PROTOKOLL 9 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSKA FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 20 SEPTEMBER,
DIGITAL MÖTE
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Mötets öppnande och adjungeringar
Fastställande av dagordning
Val av protokolljusterare
Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll
från VU
Rapporter från RF, andra förbund och kansli
RF och andra förbund
Kansli och personal
Strategiska dokument
Disciplinnämnd
Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
Ekonomi
Avtal och instruktioner
IUP AB
Uppföljning av tävlingsverksamheten
Superserien, dam och herr
Breddverksamhet, Division 1 och 2, dam och herr
Barn och ungdom
Flaggfotboll
Landhockey
Tävlingsutskottet övrigt
Uppföljning av ansvarsområden
Landslag
RIG och NIU
Internationellt
Domare
Distrikt
Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd
Utbildning
Kommunikation och information
Marknad
Evenemang
Antidoping
Flaggfotboll
Landhockey
Uppföljning av projekt
Samgåendeprocessen
Corona gruppen
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10.
11.

c.
d.

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

CHH
CHH
KP, EWS
KP

Närvarande:
Kjell Peterson, ordförande (KP)
Jan Burell, ledamot (JB)
Björn Isberg, ledamot (BI)
David Jonsson, ledamot (DJ)
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) (från punkt 4)
Anton Lagerström, ledamot (AL)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
1. Mötets öppnande och adjungeringar
KP öppnade mötet kl 19:02 och hälsade alla välkomna. FH adjungerades för hela
mötet.
2. Fastställande av dagordning
Punkt 9 d. föreslås föredras och beslutas innan punkt 5. Med denna ändring antogs
dagordningen enligt utskickat förslag.
3. Val av protokolljusterare
Beslutades att:
- välja AL till protokolljusterare
4. Genomgång av föregående protokoll med beslut samt eventuella protokoll från
VU
KP gick igenom de beslut som togs vid tidigare möte i augusti och extrainsatt FS-möte
i september samt föredrog protokoll för VU-möten nr 10-14.
9. d. Vision 2030
CHH redogjorde för punkten. Projektgruppen har gett FS och referensgruppen
möjlighet att kommentera och diskutera utkast för Verksamhetsidé, Värdegrund och
Vision för förbundet. Det fortsatta arbetet utifrån resultaten av dessa diskussioner
består bland annat av enkätutskick till föreningarna avseende verksamhetsidé och
värdegrund. För att möjliggöra enkätutskick och kommunikation med föreningarna
önskar projektgruppen att FS ställer sig bakom förslag på formuleringar enligt nedan.
-
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sammanhang samtidigt som vi är starkt rotade i den svenska idrottsrörelsens
värderingar.
-

-

Värdegrund: Vi står för Gemenskap, Respekt, Öppenhet och Kontinuerlig
utveckling.
Beslutades att:
FS står bakom förslagna formuleringar till verksamhetsidé och värdegrund.

5. Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a. RF och andra förbund
FH redogjorde för punkten. IdrottOnline kommer att läggas ned vid årsskiftet
2022-2023, information om detta har gått ut till föreningarna.
Det är beviljat ytterligare återstartsstöd men det är inte klart hur detta kommer
att fördelas, FH återkommer med mer information i ärendet inför nästa möte.
Information har även gått ut till föreningarna men kansliet följer frågan om det
skulle finnas ytterligare kommunikations- eller informationsbehov.
b. Kansli och personal
FH meddelade att hyresavtalet för kontoret görs om, frågan hanteras av FH och
JB.
JB redogjorde för identifierat behov av att stärka varumärket och öka
idrotternas synlighet enligt utskickat underlag för Kommunikatör/Marknad.
För att möta detta behov föreslås att anställa en kommunikatör. Förslag är att
anställa en person på sportkontoret med inriktning kommunikation,
mediastrategi och marknad. Utgångspunkt är att tjänsten ska vara på heltid.
Styrelsen diskuterar hur en sådan satsning ska utvärderas över tid och hur
styrning och arbetsbeskrivning för den bör se ut.
-

Beslutades att:
tillsätta en tjänst på sportkontoret med inriktning kommunikation,
mediastrategi och marknad.
JB framförde behov för beslut avseende datum för förbundets ordinarie
årsmöte. Enligt tidigare diskussioner ska detta genomföras den 19 mars 2022,
vilket föreslås beslutas.

