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PROTOKOLL 6 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 21 JUNI, 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.  Information från valberedningen JP, JB 
6.   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 

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

8.  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 

9.  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 

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

 c. Föreningsforum CHH 
 d. Vision 2030 CHH 

11.  Övriga frågor KP 
12.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra KP/EWS 
13.  Mötets avslutande KP 

 
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, TU adjungerad (JD) 
Tobias Stenström, DU adjungerad (TS) fr o m p. 8 j 
Joakim Björkman, valberedningen adjungerad (JB) 
Johanna Pilbäck, valberedningen adjungerad (JP) 
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 
Monica Thomassen, adjungerad (MT) 
 
1. Mötets öppnande och adjungeringar 

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

2.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med justering att lägga till nya punkter valberedningen 
informerar och övriga frågor samt att innan punkt 5 inleds, föredra och besluta i 
förekommande fall punkt 9 j, 10 a och d.   
 

3.  Val av protokolljusterare 
  
 Beslutades att:  

• välja LN till mötesjusterare  
 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 
KP gick igenom de beslut som togs vid två tidigare möten och föredrog tre stycken VU-
möten som har hållits. 
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5.    Information från valberedningen 
JP och JB informerade om valberedningens arbete. JP meddelade att VB har haft möte 
varannan vecka och hittills haft sju möten. De har haft ett första öppet möte med samtliga 
medlemsföreningar och är tacksamma för det engagemang som visats angående denna 
samgåendeprocess. I augusti kommer de att ha specifika möten med ledningsgruppen för 
respektive idrott och informerade vidare att kandidatnomineringar för respektive idrott nu 
är öppen (se www.saff.se). JP informerade att det finns ett behov av att förtydliga 
samgåendeprocessen. JP och JB tackade för gott samarbete. 
 

9. j.  Evenemang 
  JT och AL informerade om pågående planering av SM-final med Örebro Black Knights. 

JT informerade om streamingtjänster och att avtal kommer att vara klart i veckan.  
   
  Evenemangsgruppen har haft möte med flaggfotbollens SM-serielag för att informera om 

SM-slutspelsarrangemang samt att ta del av intresse för att arrangera den. Tre olika 
förslag av arrangörer föreligger. Det redovisades för- respektive nackdelar med de olika 
förslagen. Evenemangsgruppens förslag är Nässjö Saints. 

  
   AL anmälde jäv och gick ur mötet och deltog inte i den diskussion som följde avseende 

utseende av SM-arrangör för flaggen. 
 
   Beslutades att: 

• utse Göteborg Marvels till SM-arrangör för flaggfinal 2021. 
 

Därefter ringdes AL upp igen och kom in i mötet på nytt. 
  

10. a. Samgåendeprocessen 
  FH rapporterade från samgåendegruppen som haft ett möte sedan förra styrelsemötet där  
  samtliga medlemmar deltagit. 
     
  FH presenterade de skriftliga dokument som sänts ut innan mötet. 
  Arbete pågår inom följande områden: 
 
 - Ekonomi. Behandling av samgåendestödet samt prognos för vilka medel SLHF kan föra 

över till SAFF i slutet av året.  
 - MT ansvarar för att det ekonomiska övertagandet av SLHF går korrekt till. MT 

kommenterade planerat arbete och informerade att ett möte är inplanerat i augusti med 
kassörer och revisorer  i augusti för att gå igenom hur den ekonomiska förvaltningen 
överförs till SAFF den 1 oktober.  

 - CHH och FH fortsätter planering av föreningskonferensen sista helgen i november. 
Fokusområden kommer att vara samgåendet till SWE3 och Vision 2030. Information 
kring konferensen har gått ut som ”save the date” till föreningar och distrikt. Inbjudan 
kommer efter sommaren.  

 - FH föredrog kort hur arbete med arbetsordning och ansvarsfördelning för SWE3 
fortsätter. ES och FH fortsätter arbetet med detta. 
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- Arbetet tillsammans med AGoodID gällande varumärke och kommunikation för SWE3 
fortsätter. 

 - BI och LS arbetar vidare med att se över de nya stadgarna för SWE3.  
 - Intern diskussion har hållits i gruppen kring hur vi ställer oss till att ansluta fler 

förbund/idrotter till SWE3. Flera av besluten på RIM gör att mer pengar och makt går 
mot större förbund vilket innebär att vi borde växa än mer. Gruppen är positiv och öppen 
till diskussioner med fler förbund. 

