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Motion 1, motion 2 och motion 3.  
Motion 1 

Från: Beckomberga Maniacs  

Gällande: Barn- och ungdomsutskott ska finnas 

Motivering: Det har under de senaste åren inte funnits något Barn- och ungdomsutskott i SAFF och 

det märks i de protokoll som skrivits de senaste åren. Det är svårt att följa vad som gjorts på barn- 

och ungdomssidan bortsett från seriespel för ungdomar, Dukes Tourney (vilket egentligen inte borde 

vara fokus) samt en framlagd ungdomsstrategi. Om syftet är att vi ska bredda vår sport så att fler 

idrottar så behövs ett Barn- och ungdomsutskott.  

Plats i stadgarna: 5.3 Förbundsstyrelsens åligganden  

Nuvarande lydelse: 18 punkter… Detta blir ny punkt 

Föreslås ändras till: ”Ny punkt” - ha ett Barn- och ungdomsutskott som verkar för att sporten växer 

genom att genomföra den Barn- och ungdomsstrategi som förbundet har och se till att den följer 

idrottens värdegrund och RFs riktlinjer.  

 

Motion 2 

Gällande: Barn- och ungdomsutskott ska finnas 

Motivering: Ett barn och ungdomsutskott saknas idag i förbundet och har saknats under många år. 

Vilket har gjort att bredden saknas.  

Förslag: Att ett Barn- och Ungdomssutskott bildas som är till för att genomföra den barn- och 

ungdomsstrategi som finns. Denna verksamhet ska vara separerad från landslagsverksamheten och 

ingen som sitter i landslagsutskottet ska sittas i barn- och ungdomsutskottet. Barn- och 

ungdomsutskottet ska ha minst 3 medlemmar varav minst två ska vara ordinarie ledamöter i 

förbundsstyrelsen.  

 

Motion 3 

Gällande: Barn- och ungdomsutskotts ansvar 

Motivering: För att kunna genomföra sitt uppdrag behöver utskottet ett tydligt mandat och ett 

tydligt ansvarsområde.  

Förslag: Barn- och ungdomsskottet ska vara ansvarig för att genomföra idrottens värdegrund i 

enlighet med RF. Fokus ska ligga på tillväxt och att göra idrotten mer tillgänglig. De bidrag som 

avdelas för Barn- och ungdomsverksamhet via RF samt idrottslyftet ska hanteras via Barn- och 

ungdomsutskottet. Pengarna ska i första hand användas för att genomföra den Barn- och 

ungdomsstrategi som förbundet samt stödja de barn- och ungdomsföreningar som vill göra arbete i 

enlighet med denna eller i enlighet med RFs värdegrund samt/eller i projekt för att stötta 

barnkonventionen.  
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Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motioner 1,2 och 3.  

Förbundsstyrelsen anser att iden är bra och vi behöver ändra arbetet med barn och ungdom men 

förbundsstyrelsen anser att det finns ett bättre sätt att arbeta med grundidén. 

Det pågår mycket arbete kring utskott/kommittéer inom samgåendeprocessen och där ingår även 

arbetet om barn och ungdom och hur det arbetet ska utföras. Förbundsstyrelsen vill inom 

samgåendeprocessen komma fram till ett bra arbetssätt tillsammans med de andra förbunden för att 

hantera det på ett så effektivt sätt som möjligt.  

Förbundsstyrelsen föreslår som svar på motion 1,2 och 3 istället bifall på proposition 4.  

  

Motion 4 
 

Lämnas in av: Beckomberga Maniacs MIK 

Gällande: Fler föreningar i SAFF, dela på verksamheten 

Motivering: Under de senaste åren har det funnits ett behov av fler föreningar i SAFF.  

Vår åsikt är att fokuset för Barn- och ungdomsverksamhet skiljer sig väldigt mycket åt från 

vuxenverksamhet. Allt för ofta hör vi ”Vi gör på det här sättet för att det är vad A-laget behöver”. Det 

finns även exempel på där barn- och ungdomsverksamheten betalar för att få ”ideella” tränare från 

A-laget, vilket dränerar barnverksamhetens finansiella resurser och i förlängningen barnens säkerhet 

och trygghet.  

I grunden strider det mot barnkonventionen att vi låter de vuxnas behov stå i centrum istället för 

barnen. I en sport som amerikansk fotboll där kontakt och kollision är en del av sporten är det 

olyckligt om inte barnen är i centrum för sin egen verksamhet.  

Förutom detta har starka varumärken skapat lokala monopol både på rekrytering och tränartillgång, 

vilket gör att få nya föreningar växer fram. Malmö t.ex borde kunna ha 3-4 föreningar, Göteborg 5-6 

stycken och Karlstad 3-4 st föreningar som bara höll på med barn och ungdomsverksamhet. 

Stockholm har plats för 3-5 föreningar till. I Stockholm finns redan idag har ett flertal rena barn- och 

ungdomsföreningar (Täby, Sollentuna, Beckomberga, Wäsby och Solna). Vad de har gemensamt är 

att barnen och ungdomarna är i centrum.  

Genom att separera verksamheterna kan ett större fokus på barn- och ungdomar ske och det skulle 

även bli enklare för nystartade föreningar att rekrytera tränare. Genom att splittra verksamheten 

kommer Åtminstone 15 nya föreningar i Sverige bildas direkt och på sikt tror vi ett 20 tal till 

föreningar kommer växa fram. För seniorföreningarna innebär de att de kan fokusera sin verksamhet 

och fortfarande via samarbeten säkra spelarinflöde, en större bredd och på sikt även en bättre 

kvalitet. Vi tror också att vi på sikt kommer få fram bättre tränare som verkligen sätter barnen och 

ungdomarnas intresse först.  

