möten, VU-möten 
som hållits och om förda diskussioner kring olika lösningar för Superserien herrar som 
planerades att starta till helgen och om matcher skulle ställas in eller ej. Dialog fördes även 
med berörda lag och med SAFE. Ett åtgärdspaket togs fram för att öka säkerheten för 
deltagarna. Frågan vändes och vreds på och på fredagen kom besked från Värmlands 
smittskydd att det var OK att spela matcherna så länge det nationella förbundet godkänner 
och att det finns en handlingsplan för utökad säkerhet. Beslut togs då att inte ställa in 
matcherna och köra som planerat i helgen.  
 
Beslutades också att ta veckovisa beslut då vi inte vet vad som händer, se även VU-
protokoll. Detta ledde till att några domare hoppade av och därmed svårigheter att hitta 
elitdomare till helgen. Dispens söktes hos TU för att seniordomare skulle få döma, TU 
avslog dispensansökan, vilken överklagades och VU godkände dispensansökan och i och 
med detta avgick flera medlemmar i DU. Hanteringen av frågan diskuterades ingående 
samt processen för veckovisa avstämningar för SSH-matcher.   

  
Tävlingsutskottet (TU) har beslutat om att matcher kan genomföras från och med 12 juni 
2021. 
 

  Beslutades att: 
 

• FS beslutar veckovis om det har tillkommit omständigheter på grund av nya 
ytterligare restriktioner utöver existerande coronaprotokoll, som gör att planerade 
matcher bör flyttas. 

• FS skall meddela TU om FS anser att sådana omständigheter föreligger senast 48 
timmar före matchstart. TU beslutar då om tidigare beslut att genomföra matcher 
skall omprövas. 

•  FS skall också meddela TU om FS inte anser att sådana omständigheter föreligger 
senast 48 timmar före matchstart. TU:s tidigare beslut att genomföra matcher som 
planerat gäller då. 
 

TU:s beslut om att matcher kan genomföras från och med 12 juni 2021 kan överklagas till   
VU. 
TU:s beslut om att eventuellt flytta planerad match kan överklagas till VU. 
VU:s beslut kan överklagas till RIN. 

5. Information från TU 
JD informerade att TU varit i kontakt med SAFE och de har ett önskemål att det bara ska 
spelas en semifinal, ettan går till direkt final för att minska antalet matcher. Hela SAFE står 
bakom och TU bifaller detta. 
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6. Ordf och medlemmar i DU 
DU består för närvarade av Theo Mandoki och Markus Agebrink (Klas Leidö, utsedd av 
IFAF). 
 
 Beslutades att: 

• Utse Tobias Stenström till ny ordförande i DU och Gustav Bratt som ny ledamot. 
 
7.  Mötet avslutande 

KP tackade för mötet och därefter avslutades detsamma.  
 
 

Vid protokollet: 
 
 
Monica Thomassen  
 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Kjell Peterson    Erika Wiman Snäll 
Ordförande    Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT 210616 

Kjell Peterson (21 Jun 2021 11:27 GMT+2)
Kjell Peterson Erika Wiman Snäll (21 Jun 2021 11:35 GMT+2)
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