 
  Nästa möte i samgåendegruppen är den 6 juli. 

 
d. Vision 2030 
  CHH informerade att en första processträff med projektgruppen, ledd av Thomas 

Bergström, RF, har genomförts den 9 juni. En kort informationsfilm om projektet har 
spelats in.  

 
   Beslutades att: 

• anta projektplan vision 2030 
 

6.  RF rapporter från RF och andra förbund och kansli 
a.  RF och andra förbund 
 FH informerade om RIM som genomfördes 28-30 maj, digitalt. KP, LS, ES och FH deltog 

från SAFF. Björn Eriksson omvaldes som ordförande för RF och FH redogjorde för övriga 
ledamöter i Riksidrottsstyrelsen.  

 Andra viktiga beslut som togs under RIM:  
• Svenska Padelförbundet och Svenska Islandshästförbundet valdes in som nya SF i RF 

och SISU.  
• Friskis och Svettis och Svenska E-sportförbundet var bland de förbund som inte 

valdes in av mötet.  
• RIM beslutade om stärkt ekonomiskt stöd till SF: 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/riksidrottsmotetbeslutadeomettstarktstodtillspe
cialidrottsforbunden. Detta kommer ske på bekostnad av mindre centralt och regionalt 
stöd till idrotten.  

• Ett nytt nationellt elitidrottsprogram klubbades: 
www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/grontljusforidrottsovergripandeelitidrottsprogram 

• Ett 10% tak återinfördes gällande de centrala ekonomiska stöden.  
• RIM beslutade om kompetensstöd och ökat ekonomiskt stöd för parasport: 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/kompetensstodochokatekonomisktstodforparas
port  

 
 FH informerade om vikten av att fortsätta vara öppna för att ta in nya idrotter  
 

  Mall för återstartsstöd och information om stödet är utskickat av RF och finns bifogat till 
FS. Informationsmöte mån 21 juni.  

 
  FH informerade kort kring Idrottsombudsmannen. 
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  FH informerade om återstartsstöd som vi kan söka och presenterade en mall för detta. 

Planen ska sändas in till RF snarast, senast 1 september. 
 
     Beslutades att: 

• utse LS, FH och Monika Stylin att ansvara för återstartsplanen 
 
b. Kansli och personal 

Kansliet kommer att hålla stängt vecka 28–30 under sommaren. FH och MT kommer att 
bevaka inkommande ärenden under veckan. 
 

c.    Strategiska dokument 
 LN sände en påminnelse om svar från FS till Verksamhetsplanen senast 1 juli. 
 
d. Disciplinnämnd  

Inget att rapportera. 
 

7. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 
a. Ekonomi 

JB kommenterade de utsända handlingarna, RR och BR per den 15 juni.  
 
Han konstaterade att det ser bra ut men osäkert framöver med tävling/landslag och lite 
osäkert kring serierna fortfarande samt hur stort återstartsstödet blir från RF. Prognosen 
för tillfället är att resultatet blir bättre än budget. Medel från SLHF beräknas komma in 
till SAFF innan 1 oktober. 
 
FH meddelade att besked om det statliga tvåårsstödet kommer senare än vanligt, ej i 
oktober som tidigare. 
  

b.   Avtal och instruktioner 
 Inget att rapportera.  
 
c.  IUP AB 

FH informerade om fortsatt arbete med att ansluta fler förbund till samarbetet vilket är 
lyckosamt. Diskussion kring att börja vända företaget mot den mer kommersiella sektorn. 
Nio förbund är idag anslutna och ett par till tar beslut innan sommaren. 

 
8.  Uppföljning av tävlingsverksamheten  
a.   Superserien dam och herr 

 Ingen rapport.  
 

b.   Division 1 och 2, dam och herr 
      Ingen rapport. 
 
c.   Barn och ungdom (U15, U17, U19) 
      Ingen rapport. 
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d.  Flaggfotboll 

EWS informerade att serieupplägget för SM-serien herrar är gjort.  
Det blir två konferenser där topp två i varje konferens möts i semifinaler.  
Datum är kommunicerade med föreningar och seriestarten blir 14 augusti. Det blir 
dubbelmöten i varje konferens fördelat på tre matchsammandrag i varje konferens. 
Slutspel/final är planerat till 25 september och det är kommunicerat med 
evenemangsansvariga.  
 