Däremot är effekten på mindre orter något oklart.  
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Förslag: Styrelsen ska verka för att fler barn- och ungdomsföreningar bildas genom att förhindra 

seniorföreningar att ha barn- och ungdomsverksamhet under eget namn upp till och med U15 (15 år) 

alternativt 16 år/17 år. De ska dessutom aktivt stötta dessa nya föreningar att utveckla sig, 

framförallt på tränar- och ledarsidan. 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 4  

Förbundsstyrelsen ser positivt på motionärens önskan om att det ska finns fler föreningar inom SAFF 

med fokus på barn och ungdomsverksamhet. Dock arbetar förbundet för att upprätthålla 

föreningsfrihet enligt Regeringsformen. Förbundsstyrelsen anser att förbundet inte ska påverka 

medlemmarnas val av verksamhet i form av förbjuda åldersklasser. Förbundsstyrelsen samt 

stadgarna ska inte påverka eller styra över vad våra medlemmar ska ha för verksamhet kring åldrar. 

Medlemmarna i förbundet ska jobba med inkluderande idrott som ingår i Strategi 2025. En 

grundpelare är allas rätt att vara med och där ska vi inte diskriminera ålder.  

Läs mer om inkluderande idrott här: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/ 

Motion 5 
 

Gällande: Utträde ur RF 

Motivering: Under sammangåendeprocessen har det uppstått oklarheter om föreningar i SAFF ställer 

upp på RFs regler och riktlinjer och vill vara en del av RF. Det är oklart om föreningarna i SAFF faktiskt 

stå bakom idrottens värdegrund ”Idrotten vill”. Denna motion klargör om samtliga röstberättigade 

föreningar faktiskt vill vara kvar i RF. Vi förväntar oss att motionen röstas ned, men ser det som en 

temperaturmätare i en turbulent tid.  

T.ex för Barn- och ungdomsverksamheter finns det andra sätt att finansiera verksamheten än via RF 

och LOK stöd, även om det blir svårt med matcher och träningar. Men det är viktigt att veta om 

förbundets medlemmar faktiskt vill vara kvar i RF.  

Förslag: Styrelsen ska verka för ett utträde ur RF samt utreda vilka andra alternativ som finns för att 

fortsätta bedriva verksamhet. 

 

Utlåtande från STAFF 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 5  

Förbundsstyrelsen anser att ett utträde ur Riksidrottsförbundet påverkar förbundet negativt 

ekonomiskt, politiskt samt idrottsmässigt. Förbundet jobbar hårt idag med samgåendeprocessen för 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/
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att behålla medlemskap i Riksidrottsförbundet då förbundsstyrelsen ser att det inte ligger i 

förbundets intresse att begära utträde ur RF.  

Ett utträde ur Riksidrottsförbundet skulle medföra lägre eller inga bidrag. Lägre bidrag skulle medföra 

stora konsekvenser som att inte ha möjlighet att ha anställd personal, mindre bidrag ner till 

föreningar samt mycket högre administrativt arbete på distrikts samt föreningsnivå. Förbundet skulle 

ha svårt att bedriva någon verksamhet över huvud taget.  

Förbundet skulle tappa sin möjlighet till att påverka idrottssverige på det politiska planet och därmed 

påverka vår sport negativt. Förbundet är idag aktiva inom Riksidrottsförbundet och gör vår röst hörd 

för att vi vill påverka idrottssverige.  

Förbundet skulle även tappa möjlighet till att arrangera SM-serie samt bedriva landslagsverksamhet. 

Konsekvensen av det är ett minskat värde på varumärket vi alla jobbat med, förbundsstyrelsen, 

kansliet och mest våra medlemmar.  

 

Motion 6 och 7 
 

Motion 6 

Lämnas in av: Beckomberga Maniacs MIK 

Gällande: Verka enligt idrottens värdegrund, Idrotten Vill samt Strategi 2025.  

Motivering: Det är idag oklart vad föreningar inom SAFF faktiskt gör för att genomföra den resa som 

RF gett sig ut på. Med den skrivelse som finns idag så är det bara styrelsen som ska verka för att 

idrottens värdegrund. Inte att arbetet faktiskt ska föras ut till förbundets medlemmar. Vi vill att 

styrelsens arbetsuppgifter förtydligas här samt att det ingår att utreda detta och har detta som en 

stående punkt på förbundsmötet för att säkerställa att våra föreningar förstår vad som förväntas av 

dem och vad som är Svensk idrotts målbild att uppfylla.  

Plats i stadgarna: 5.3 Förbundsstyrelsens åligganden  

Nuvarande lydelse: 18 punkter… Detta blir ny punkt 

Föreslås ändras till: ”Ny punkt” se till att förbundets föreningar verkar för idrottens värdegrund, 

”Idrotten vill”. 

Motion 7 

Lämnas in av: Beckomberga Maniacs MIK 

Gällande: Verka enligt idrottens värdegrund, Idrotten Vill samt Strategi 2025.  