-

Beslutades att:
ordinarie årsmöte för förbundet bestäms till lördagen den 19 mars 2022.

c. Strategiska dokument
LN påminde om delarna som saknas till VP.
FH påminde om nyttan av att läsa de styrdokument som beslutats nyligen,
exempelvis elitplan, FUP och återstartsplan. Dessa kommer användas när
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verksamhetsplaner läggs för nästa år. Avseende projektansökan väntas svar i
november.
EWS redogjorde för arbetet som gjorts i arbetsgruppen för sociala medier
enligt utskickat underlag. Förbundets policy för sociala medier har uppdaterats
och förslag till beslut är att anta denna enligt arbetsgruppens förslag. Den
uppdaterade policyn bör kommuniceras till dem den berör, exempelvis staber i
landslagen.
-

Beslutades att:
anta uppdaterad policy för sociala medier enligt arbetsgruppens förslag.

d. Disciplinnämnd
FH informerade om att flera ärenden från match i amerikansk fotboll D1 herrar
är pågående, men utfall har ännu inte kommit.
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
JB redogjorde för punkten. JB har haft möte med revisorerna angående
överföringen av landhockey in i förbundet. Landhockeyförbundets nuvarande
budget kommer att följa med in i den nya organisationen. Se mer under punkt
9 a.
b. Avtal och instruktioner
Inget att rapportera.
c. IUP AB
FH informerade att RF har påbörjat sin översyn i vilken IUP övervägs. Beslut
väntas i november.
7. Uppföljning av tävlingsverksamhet
a. Superserien dam och herr
Ingen rapport.
b. Division 1 och 2, dam och herr
Ingen rapport.
c. Barn och ungdom
Ingen rapport.
d. Flaggfotboll
EWS redogjorde för punkten. SM-slutspel för herrar spelas den 25 september i
Göteborg. SM-serien damer kommer spela riksmästerskapsfinal den 30
oktober.
e. Landhockey
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ES redogjorde för punkten. Hockey5s-SM spelades i Göteborg 11-12
september. Arbete pågår med att planera kommande säsonger, utomhus och
inomhus. För den senare kommer SM att arrangeras i mars 2022.
f. Tävlingsutskottet övrigt
FH kommenterade utifrån underlag från TU. Matcher flyttas på grund av
domarbrist och påverkan av pandemin. Det finns en uppenbar domarutmaning
inom den amerikanska fotbollen.
8. Uppföljning av ansvarsområden
a. Landslag
DJ redogjorde för punkten. Inom amerikansk fotboll är elitutvecklingsplan
inskickad till RF. HLL spelar finnkamp 17 oktober samt EM-final 31 oktober.
DLL är fortsatt utan förbundskapten vilket gör att årets finnkamp ställs in. JLL
spelar NM under v. 42.
Inom flaggfotbollen pågår planering för HFL och DFL deltagande i VM som
sker i december.
ES informerade att Sverige är anmälda till herrarnas landhockey-EM i januari
2022. Framöver ska DJ informera FS även i frågor rörande landhockey.
b. RIG och NIU
DJ informerade att verksamhetsplan för NIU ska tas fram, det är frivilligt att
göra men utgör en bra grund att ha med i fortsatt arbete.
c. Internationellt
Ingen rapport.
d. Domare
DU rapporterade enligt underlag, styrelsen noterade den skriftliga rapporten
utan kommentarer.
e. Distrikt
Ingen rapport.
f. Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd
MS redogjorde för punkten.Digitalt material är under framtagande för projektet
Skolsamverkan, och ska levereras till RF under september. Projektet ska
slutrapporteras senast 1 mars 2022.
Förbundsutvecklingsplan 2022-2023 är inskickad till RF.
Förningar kommer att kunna söka projektstöd i januari 2022.
g. Utbildning
Ingen rapport.
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h. Kommunikation och information
EWS redogjorde för punkten, statistik för förbundets Facebooksidor finns att
tillgå i underlaget för styrelsen.
i. Marknad
Inget att rapportera.
j. Evenemang
JT och AL redogjorde för punkten. Plats för genomförande av finaler i SMserien Dam och U19 amerikansk fotboll är sedan tidigare beslutade. Nässjö
kommer att genomföra final för Flaggfotboll Dam.
FS noterade att finalen i Flaggfotboll Dam är ett riksmästerskap på grund av
antalet lag som deltar i serien.
FS diskuterade processen för MVP-utnämningar. Det finns otydligheter för hur
processen ska se ut i utnämningar som ska göras inom flagg. EWS tar frågan
vidare och ska återkoppla till FS.
k. Antidoping
FH informerade om att tidigare beslut från Svensk antidoping har hävts och
avstängning av spelare har återkallats.
Styrelsen diskuterade möjlig utveckling inom IFAF för antidoping-utbildning
och certifiering. Ren Vinnare och nyttjande av utbildningen inom flaggen
lyftes fram som bra exempel.
l. Flaggfotboll
Ingen rapport.
m. Landhockey
ES redogjorde för punkten. Verksamhet och ekonomi kommer föras över till
SAFF den 1 oktober. Digital kongress genomfördes 18 september.
U21-damlandslaget spelar EM i Kroatien i december 2021.
9. Uppföljning av projekt
a. Samgåendeprocessen
FH redogjorde för punkten. Den 1 oktober ska förbundet ta över SLHF vilket
innebär att de finansiella delarna förs över. Under 2022 kommer förbunden
sedan slås ihop. FS föreslås fatta tre beslut rörande samgåendeprocessen –
genomförande av extra årsmöte 24 november, fastställande av förslag för
formellt och juridiskt namn på förbundet, samt skapandet av ett utskott för
landhockey inom SAFF som ska vara verksamt till ordinarie årsmöte 2022.
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FS diskuterade formulering av den tredje beslutspunkten efter vilken FH drog
tillbaka föreslagen beslutspunkt och EWS föreslog ny formulering för beslutet.
FS föreslogs därmed besluta om att från 1 oktober inrätta landhockeyutskottet
som ska vara verksamt till årsmötet 2022, att ES ska vara sammankallande för
det och att till nästa möte fastställa dess ledamöter.
-

