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11.
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Föreningsforum
Vision 2030
Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Mötets avslutande

CHH
CHH
KP/FH
KP

Närvarande:
Kjell Peterson, ordförande (KP)
Jan Burell, ledamot (JB)
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, TU adjungerad (JD)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Monika Stylin, adjungerad (MS) t o m 8.f
Tobias Stenström, adjungerad (TS) t o m 8f
Monica Thomassen, adjungerad (MT)
Förhindrade:
Björn Isberg, ledamot
Erika Wiman Snäll, ledamot
1.

Mötets öppnande och adjungeringar
KP öppnade mötet och hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren. JD, FH, MS, MT
och TS adjungerades.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• välja CHH till mötesjusterare

4.

Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU
KP gick igenom de beslut som togs vid junimötet samt de beslut som tagits vid VUmöten sedan sist.

5.
a.

RF rapporter från RF och andra förbund och kansli
RF och andra förbund
FH informerade att under sommaren så har information och nyheterna från RF varit
väldigt knapphändiga. RF genomgår just nu också en organisatoriskt utmanande process
där en del personal kommer sägas upp som en följd av de beslut som togs under RIM.
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•
•

Förbundsutvecklingsplan (FUP), Elitutvecklingsplan, Plan för återstart samt all
statistik ska rapporteras till RF innan den 1 september.
Projektstöd från RF ska också ansökas om senast 1 september. Förslag till
projektansökan finns bifogat ”Projektstöd SF”.

b. Kansli och personal
FH föredrog punkten och meddelade att det just nu är hög arbetsbelastning med tanke på
seriestart och deadline från RF den 1 september.
c.

Strategiska dokument
FH föredrog kortfattat dokumenten och förslag till beslut.
•

•

•

•

Förbundsutvecklingsplanen
Ett första utkast till FUP ligger bifogad bland handlingarna. MS kompletterade planen.
Det finns möjlighet för FS att fram till 1 september komma med feedback till MS/FH.
Plan för återstartsstöd
SAFF blev tilldelat 1,2 miljoner i återstartstöd. LS, MS och FH har genomfört
enkätundersökningar med SAFF- och SLHF-föreningar samt tagit del av RF:s och
vissa DF:s undersökningar med föreningar. LS kommenterade planen och 46 svar har
inkommit på enkäten.
Elitutvecklingsplanen.
DJ, TL och FH har haft dialog med olika grupper inom de båda förbunden med sikte
på att ta fram en mer långsiktig strategi på elitsidan för de tre idrotterna. Inriktningen
i elitplanen föredrogs av FH och DJ.
Internationell strategi för SAFF/SWE3.
Strategiska planen finns bifogad handlingarna.

Beslutades att:
•

låta ansvariga gå vidare i enlighet med de strategiska dokumenten och att
fastställa den internationella planen.

d. Disciplinnämnd
Inget att rapportera.
6.
a.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
Ekonomi
JB föredrog RR och BR samt delårsrapport per den 10 augusti som fanns bifogat till
mötet.
Resultatet ser ut att bli bättre än budgeterat men en del osäkerhet finns kvar för resten av
året. Pengarna för återstartsstödet (1,2 miljoner, ej utbetalt) ska förbrukas under 2021–
2022. Besked dröjer från RF gällande justering av samgåendestöd.
Han informerade vidare om möte onsdag 18 augusti mellan SLHF, SAFF och revisorer
för att förbereda det ekonomiska övertagandet.
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Rapporten godkändes och lades till handlingarna.
b. Avtal och instruktioner
Inget att rapportera.
c.

IUP AB
FH informerade att arbetet fortsätter med att ansluta fler förbund till samarbetet vilket är
lyckosamt. Företaget för samtal med RF då RF:s utbildningsmodul ska pensioneras och
ersättas av ett annat system.

7. Uppföljning av nationella 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.
d. Flaggfotboll
Ingen rapport.
e. Landhockey
Ingen rapport
f. Tävlingsutskottet övrigt
Diskuterades ingående frågan om tidigare erhållen dispens för Jönköping Spartans och om
9-mannalag. Fredrik Bengtsson från Jönköping Spartans ringdes upp per telefon och
svarade på de frågor FS hade och vidare tackades han för att FS fick ringa med så kort
varsel och därefter avslutades samtalet med Fredrik.
Beslutades att:
• upphäva beslutet om att Jönköping Spartans Superserie Dam får använda Kapitel
1 D 1 i TB med tanke på att läget har förändrats.
8. Uppföljning av ansvarsområden
• Landslag
DJ informerade att HLL har kvalificerat sig till EM den 31 oktober mot förmodligen Italien
(ej helt klart). DJ hoppas att matchen kan hållas på hemmaplan och återkommer snarast
med mer information. Vidare att de söker förbundskapten för damerna. Evenemanget med
Finnkampen behöver mer hjälp.
• RIG och NIU

Ingen rapport.
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• Internationellt

Ingen rapport.