Motivering: Det är idag oklart vad föreningar inom SAFF faktiskt gör för att genomföra den resa som 

RF gett sig ut på. Med den skrivelse i stadgarna som finns idag så är det bara styrelsen som ska verka 

för idrottens värdegrund. De behöver egentligen inte verka för att arbetet faktiskt ska föras ut till 

förbundets medlemmar. Vi vill att styrelsens arbetsuppgifter förtydligas här samt att det ingår att 

utreda detta och har detta som en stående punkt på förbundsmötet för att säkerställa att våra 

föreningar förstår vad som förväntas av dem och vad som är Svensk idrotts målbild att uppfylla.  

Plats i stadgarna: 5.3 Förbundsstyrelsens åligganden  
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Nuvarande lydelse: 18 punkter… Detta blir ny punkt 

att regelbundet följa upp och rapportera vad samtliga föreningar gör för att uppfylla den värdegrund 

som svensk idrott har och vad varje förening har för strategi för att uppfylla den målbild som 

förväntas av RF. 

Utlåtande från STAFF 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 6 och 7 

Förbundsstyrelsen anser att idén är bra men förbundet måste jobba på ett annat sätt än beskrivet i 

motionen. Förbundsstyrelsen vill att distrikten ska inkluderas i arbetet för att stödja våra föreningar i 

arbetet för Idrotten Vill.  

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte ska upptas i stadgarna utan förbundsstyrelsen ser att 

förbundet ska utveckla möjligheter för medlemmarna att jobba mer med ”Idrotten Vill”.  

Förbundsstyrelsen föreslår som svar på motion 6 och 7 istället bifall på proposition 5.  

 

Motion 8 
 

Lämnas in av: Beckomberga Maniacs MIK 

Gällande: Uteslutning av förening 

Motivering: Idag är det många föreningar som inte tar del av SAFFs arbete och det är oklart om de 

klarar de förpliktelser som förväntas av dem. Framförallt gällande ekonomisk redovisning. Det 

enklaste sättet att få ett kvalitetsmått på detta är att lägga till uteslutning för de som inte har 

uppnått rösträtt 

Paragraf: 7.3§ Utträde samt uteslutning av förening  

Nuvarande text: 

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat 

föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.  

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt 

utträde.  Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - 

underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar. Förening får också uteslutas, 

om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, 

SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.  

Föreslås ändras till:  

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat 

föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.  

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt 

utträde.  
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Förening som inte skickat in de handlingar med de uppgifter som krävs för att ha rösträtt på årsmötet 

under två på varandra efterföljande år får anses ha begärt utträde.  

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - 

underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar. Förening får också uteslutas, 

om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, 

SDF eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.  

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 8.  

Förbundsstyrelsen anser att förändringen i motionen är väldigt hård. Förbundet ska inte utesluta 

föreningar för att de inte har möjlighet eller resurser för att uppfylla kraven för att delta i den 

demokratiska processen. Förbundsstyrelsen ser ett växande engagemang hos förbundets 

medlemmar inom den demokratiska processen och det är något som förbundet ska jobba vidare 

med, men inte genom att hota om uteslutning.  

Det pågår en diskussion mellan distrikten och förbundsstyrelsen kring förbättringar av 

kommunikationen till medlemsföreningar angående handlingar samt den demokratiska processen.  

Förbundsstyrelsen föreslår som svar på motion 8 istället bifall på proposition 6.  

 

Motion 9 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Decentralisering av ekonomin 

Att alla intäkter för licensiering och serieavgifter oavkortat skall tillfalla distrikten med ett undantag, 

serieavgifter för superserien som är nationell skall tillfalla SAFF. 

Samtliga kostnader för försäkring av spelare skall ligga på SAFF. 

SAFF uppmanas att ta fram en minimal försäkring för alla. En som bara täcker de mest basala 

behoven. 

SAFF uppmanas att ta fram en individuell tilläggsförsäkring som spelarna själva kan besluta om 

genom direktbetalning till försäkringsbolaget.  

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 9.   
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Förbundsstyrelsen anser att den ekonomiska modellen som finns i förslaget inte fungerar för ett 

nationellt förbund. Förbundet behöver en fungerande organisation på central nivå som stöds av 

licens och serieavgifter.  Skulle den ekonomiska modellen förändras kommer ansvaret att öka på 

distrikten där det idag inte finns de resurser som krävs för att hantera allt. Ansvaret skulle öka på 

distrikten för att förbundet inte kommer att kunna ha centrala resurser som hanterar gemensamma 

arbetsområden.  

Förbundsstyrelsen anser att förslaget är dåligt förberett och saknar ekonomisk konsekvensanalys.  

Förbundsstyrelsen anser också att våra medlemmar måste ha en ordentlig försäkring. Förbundet har 

idag en försäkring som Förbundsstyrelsen anser är tillräckligt bra för vår idrott. Det pågår även ett 

arbete inom Riksidrottsförbundet där RF jobbar med att upphandla en försäkring där alla förbund 

kan ingå för att få en billigare försäkring.  

 

Motion 10 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Decentralisering av seriesystemen 

Superserien är nationell och skall hanteras av SAFF 

Div 1 och neråt skall vara regionala och hanteras av respektive distrikt 

SM slutspel är nationellt och administreras av SAFF men kvalificeringen av lag till slutspel beslutas av 

distrikten.  

Distrikten har alltså rätten att nominera kandidater. Kandidaterna har rätten att avstå sin plats och 

då kan distriktet nominera en annan. Om distriktet inte fyller sin plats så får SAFF utse en ersättare 

om man så vill. 

Distrikten äger rätten att samarbeta så att lag från 2 olika distrikt kan spela match om båda parter 

önskar så. Samarbetet kan vara allt från en gemensam serie till två separata serier med några 

extramatcher mellan distriktens lag. 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 10.   