Beslutades att:
genomföra extra årsmöte digitalt onsdagen 24 november via Easymeet.
via proposition till extra årsmötet föreslå att det nya formella och juridiska
namnet på förbundet ändras till:
SWE3 – The Swedish Association for American Football, Flag football and
Hockey.
SWE3 – Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och
landhockey.
EWS reserverar sig mot beslutet.

-

från 1 oktober inrätta landhockeyutskott inom SAFF som ansvarar för
verksamhet inom landhockey. ES är sammankallande för utskottet. Utskottet
ska vara verksamt till ordinarie årsmöte 2022.

b. Coronagruppen
Coronagruppen anser att protokollet ska ligga kvar säsongen ut.
c. Föreningsforum
CHH redogjorde för punkten. Föreningsforum 4 genomfördes 1september.
10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
KP och FH ser över om det finns något som ska kommuniceras.
11. Mötets avslutande
KP avslutade mötet kl 20:30.
Vid protokollet:
Linnea Nyberg

Linnea Nyberg

Linnea Nyberg (14 Oct 2021 11:06 GMT+2)

Justeras:

Justeras:

Kjell Peterson

Anton Lagerström
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Kjell Peterson
Ordförande

Anton Lagerström
Ledamot

Anton Lagerström (14 Oct 2021 11:03 GMT+2)
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