Ett mejl har inkommit från MSAFF:s ordförande där han föreslår att distrikten ska utse en 
representant var till FFU.  
 
Valberedning och FS anser att det ska uppmuntras att komma in med förslag till 
valberedningen. 
 

e.  Landhockey 
ES rapporterade att första matcher utomhus (7 a side) i Åkersberga har genomförts den 12–
13 juni.  
 
Avstämning av inkomna anmälningar per den 20 juni respektive 30 juni. 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 övrigt 
  Ingen rapport. 

 
9. Uppföljning av ansvarsområden  
a. Landslag 

FH kommenterade den utsända rapporten från Tobias Lindh och DJ. Gruppen SAFF och 
Landhockey har börjat arbeta tillsammans. Det är ganska många landskamper som kommer 
att ske i höst och arbete med att strukturera hösten har påbörjats. 
 
Det arbetas med elitplanen, kommer krävas några stora beslut kring framför allt 
Landhockey men även amerikansk fotboll och då herrlag. RF:s nya elitplan kommer ställa 
stora krav på oss och vi kommer inte att kunna klara av att satsa på alla våra landslag utan 
det kommer behöva bli ”Elit landslag” och ”Övriga landslag” där den egentliga skillnaden 
är att pengar från RF bara kommer komma till de landslag som håller tillräckligt hög 
internationell nivå och de andra landslagen kommer behöva bli självförsörjande. 
 
Stora utmaningar föreligger, mer information kommer löpande. 
 
EWS informerade att hon deltagit i ett möte med IFAF och där frågor kring 
flaggmästerskapet diskuterats. 
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b. RIG och NIU  
Se ovan. 
 

c. Internationellt 
Ingen rapport. 
 

d. Domare 
FH meddelade att rapport från f d ordförande i DU finns bland samlade dokument i 
styrelsens Teams-mapp. 
 
Den nyvalde ordförande i DU, TS, hälsades välkommen och han informerade om 
begränsad överlämning och om pågående arbete i DU.  
 

e. Distrikt 
    Inget att rapportera. 

 
f. Verksamhetsstöd BoU  
 ES kommenterade den skriftliga utsända rapporten.  
 
 Ett nyhetsinlägg är skrivet och publiceras inom korg 
 -Skolsamverkanprojekt är godkänd, beviljade medel 300 000 kronor. 

Med en inspirerande film vill vi introducera tittaren till våra idrotter och visa på 
valmöjligheterna för den som vill ha ett aktivt liv men som inte lockas av de i idrotter vi 
traditionellt kommer i kontakt med under vår uppväxt eller kanske inte känner samhörighet 
med. Genom en promotionfilm och ett enkelt “kom-igång-material” vill vi inspirera och 
locka till lek på skolgården och fritiden men samtidigt även rekrytera nya medlemmar och 
utövare till våra idrotter. Promotionfilmen (ca 2 minuter lång) kommer visa upp våra 
idrotter på ett attraktivt och inspirerande sätt. Ytterligare material, tre korta filmer och/eller 
interaktiva pdf, visar upp hur du enkelt kan komma igång och leka/träna våra idrotter i 
skolan, på hemmaplan eller i förening. Tillsammans med “kom-igång-materialet” erbjuder 
vi startpaket med lämpligt innehåll. Materialet kan beställas till subventionerat pris (minst 
50% rabatt på de första 50 paketen) av låg- och/eller mellanstadieskolor samt föreningar.  
Projektstöd IF: Möjlighet för IF att ansöka om stöd för covid-test i samband med SSH. 
Totalt sett så har i dagsläget knappt hälften av de sökbara medlen gått åt och det finns 
därmed ca 350 000 kr kvar för föreningarna att ansöka om.  
-Sparks: Arbete pågår för att upprätta tidsplan och se över orter. Avtalet signeras när detta 
är överenskommet.  
-Ref: Domaradministration på plats. Lite arbete med att anpassa efter specialfall som dyker 
upp. Ett stort arbete med att strukturera upp de olika admin rollerna så att vi kan styra vem 
som ser vad. Förberedelse för att skapa ny webb som hanterar den administration som 
lagen har under före och efter matcher är påbörjar. Möten med lagledare för att få input har 
genomförts. Möte med Landhockeyns TK har genomförts det finns planer för att få in både 
domare och spelarlistor och målet är att ha det till inomhussäsongen.  