Det pågår ett arbete idag inom samgåendeprocessen för att kolla över vilken roll våra distrikt ska ha 

och även då vilka resurser som krävs. Samgåendeprocessen måste få utreda frågan tillsammans med 

övriga förbund för att komma fram till ett så bra arbetsupplägg som möjligt där vi inte överbelastar 

våra distrikt. 

Förbundsstyrelsen anser att förbundet/kansliet idag ska administrera. Distrikten har idag inte 

möjlighet att ta över stora arbetsuppgifter.   
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Om det finns en efterfrågan från distrikten att ta över administration från kansliet ska detta ske med 

en stabil överlämning där distrikten får tid och möjlighet att förbereda sig. Distrikten måste bli 

starkare för att kunna överta detta arbete. 

Idag är div 1 inte en regional serie och vi kan inte veta hur det kommer att se ut i framtiden därav ska 

vi inte ta upp frågan till stadgarna. Förbundet kan komma att behöva ändra uppsättningen på serier 

och då ska inte ett hårt beslut, som motion 10, påverka förbundets jobb att vara så effektiva som 

möjligt.  

 

Motion 11 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Decentralisering av TB 

Dagens TB gäller för för nationellt spel, dvs Superserien och SM slutspel. 

Distrikten har rätt att göra avsteg från TB i de lokala serierna 

Vid spel mellan två lag från olika distrikt så gäller nationella TB om distrikten inte kommit överens om 

något annat 

Distrikten är första instans för TB tolkning med rätt för parterna att överklaga till nationella TU 

Distrikten har rätten att utse ett lokalt TU som första instans och andra instans är distriktets styrelse, 

därefter nationella TU och sist FS 

 

Utlåtande från SSAFF 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 11.   

Förbundsstyrelsen anser att vi inte kan ta avsteg från tävlingsbestämmelserna på nationell nivå. 

Där distrikten arrangerar matcher så är det ett lokalt TU som hanterar TB-frågor. Viktigt att tänka på 

här är att om distriktet arrangerar något med ett lag från ett annat distrikt så är det nationella TU 

som hanterar frågorna i TB.  

För tolkning av tävlingsbestämmelserna på nationell nivå krävs det en opartisk part/grupp och 

tolkningen borde inte och ligger inte på distrikten. Tävlingsutskottet har från förbundsstyrelsen i 

uppdrag att vara den part som opartisk tolkar gällande tävlingsbestämmelser. Ligger ett mandat av 

denna nivå på distrikten uppstår det svårigheter kring standard i tolkning.   

Motionen behandlar även frågan kring överklagande av beslut och processen som beskrivs i 

motionen skapar onödigt stor byråkrati.   

Förbundsstyrelsen ska jobba tillsammans med tävlingsutskottet för att ta fram en plan för hur 

förbundet ska jobba med tävlingsbestämmelserna. Arbetet som beskrivs ligger redan i 

verksamhetsplanen för 2021 där förbundet ska se över tävlingsbestämmelserna.  
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Motion 12 
 

Lämnas in av: Lund Tower och Eslöv Generals 

Gällande: Rätten till samarbete mellan föreningar 

En spelare licensierad i en förening som inte deltager i en kategori/division har alltid rätten att 

deltaga med en annan förening. Denna rätt inskränks till spel för en förening per kategori/division 

per termin. 

Ingen övergångs avgift gäller för detta. 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 12  

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte ska hanteras under årsmöte utan istället på 

representantskapsmöte.   

 

Motion 13 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: SAFF betalar en 50% tjänst i varje distrikt för föreningsutveckling 

Distrikten bestämmer själva inriktningen på tjänsten, dvs om det skall vara en coach som missionerar 

eller en kanslist eller något annat. 

Tjänsten kan tilldelas en person eller fördelas på fler, helt enligt distriktets önskemål. 

50% tjänsten definieras som en total lönekostnad på 200 000 Kronor. Samman indexregleras enligt 

SCBs konsumentprisindex för varje kalenderår. 

Distrikten ansvarar för lönespecifikation och SAFF sköter löneadministrationen. 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 13.  

Varje distrikt i förbundet är sin egen juridiska person som då har möjlighet att besluta om sig egen 

ekonomi, inkluderat om till exempel distriktet ska anställa personal. Förbundet ska inte besluta eller 
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finansiera om ett distrikt ska ha personal eller inte utan det arbetet och beslutet ligger på det 

enskilda distriktet, det vill säga den juridiska personen. Förbundet är uppbyggt med den processen 

att distrikten ska vara självförsörjande  

Förbundet har inte möjlighet att fullfölja motionen då det ekonomiskt inte är görbart.  

 

Motion 14 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Amnesti från böter 

Under 2021 skall inga böter verkställas. 

Istället skall kansliet sammanställa en lista över de händelser som skulle föranlett böter så att vi har 

ett beslutsunderlag inför 2022 där vi kan föreslå positiva sätt att lösa eventuella problem istället för 

det mycket negativa sättet som böter innebär. Vi vill ha positiva hjälpande åtgärder som tar oss 

framåt. 

Utlåtande från SSAFF 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 6.   

Förbundet kan bara utfärda straffavgifter men inga böter.  

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte ska hanteras under årsmöte utan istället på 

representantskapsmöte.   

Idag finns redan ett beslut som behandlar frågan. Förbundsstyrelsen anser att beslutet om att alla 

straffavgifter ska gå direkt till att hantera problemen som skapar straffavgiften och inte till något 

annat är tillräckligt. Den föreslagna budgeten visar att pengarna inte ska gå till något annat. 

