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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 10 JUNI, 2012 TELEFONMÖTE 
 

 
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Pillan Plass (PP), Mikael Roos (MR), Anders Klang (AK)(t.o.m 

punkt 5m), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG) (t.o.m punkt 5c), Bo-Göran 

Lundqvist (BGL) 
 

Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Thomas Ahlberg (TA), Fredrik Pilbäck (FP), Pontus Boby (PB), 
 

 
1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR 

Mötet öppnades av TW. Adjungerade Fredrik Haraldson (FH) och Marika Holm(MH). 

 
2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE 

Förslag: MR till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare. 
Förbundsstyrelsen (FS) beslutar 

 

att välja MR till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare. 
 

3. GENOMGÅNG OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 FS beslutade  

 
att godkänna föregående protokoll 

 

4. STAB 
Ekonomisk status (MF) 

FH gick igenom den ekonomiska rapporten. 
 

Kansli och personal (TA) 

FH informerade om att det kommer vara betydligt mindre bemanning på kansliet under 
sommaren pga semester och andra uppdrag. 

 
MiR föreslår att det alltid ska läggas in meddelande på telefonsvareren, ”out of office” 

reply på mailen och information på hemsidan varje gång kansliet inte är bemannat. FS 
beslutar  

 

att godkänna förslaget 
 

MH föreslår att kanslitelefonen kopplas till MH medan FH är i USA. FS beslutar  
 

att godkänna förslaget 

 
5. RAPPORTER  

a) Internationellt (MR) 
MR informerade att IFAF genomfört ett webinar där förslaget på ny IFAF struktur 

presenterades för alla IFAFs medlemmar. 

 
Om den nya strukturen för IFAF bifalls av kongressen så ska sju nya 

styrelsemedlemmar till IFAF Europa väljas. Sverige ska som utgångspunkt inte ställa 
upp med kandidater men bör ha ett eller flera namn som kan ställa upp i fall det 

behövs. TW föreslår att PP och MR ska ta fram ett par namn till kongressen. FS 
beslutar  
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att godkännas förslaget 
 

MR föreslår att MR och PP representerar SAFF på IFAFs årsmöte i Austin, och att PP har 
Sveriges röst. FS beslutar 

 

att godkänna förslaget 
 

b) Landslagskommittén (AK) 
FH föreslår att Lars Dahl blir ny förbundskapten för Damlandslaget, eftersom Mike Plass 

avgått då han ska på FN uppdrag. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget 

 
FH informerade om resorna till Development week och förberedelserna till J-VM. 

 
SLL har fått bekräftat träningsmatch mot Frankrike 28 juli i Strasbourg. 

 

Flagg NM spelas sista helgen i juli i Danmark. 
 

Britiska studentförbundet ska spela landskamp mot Sveriges studentlandslag. SAFF 
sanktionerar inte matchen men ska välja stab och utse laget. 

 
J-NM spelas vecka 42 

 

Finnkamperna SLL och DLL är första helgen i oktober i Finland. ULU spelas i november i 
Sverige. 

 
Finland har lämnat förslag om att försöka göra Finnkampen till en hel helg för alla 

landslag. MR föreslår att vi fortsätter att arbeta med den ideen. FS beslutar 

 
att godkänna förslaget. MR och FH är ansvariga för att ta fram koncept tillsammans 

med Finland. 
 

c) Utbildningsansvarig (MiR) 
MiR informerade att Sundsvall och Jämtland är de enda lagen som inte har någon 

tränare. 

 
Domarna kontrollerar inte tränarlicenser och agerar inte mot olicensierade tränare. TW 

föreslår att HG återigen informerar domare att de är deras ansvar. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget. 

 
MiR föreslår att TB-kravet om GTU 2 som är krav från 2013 skjuts fram till 2014. FS 

beslutar 
 

att förslaget, som är en TB-fråga och behandlas i december, men att FS är positva till 

förslaget och att det kommer godkännas i december och därmed kan informeras om 
redan nu. 

 
MiR och TW har arbetat med ett förslag om att ta fram en form av kunskapstest till 

tränarna så att eventuellt utbildningsbehov kan individanpassas. FS beslutar 
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att MiR och TW fortsätter och att de återkommer med förslag till FS. 

 
d) Marknadsansvarig (TW) 

TW informerade att förhandlingarna med American Airlines är klara. 
 