g. Utbildning  
FH kommenterade Tobias Lindhs utsända rapport där många utbildningar är på gång och 
alla är beroende på ideella författare. 
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Produktion av första modulen för idrottsmedicin är påbörjad. Det var planerat att starta 
arbete med   domarutbildning för barn (U11-U13) men det arbetet blev uppskjutet pga. 
avhopp i DU. Flaggutbildningen utvecklas löpande och kontakt med IFAF har upprättats 
för att lyfta in det i utbildningen. IFAF har kontaktat oss angående domarutbildning för 
amerikansk fotboll och arbete med det kommer startas upp tillsammans med DU när den 
gruppen har kommit i gång. 
 

h. Kommunikation och media 
EWS gick igenom den utsända skriftliga rapporten. Hon önskar bl a få ihop ett 
mediagruppsmöte. Unisport har bett om fler flaggfotbollsbroschyrer men de är slut och 
hänvisar och har hänvisat till hemsidan. Det finns behov att ta fram uppdaterade flyers. 
Inget möte ännu avseende SM-finalen. 

 
i. Marknad 

Inget att rapportera. 
 

k. Antidoping 
KP föredrog kort att när säsongerna kommer igång kommer kansliet påminna föreningarna 
att genomföra Ren Vinnare och Vaccinera Klubben. Under hösten ska förbundets 
antidopingplan uppdateras så den även innefattar Landhockey. 
 
Rapporter till IFAF om planerad landslagsverksamhet skickas kvartalsvis. 
 

l. Landhockey 
ES informerade om aktuell verksamhet och BI kompletterade.   
-Beslut har tagits att dra sig ur herrlandslaget från EM på Malta i augusti. Turneringen 
ställdes in på grund av att fler länder drog sig ur. Diskussion med Finland om 
genomförande av matcher i Norden i stället under tidig höst. 
-EHF-kongress i augusti i Prag. 
-Överföring av verksamhet och ekonomi till SAFF senast den 1 oktober.  
 

m. Flaggfotboll 
 Ingen rapporterad verksamhet. 
 
10. Uppföljning av projekt  
b. Coronagruppen 
 FH informerade från möte med RF i morse om nya restriktioner i augusti. Gruppen har 

tidigare hanteras regionala restriktioner. 
 

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 11.0 presenterades  den 1 juni då matchförbundet hävdes. 
Coronautvärderingar från matcherna läses av kansliet och skickas till TU vid behov. 
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Gruppen kommer att fortsatt följa utvecklingen inom ansvarsområdet. Miriam Dreifaldt är 
ej längre med i Coronagruppen. 

       Beslutades att: 

• Tobias Stenström väljs att representera DU i Coronagruppen 

 
c. Föreningsforum 

CCH kommenterade den utsända rapporten och att föreningsforum 3 genomfördes den 1 
juni. Deltagare var sex personer från föreningar och fem personer från FS och 
diskussionsfrågorna handlade om stabila föreningar. Anteckningar från forumet finns 
bifogat till FS. 
 
Föreningar har möjlighet att ge inspel till sitt distrikt om kommande agenda. FS, utskott 
och kansli kan kontakta CCH. Föreningsforum fyra blir den 1 september. CCH önskar 
gärna få fler engagerade i projektet. KP kommenterade att det var bra diskussioner på 
mötet. 
 

11. Övriga frågor 
Diskuterades social mediapolicy och beslutades att se över den avseende vad 
konsekvensen kan bli om någon bryter mot den. 
 
        Beslutades att: 

• EWS, BI och MT ser över policyn och återkommer i frågan 
 

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

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

KP tackade för ett effektivt möte och därefter avslutades detsamma.  
 

Vid protokollet: 
 
 
Monica Thomassen  
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Kjell Peterson    Linnea Nyberg 
Ordförande    Ledamot 

Kjell Peterson (5 Jul 2021 11:43 GMT+2)
Kjell Peterson

Linnea Nyberg (5 Jul 2021 17:50 GMT+2)
Linnea Nyberg
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