d. Domare
TS rapporterade att Domarutskottet har haft mycket av arbetet inriktat mot den kommande
höstsäsongen. Då Covid-19 satt sår i stora delar av verksamheten över lag och domarkåren
har vissa dispenslättnader gjorts på kravet på dömda matcher för Seniordomare. Dessutom
har flertalet påminnelser gått ut till föreningar inom amerikansk fotboll och flaggfotboll för
att kunna klara av det kommande behovet i höst. Självklart är vi fortfarande långt från en
bra situation
Arbetet med att fortsätta på inslagen bana kring utbildningar har fortsätt och bl.a. med en
ny utbildning för barn och spannet U11/13. Utvecklingsarbetet finns på agendan både på
kort tidsspann i form av utvärderingar och även på lång sikt genom en smygstart med
strategi 2030.
DU genom TS föreslog att utse Pelle Haglund till ny ordförande i DU. Pelle Haglund
presenterades.
Beslutades att:
• Utse Pelle Haglund till ny ordförande i DU och entlediga Tobias Stenström.
FS tackade TS för ordförandeskapet och som ställde upp med kort varsel.
e. Distrikt
KP informerade att det inkommit förslag från distrikten att ingå som medlemmar i FFU.
Beslutades att:
• Bordlägga frågan och återremittera till FFU på grund av bristande underlag.
f. Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd
FH föredrog bilagd rapport.
• nyhet om barn- och ungdomsutskott publicerats och en intresseanmälan har inkommit.
• Projekt Skolsamverkan pågår och en första film är i princip klar. Det arbetas vidare
med övrigt material som ska färdigställas under augusti-september, delvis med hjälp av
IF.
• Med hjälp av Tyson och Contact Sports så har prova-på-utrustning till skolsamverkan
tagits fram.
• Vi har även fått en offert för Hockey5s-sarger och beställning kommer att göras under
vecka 33.
• Projektstöd IF: Inga nya ansökningar har inkommit. Delrapport till RF inskickad.
• Sparks: Pressrelease från Sparks om samarbetet via LinkedIn. Stockholmsregionen
kommer vara först ut i samarbetet och de andra orterna kommer 3–4 veckor senare, för
att kunna dra nytta av marknadsföringen i Sthlm. Projektet startar efter nyår.
• FUP- se punkt 5 c Strategiska planer.
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• Bidrag från RF till SF/IF för att göra en återstart ”efter” pandemin. Enkät har skickats

till IF och SDF, enkätsvar har även erhållits från Stockholmsidrotten samt RF gällande
Corona och behov/önskemål om stöd. Se även punkt 5 c. Möjlighet för SF att söka
projektstöd senast 1 september.
• Skolsamverkan: Det digitala materialet levereras till RF under augusti-september.
Slutrapport av projektet senast 1 mars 2022 via IdrottOnline.
• Projektstöd IF: Uppdatering av sökbara medel för hösten, samt uppstart av sökbara
medel för 2022 och framåt sker under hösten.
g. Utbildning
Ingen rapport.
h. Kommunikation och media
Ingen rapport.
i. Marknad
Ingen rapport.
• Evenemang

JT och AL föredrog kommande finaler och hänvisade till bilagd rapport till FS.
1. SM Finalen i Örebro vanns av Örebro Black Knights (ÖBK). Arrangemanget drevs av
ÖBK och sågs av c:a 1.800 åskådare. Evenemanget sändes även på internet via Vimeo och
sågs av 2.081 unika tittare under matchen och 158 under söndagen den 11:e juli. Under
SM finalsändningen sändes även MVP för säsongen 2021. Efter matchen har SAFF
påbörjat en analys av eventet förberedelser och genomförande. På grund av semester har
detta inte blivit klart hittills och sammanfattning kommer att redovisas på senare möte. Det
som ändå kan fastslås är att beslut om vem som ska få framtida arrangemang bör beslutas
senast året innan eventet för att förberedelserna ska kunna påbörjas under höst/vinter.
2. Flagg herr SM slutspelet i Flagg herr kommer att ske i Göteborg den 25:e september och
enligt beslut på föregående FS möte att arrangeras av Göteborg Marvels (GM).
Ursprungligen var planen att ha finalen på Valhalla IP. Arrangemanget är flyttat till
Slottsskogsvallens IP. Förberedelserna pågår och GM har påbörjat marknadsföring.
Eventet kommer att sändas på Vimeo.
3. U19 finalen kommer att ske den 9:e oktober. Deltagande lag i serien är Kristianstad
Predators, Oslo Vikings, Stockholm Mean Machines, Tyresö Royal Crowns och Täby
Flyers. SM Final U19 bör arrangeras av en av dessa lag. Vi har i dagsläget inte kunnat ha
kontakt med alla varvid en rekommendation av vem som är lämpligast inte finns ännu.