  

Motion 15 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Officiellt spel mellan distriktslag 

Förbundsstyrelsen skall reservera en helg varje vår och varje höst för spel mellan distriktslag i alla 

åldrar. 

Den helgen skall inga andra matcher spelas och alla spelare skall ges möjlighet att deltaga genom att 

A, B, C-lag osv finns. 

Om ett distrikt har fler lag än ett annat skall matchtid ges i form av match mellan två lag från samma 

distrikt. 
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Utlåtande från SSAFF: 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 15.  

Det ligger i förbundets intresse att skapa förutsättningar för alla medlemmar att utföra idrotten. Det 

finns inget beslut som stoppar distrikt från att ha distriktslag. Förbundet är intresserade av alla typer 

av arrangemang och kommer alltid att göra sitt bästa för att tillgodose efterfrågan. Finns det en 

efterfrågan om arrangemang av distriktslag så kommer förbundet att lyssna och jobba med det, med 

de förutsättningar förbundet har, men det måste finnas en efterfrågan.  

Förbundet ska inte jobba med det ifall det inte finns distrikt som är redo. Förbundet ska inte tvinga 

distrikt att ha så kallade distriktslag. Det är en stor fråga om resurser för alla distrikt och kräver 

mycket tid. Det är distrikten själva som är ansvariga för arbetet med och kring lagen men förbundet 

tillsammans med tävlingsutskottet kan jobba med att hitta lösningar på tider för arrangemang.  

 

Motion 16 
 

Lämnas in av: Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Förbunds Styrelsen skall ej ha rösträtt i TB omröstningen 

Idag är föreningarnas vilja svår att få igenom då förbundsstyrelsen har en för stor andel av rösterna.  

Slutresultatet är att föreningar struntar i att deltaga eftersom det ändå inte hjälper, mycket farligt för 

demokratin 

Utlåtande från SSAFF:  

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 16  

Förbundsstyrelsen äger tävlingsbestämmelserna.   

Medlemmar i förbundet är inbjudna till representantskapsmöte varje år för att påverka 

tävlingsbestämmelserna. Processen fungerar på det sättet då förbundsstyrelsen är ansvariga mot 

Riksidrottsnämnden för det som tävlingsbestämmelserna består av. Förbundsstyrelsen kommer att 

hållas ansvariga ifall det kommer ett ärende till Riksidrottsnämnden där de ifrågasätter vad som står i 

tävlingsbestämmelserna och därför är det viktigt för förbundsstyrelsen att kunna påverka.  

Förbundsstyrelsen ska jobba tillsammans med tävlingsutskottet för att ta fram en plan för hur 

förbundet ska jobba med tävlingsbestämmelserna. Arbetet som beskrivs ligger redan i 

verksamhetsplanen för 2021 där förbundet ska se över tävlingsbestämmelserna.  

 

Motion 17 
 

Lämnas in av Lund Towers och Eslöv Generals 
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Gällande: Trainee domare. 

I varje match där domare betalas enligt ordinarie ersättningsnivåer har hemma och bortalaget rätt 

att sätta in 3 helt outbildade personer som trainees. En trainee domare har inte ordinarie 

domarkläder utan bär gul väst eller motsvarande. trainee domare får ha flagga och bean bag men 

inte visselpipa.  

Trainee domare får betalt 100 kronor per person av SAFF. 

Syftet är att skapa en instegsnivå med låga krav för att ge fler möjligheten att upptäcka att döma 

faktiskt är kul. Förhoppningen är att både spelare, föräldrar och före detta spelare skall kunna 

engageras. 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 17.  

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte ska hanteras under årsmöte utan istället på 

representantskapsmöte.   

Vi måste använda de standarder som finns kring när vi ska hantera vissa frågor och 

tävlingsbestämmelsefrågor ska hanteras under representantskapsmötet.   

 

Motion 18 
 

Lämnas in av Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Domaransvar 

Hemmalaget skall vara ansvariga för tillsättningen av domare till den egna matchen. 

Syftet är att om en match skall tvingas ställas in på grund av domarbrist så skall det i första hand 

drabba den förening som inte kan bidraga med domare själva. 

Vid brist på domare kan matchen spelas på bortalagets hemmaplan om de åtar sig att lösa 

domarfrågan. 

Inga böter skall utdelas 

Det skall vara tillåtet att tillsätta domare från den egna klubben, men då har bortalaget rätten att 

tillsätta lika många domare. 

Domare från de spelande klubbarna har inte rätt till reseersättning och arvodet är halva det normala 

för innehavd licens. 
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Om domarna ej själva kan komma överens om vem som skall vara Referee så tilldelas den domare 

med högst licens. Tiebreaker, neutral domare har företräde, förening med flest av den högre licensen 

får Referee, om lika tillfaller det bortalaget 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 18.  

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte ska hanteras under årsmöte utan istället på 

representantskapsmöte.   

Vi måste använda de standarder som finns kring när vi ska hantera vissa frågor och 

tävlingsbestämmelsefrågor ska hanteras under representantskapsmötet.   

 

 

Motion 19 
 

Lämnas in av Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Bryta ut domarfrågor från TB 

Frågor som rör domare och deras förfarande bestäms under “Domarbestämmelser”. 

Ändringar i “Domarbestämmelser” görs 1 gång om året i anslutning till ändringar i 

“Tävlingsbestämmelser”. 

Alla föreningar har vars en röst. 

Domarutskottet har en röst. 

Förbundsstyrelsen har en röst. 

Motivering: 

Flera av frågorna i TB som rör domare är inte intressant för medlemsföreningarna och flera av de 

förslag som underlättar för domare ska ej riskera att ej gå igenom för att personer helt oinsatta i 

domarkåren inte vet vad ändringen gäller. 

Istället så vill vi skapa ett forum där domaransvariga i föreningarna diskuterar frågorna. Folk som är 

insatta i ämnet. 

Det blir även ett incitament för föreningar som vill påverka att utbilda domare utan att bestraffas. 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 



15 
 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 19.  

Förbundsstyrelsen anser att motionen inte ska hanteras under årsmöte utan istället på 

representantskapsmöte.   

Vi måste använda de standarder som finns kring när vi ska hantera vissa frågor och 

tävlingsbestämmelsefrågor ska hanteras under representantskapsmötet.   

 

Motion 20 
 

Lämnas in av Lund Towers och Eslöv Generals 

Gällande: Rösträtt till TB 

Förbundsstyrelsens rösträtt till TB begränsas till en röst för hela styrelsen. 

Motivering 

Idag har styrelsen en oproportionerligt stor makt i dessa omröstningar. Det leder till att man i 

praktiken inte hör medlemmarnas behov. 

 

Utlåtande från SSAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 20  

Förbundsstyrelsen äger tävlingsbestämmelserna.   

Medlemmar i förbundet är inbjudna till representantskapsmöte varje år för att påverka 

tävlingsbestämmelserna.   

 

Motion 21 
 

 Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Ändring av stadgar, 3e kapitlet, 3.2§ Ålägganden  

Motivering: Att skapa könsneutrala stadgar  

Plats i stadgarna: 3e kapitlet, 3.2§ Ålägganden  

Nuvarande lydelse: “Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt 

justeringsmän och rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte samt ordförande och 

ledamöter till förbundets Disciplinnämnd.”  
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Föreslås ändras till: Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt 

justerare och rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte samt ordförande och 

ledamöter till förbundets Disciplinnämnd. 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår bifall på motion 21. 

Förbundsstyrelsen uppskattar motionen om uppdatering av text som är gammal skrivelse. Motionen 

uppdaterar felaktig text.  

 

Motion 22 och 28 
 

Motion 22 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Ändring av stadgar, Verkställande utskottets mandat  

Motivering: Att säkerställa att VUs mandat begränsas till frågor gällande överklagan av 

Tävlingsbestämmelser. Styrelsefrågor av annan karaktär skall behandlas av styrelsen, antingen 

genom styrelsemöten eller beslut per capsulam. Dagens lydelse ger Verkställande utskottet ett sk 

carte blanche i vilka frågor VU får hantera.  

Plats i stadgarna: 5e kapitlet Förbundsstyrelsen, 5.2§ Sammanträden, kallelse, beslutsmässighet  

Nuvarande lydelse: “Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett 

verkställande utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté, (som har tillsatts för särskild uppgift), 

eller på enskild styrelseledamot eller anställd.”  

Föreslås ändras till: Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett 

verkställande utskott (som endast hanterar ärenden överklagade från TU), som utses inom styrelsen, 

på kommitté, (som har tillsatts för särskild uppgift), eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 

 

Motion 28 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Verkställande utskottets mandat, uppdrag för FS.  

Uppdrag: Föreslås att förbundsstämman ger förbundsstyrelsen i uppdrag att tydligt definiera VUs 

uppdrag och inkomma med resultaten i form av en proposition till förbundsstämman 2022 eller 

under en extrastämma innan dess.  

Motivering: Att säkerställa att VUs mandat inte har möjlighet att skugga över den demokratiskt valda 

styrelsen. Styrelsefrågor av annan karaktär skall behandlas av styrelsen, antingen genom 



17 
 

styrelsemöten eller beslut per capsulam. Dagens lydelse ger Verkställande utskottet ett sk carte 

blanche i vilka frågor VU får hantera.  

Nuvarande lydelse: “Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden på ett 

verkställande utskott, som utses inom styrelsen, på kommitté, (som har tillsatts för särskild uppgift), 

eller på enskild styrelseledamot eller anställd.” 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 22 och bifall på motion 28.   

Förbundsstyrelsen anser att uppdraget är bäst lämpat och förbundsstyrelsen ska jobba för att titta på 

vilka ärenden som ett VU ska hantera. 

 

Motion 23 
 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Ändring av Arbetsordning, Verkställande utskottets mandat  

Motivering: Att säkerställa att VUs mandat begränsas till frågor gällande överklagan av 

Tävlingsbestämmelser. Styrelsefrågor av annan karaktär skall behandlas av styrelsen, antingen 

genom styrelsemöten eller beslut per capsulam. Dagens lydelse ger Verkställande utskottet ett sk 

carte blanche i vilka frågor VU får hantera. Styrelsemöten kräver minst 5 närvarande ledamöter, VU 

består inte ens av 5 ledamöter. Vidare kräver beslut i styrelsen att minst 5 ledamöter röstar för. I 

lydelsen kring beslut i VU står inte klarlagt kravet på antal röster för bifall/avslag vilket skulle kunna 

tolkas som att det räcker med majoritet, vilket med nuvarande lydelse skulle innebära att beslut, 

gällande vilken styrelsefråga som helst, kan röstas igenom med tre röster.  