4. Superserie Dam-finalen kommer att ske den 2:a oktober. Deltagande lag i serien är
Carlstad Crusaders, Jönköping Spartans och Örebro Black Knights. SM finalen bör
arrangeras av en av dessa lag. Vi har i dagsläget inte kunnat ha kontakt med alla varvid en
rekommendation av vem som är lämpligast inte finns ännu. Alla tre har sedan tidigare dock
visat preliminärt intresse av att ha eventet.
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5. Landhockey Dialog har påbörjats med landhockey för att se hur arrangemang inom
sektionen bör arrangeras.
6. Flagg Dialog har påbörjats med deltagarna i SM serien Dam om intresse att arrangera
SM-finalen.
Beslutades att:
•

Gruppen bereder och VU tar beslut och utser finalarrangörerna.

• Antidoping

Ingen rapport.

• Flaggfotboll

Ingen rapport.

• Landhockey

ES rapporterade från gårdagens FS-möte. Informerade vidare om arbete som pågår med
Hockey 5-plan och att de söker bidrag från internationella förbundet. Planerar deltagande i
EM 2022 för Hockey 5 damer och herrar.

9. Uppföljning av projekt
a. Samgåendeprocessen
FH föredrog punkten och meddelade att nästa möte är planerat till torsdag 19 augusti.
Fokusområden under hösten kommer att vara:
- Ekonomi. Behandling av samgåendestödet samt prognos för vika medel SLHF kan föra
över till SAFF i slutet av året. Inget beslut från RF ännu gällande sista delen av
samgåendestödet. Dessa medel ska sedan in i budgeten för 2022 och framåt.
- Monica T har fått ansvaret för att det ekonomiska övertagandet av SLHF går korrekt
till. Möte med revisor och SLHF 18 augusti.
- Planering för konferensen med fokus på nya förbundet fortsätts av CHH och FH.
- Arbete med arbetsordning och ansvarsfördelning för SWE3 fortsätter.
- Arbetet tillsammans med AGoodID gällande varumärke och kommunikation för SWE3
fortsätter. Tidplan finns presenterad sedan tidigare.
- BI och LS arbetar vidare med att se över de nya stadgarna för SWE3.
- Att besluta om det juridiska namnet för nya förbundet.
b. Coronagruppen
FH föredrog punkten. Ett uppdaterat protokoll (12.1) publicerades fredag 13 augusti.
Samma protokoll gäller nu för amerikansk fotboll och flaggfotboll. Smittspridningen går
för närvarande åt fel håll och därav har inga lättnader i protokollet gjorts sedan tidigare
protokoll. Verksamheten befinner sig fortfarande i FAS 2.
Enstaka fall har konstaterats i olika lag. Gruppen följer dessa fall och utvecklingen.
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JD informerade om brister i uppföljningen av Coronaprotokollen och förbereder en
skrivelse till föreningar och DU.
Gruppen fortsätter att följa utvecklingen inom ansvarsområdet.
Gruppen föreslår att Pelle Haglund väljs att representera DU i Coronagruppen. Han ersätter
då Tobias Stenström.
Beslutades att:
•

utse Pelle Haglund i enlighet med förslaget.

c. Föreningsforum
CHH föredrog punkten. Nästa föreningsforum är den 1 september. Hon uppmanade FS att
komma med inspel.
Hon föreslog att arbetsordningen uppdateras med Kristian Elisson i arbetsgruppen för
Föreningsforum. Kristian, tidigare ordförande för SAFF, har tidigare erfarenhet av
föreningsdialog. Vi (CHH och Robin Alexandersson) har sedan i våras sökt fler till
gruppen och tror att KE blir ett bra tillskott.
Beslutades att:
• Uppdatera arbetsordningen med Kristian Elisson i enlighet med förslaget ovan.
d. Vision 2030
CHH föredrog punkten. En referensgrupp utsågs sedan förra mötet (samtliga som hörde av
sig är med). Sebastian Brinkenfeldt, Sofia Blomgren, Kristian Elisson, Monica Thomassen
och Tobias Lindh. Ett första möte med referensgruppen har genomförts där projektgruppen
presenterade utkast för verksamhetsidé, vision och värdegrund Förslagen diskuterades och
referensgruppen har sedan tillgång till en enkät de har fått fylla i under juli.
En kort presentation av förslagen är bifogad till FS och som ombads att gärna fylla i
samma enkät som referensgruppen har gjort (länk bifogades till FS). Därefter kommer
resultatet sammanställas från enkäten och diskuteras tillsammans med referensgrupp.
Förhoppningsvis finns ett färdigt förslag till nästa FS-möte.
Vid eventuella frågor hör av er till CHH.
12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Beslutades att:
• KP och FH går igenom punkten efter mötet.
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13. Mötets avslutande
KP tackade samtliga deltagare för mötet och då en del material till mötet har inkommit
lite sent önskar han att alla sänder in material i god tid så kan mötet bli mer effektivt,
därefter avslutades mötet.
Vid protokollet:
Monica Thomassen
Justeras:

Justeras:

Kjell Peterson

Celine Helgesson Hallström

Celine Helgesson Hallström (11 Oct 2021 12:36 GMT+2)

Kjell Peterson (11 Oct 2021 11:59 GMT+2)

Kjell Peterson
Ordförande
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