Praxis gällande Verkställande utskottets uppdrag har varit att hantera av överklagandefrågor 

gällande beslut tagna av Tävlingsutskottet, även om TB anger att överklagan skall ske till FS.  

I Tävlingsbestämmelserna 6 Kapitlet Protester 6.  

“ÖVERKLAGAN MOT BESLUT AV PROTEST 1. TU:s beslut kan endast överklagas skriftligen till FS, som 

är sista instans, inom 30 dygn från beslut meddelats. Överklagan kan inte göras mot jävbeslut enligt 

6.B.4. En överklagan skall ske skriftligen och innehålla vad man överklagar samt det material som 

skickades in för det beslut som man överklagar och eventuellt nytt material som kan vara relevant för 

överklagandet.”  

Det kan med anledning av detta, finnas en poäng med att sammansättningen av VU består av 

personer med kompetens att hantera just frågor av Tävlingskaraktär, varför lydelsen bör ge styrelsen 

mandat att tillsätta andra ledamöter än de som benämns “förbundets ordförande, vice ordförande, 

kassör och sekreterare…”  

Plats i Arbetsordning: Verkställande Utskott  
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Nuvarande lydelse: Verkställande utskott  

“För löpande beslut mellan styrelsemöten inrättas ett verkställande utskott (”VU”) bestående av 

förbundets ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt en suppleant. VU 

sammanträder vid behov och sammankallande är Förbundets ordförande. Kallelse utgår via e-post 

eller telefon. VU:s möten ska protokolleras av sekreteraren (se ovan under rubriken ”Protokoll”) 

samt redovisas för övriga styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.  

VU:s beslut går inte att överklaga.”  

Föreslås ändras till: Verkställande utskott  

För att hantera ärenden rörande överklagande av Tävlingsutskottets beslut, inrättas ett  

verkställande utskott (”VU”) bestående av förbundets ordförande, vice ordförande, kassör och 

sekreterare samt en suppleant. Styrelsen kan om styrelsen finner det lämpligt tillsätta andra 

ledamöter än nämnda ovan om det är mer lämpligt givet uppdragets karaktär. VU sammanträder vid 

behov och sammankallande är Förbundets ordförande. Kallelse utgår via e-post eller telefon. VU:s 

möten ska protokolleras av sekreteraren (se ovan under rubriken ”Protokoll”) samt redovisas för 

övriga styrelsen vid nästkommande styrelsemöte.  

VU:s beslut kan endast överklagas till Riksidrottsnämnden”. 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsen utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 23.   

Förbundsstyrelsen anser att motionen berör arbetsordningen och medlemmarna ska inte direkt 

påverka arbetsordningen.   

Förbundsstyrelsen anser att denna motion är kopplad till förslag bifall på motion 28. 

Förbundsstyrelsen ska ta uppdraget att kolla över uppdraget för VU.   

 

Motion 24 
 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Ändring av stadgar, Rösträtt vid Förbundsmöte  

Motivering: Att möjliggöra för att föreningar som haft verksamhet under föregående verksamhetsår, 

och inte fullgjort sin rättighet mot förbundet i samband med årsslut, skall under året kunna 

tillgodoräkna sig rösträtt, vid årsmöten genom att fullgöra sin plikt mot förbundet för föregående års 

verksamhet. Nuvarande lydelse gör gällande att de föreningar som inte skickat in korrekt 

dokumentation eller betalat sin årsavgift, ej heller trots att de fullgör denna plikt, har rätt att rösta 

vid extra årsmöten. Vi bör ha ett förbund som uppmuntrar till att fullgöra sin plikt och ett förbund 

som välkomnar att föreningar önskar göra sin röst hörd.  
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Plats i stadgarna: 2a kapitlet FÖRBUNDSMÖTE 2.3§ Rösträtt  

Nuvarande lydelse:  

2.3§  

Rösträtt Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för var tredje till förbundet anslutna 

föreningar inom distriktet jämte föreningar själva, vilka senast den 31 december har fullgjort sina 

stadgeenliga skyldigheter. För de föreningar som har mellan 250–499 medlemmar ges respektive 

röstberättigad förening en extra röst och för de föreningar som 500 medlemmar eller fler ges 

respektive röstberättigad förening två extra röster. Medlemsantalet ska framgå av föreningens 

revisor underskrivna årsredovisning. De stadgeenliga skyldigheterna definieras som att föreningar ska 

ha betalt medlemsavgiften till förbundet för senaste verksamhetsåret samt skickat in av revisorerna 

underskriven årsredovisning för senaste verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta 

röstlängd för förbundsmötet att g…”  

Föreslås ändras till:  

2.3§  

Rösträtt Vid förbundsmöte har distriktsorganen en röst för var tredje till förbundet anslutna 

föreningar inom distriktet jämte föreningar själva, vilka senast en vecka före tidpunkten för årsmötet 

har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter för det senaste verksamhetsåret. För de föreningar som 

har mellan 250–499 medlemmar ges respektive röstberättigad förening en extra röst och för de 

föreningar som 500 medlemmar eller fler ges respektive röstberättigad förening två extra röster. 

Medlemsantalet ska framgå av föreningens revisor underskrivna årsredovisning. De stadgeenliga 

skyldigheterna definieras som att föreningar ska ha betalt medlemsavgiften till förbundet för senaste 

verksamhetsåret samt skickat in av revisorerna underskriven årsredovisning för senaste 

verksamhetsåret. Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att g…” 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 24.   

Förbundsstyrelsen hänvisar istället till proposition 1.  

 

Motion 25 
 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Ändring av stadgar, Valberedningen  

Motivering: Att harmonisera Valberedningens arbete med Rösträtten vid Årmötet. Nuvarande lydelse 

är kvar från den tid då rösträtten vid årsmötet utgjordes enkom av distrikten jämte förbundsstyrelsen 

och inte som idag, då även föreningarna har rösträtt vid Årsmötet.  

Plats i stadgarna: 3:e kapitlet VALBEREDNINGEN OCH VALNÄMNDEN  
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Nuvarande lydelse:  

“3.2§  

Ålägganden Valberedningen skall inför sitt och distriktens nomineringsarbete sammanställa ett 

underlag som beskriver förbundets verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt. 

Underlaget ska särskilt belysa områden som bedöms fungera väl samt redogöra för områden där 

förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt behöver förstärkas. Valberedningen skall senast 1 

december skriftligen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill 

kandidera för nästa mandattid. Senast 15 december skall valberedningen delge distrikten sitt 

underlag gällande förbundets verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt meddela 

distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningar uppgift på dem, som står i tur att avgå, och 

namnen på dem, som har avböjt återval. I nomineringarna till förbundsstyrelsen ska valberedningen 

eftersträva en bred geografisk representation och en jämn fördelning mellan kvinnor och män. 

Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän och 

rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte samt ordförande och ledamöter till 

förbundets Disciplinnämnd.”  

Föreslås ändras till:  

“3.2§  

Ålägganden Valberedningen skall inför sitt, distriktens och de till Förbundet anslutna föreningarna 

nomineringsarbete sammanställa ett underlag som beskriver förbundets verksamhetsplan samt 

förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt. Underlaget ska särskilt belysa områden som bedöms 

fungera väl samt redogöra för områden där förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt behöver 

förstärkas. Valberedningen skall senast 1 december skriftligen tillfråga dem vilkas mandattid utgår 

vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 15 december skall 

valberedningen delge distrikten och de till Fördundet anslutna föreningarna sitt underlag gällande 

förbundets verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt meddela distriktsorganen och de 

till Förbundet anslutna föreningar uppgift på dem, som står i tur att avgå, och namnen på dem, som 

har avböjt återval. I nomineringarna till förbundsstyrelsen ska valberedningen eftersträva en bred 

geografisk representation och en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Valberedningen skall 

föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän och rösträknare till förbundsmöte 

eller extra förbundsmöte samt ordförande och ledamöter till förbundets Disciplinnämnd.” 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 25.   

Förbundsstyrelsen hänvisar istället till proposition 1. 

 

Motion 26 
 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  
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Gällande: Ändring av stadgar, Valberedningen  

Motivering: Att harmonisera Valberedningens arbete med Rösträtten vid Årsmötet. Nuvarande 

lydelse är kvar från den tid då rösträtten vid årsmötet utgjordes enkom av distrikten jämte 

förbundsstyrelsen och inte som idag då även föreningarna har rösträtt vid Årsmötet. Självklart vill 

Valberedningen ha föreningarnas förslag till valen vid förbundsmötet.  

Plats i stadgarna: 3:e kapitlet VALBEREDNINGEN OCH VALNÄMNDEN  

Nuvarande lydelse:  

3.3§ Förslagsrätt  

Distriktsorganen får senast 10 veckor före förbundsmötet avge förslag på personer för valen under 

punkterna 16–21 i kap 2. 5§. Valberedningen skall senast den 15 februari tillställa distriktsorganen 

sitt förslag jämte uppgift på samtliga till valberedningen nominerade personer.  

Föreslås ändras till:  

“3.3§ Förslagsrätt  

Distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningarna får senast 10 veckor före 

förbundsmötet avge förslag på personer för valen under punkterna 16–21 i kap 2. 5§. 

Valberedningen skall senast den 15 februari tillställa distriktsorganen sitt förslag jämte uppgift på 

samtliga till valberedningen nominerade personer.” 

 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår avslag på motion 26.   

Förbundsstyrelsen hänvisar istället till proposition 1.  

 

Motion 27 
 

Lämnas in av: Stockholm Mean Machines IF  

Gällande: Ge FS i uppdrag att undersöka hur Delegering av administration av Ungdomsspel (icke 

nationella serier) till distrikten skulle kunna se ut  

Motivering: Vi vill föreslå till förbundsstämman att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheterna för att SDF självständigt ska kunna hantera ungdomstävlingar. Dels skulle detta minska 

arbetsbördan centralt inom SAFF, men man skulle även kunna dra nytta av den regionala kunskapen 

för att ge en så bra tävlingsmiljö som möjligt för ungdomar, på samma sätt som distrikten i dag 

hanterar U13 och yngre.  

Med detta uppdrag förväntas en proposition till förbundsstämman 2022 eller vid en extrastämma 

innan dess.  
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Regleras ej i stadgarna 

Utlåtande från STAFF: 

 

Förbundsstyrelsens utlåtande: 

Förbundsstyrelsen föreslår bifall på motion 27.  

Förbundsstyrelsen anser att uppdraget redan hanteras i samgåendeprocessen. 

Utdrag från presentation nämner ”idrottsspecifika uppdrag/arbetsuppgifter fastställs av FS och kan 

ske på initiativ av bl.a. respektive ledningsgrupp för idrotterna, och kan därmed se lite olika ut för 

idrotterna i distriktet.” 

Förbundsstyrelsen anser att distrikten, när dem är redo, kan ta över mer verksamhet men det måste 

ske under kontrollerade omständigheter.  