TW genomför förhandlingar med ett bolag om att de köper alla merchandise-rättigheter 

till VM 2015. De har under diskussion också visat intresse för Superserien men inte som 
produkten ser ut i dag.  

 
e) Informationsansvarig (MR) 

MR påpekade att informationsflödet via hemsidan är för dåligt och att alla måste 
förbättra sig. MR föreslår att HG än en gång informerar TU att deras protokoll måste 

upp på hemsidan omgående efter beslut är taget. FS beslutar  

 
att godkänna förslaget. 

 
f) Barn och ungdomsutskottet (FP) 

Inte närvarande. 

 
g) Antidopingansvarig (PB) 

FH informerade att de två senaste dopingfallen överklagat beslutet men fått avslag. 
 

FH föreslår att förbud mot kosttillskott ska läggas till i Landslagspolicyn. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget, med tillägg om stark rekommendation mot kosttillskott även 

utanför landslagsverksamhet samt att landslagsledningen har rätt att ej ta ut spelare 
om de använder kosttillskott utanför landslagsverksamhet. 

 
h) Superserieansvarig (BLG) 

BLG har deltagit på ett första möte med SAFE, och informerade från detta mötet. 

 
BLG föreslår att Superserierådet läggs ner och att framtida diskussioner enbart ska 

föras med SAFE. FS beslutar 
 

att avslå förslaget då Örebro inte ingår i SAFE och därmed är inte alla Superserielag 
representerade. 

 

i) Distriktsansvarig (HG) 
MiR (rapport från FP) informerade att alla distrikt kommer delta på DM-cup och att Per 

Haakon har blivit utsedd till domaransvarig. 
 

j) Flaggfotbollskommittén (MH) 

MR informerade att Ribersborgs BeachFlag turnering i Malmö har blivit sanktionerad av 
IFAF. 

 
k) Tekniska kommitten (TA) 

Inte närvarande. 

 
l) Evenemang (MR) 

MR önskar hjälp från FS med att organisera Flagg-VM. 
 

FH informerade att det nu är klart att J-NM går på Behrns arena i Örebro. 
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MR och FH utreder fortfarande arena för ULU-Finnkampen. Återkommer till nästa möte. 

 
MR föreslår att SM-final för Division 1 Dam spelas den 2 september kl. 13.00 på 

Östermalms IP. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget 

 
Uppsala har inkommit med fråga om SM-bankett, när den ska anordnas och vem som 

betalar. MR föreslår att den ska anordnas innan SM-finalen och att den ska finansieras 
av arrangören. FS beslutar 

 
att godkänna förslaget. 

 

Tid och plats för SM-final U-19 är inte bestämd. MR och FH återkommer nästa möte. 
 

m) Domarutskottet (HG) 
 

En överklagan har kommit in på DUs beslut om att stänga av Fereed Adus om han 

väljer att döma EFAF Cup finalen som Tjeckisk EFAF domare istället för att döma sitt 
uppdrag i Superserien. FS beslutar 

 
att bifalla överklagan. 

 
Motivering: 

EFAF är ett överordnat organ ovanför SAFF och uppdrag för dessa ska inte bestraffas 

på hemmaplan, även om Adus valt att gå emot SAFFs beslut om att inga svenska 
domare ska döma för EFAF under 2012. Adus har dock ingen svensk EFAF-domarlicens 

utan en tjeckiskt vilket han kan ha då han även är tjeckisk medborgare.  
 

n) Tävlingsutskottet (HG) 

Inte närvarande 
 

o) Idrottslyftet (TW) 
 

SAFF har kvar 180.000 kr som det kan ansökas om enligt samma fokusområden som 
tidigare 

 

MH har även ansökt om medel för särskild insats från Idrottslyftet, besked väntas inom 
kort. 

 
p) Jämställdhet/Integration (PP) 

PP informerade att Division 1 Dam är i gång och det fungerar bra. De efterlyser mer 

samarbete med FS på liknande sätt som Superserierådet. 
 

6. ÖVRIGA FRÅGOR  
a) Disciplinnämnden 

MR föreslår att Fredrik Haraldson blir den tredje ledamoten i disciplinnämnden 

 
FS beslutar att utse FH som ledamot av DN. 

 
b) Medlemsansökningar 

Skarpängs AFF, Danderyd AFF och Djursholms AFF har ansökt om medlemsskap i SAFF.  
Föreningarna har samma styrelse. FS beslutar att bordlägga frågan baserat på att RF 
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har översyn av våra medlemsföreningar för att hitta ”pappersföreningar. Att i det läget 

godkänna ansökningar från fler föreningar som kanske inte har någon aktivitet är inget 
som FS ser som rimligt. FS ber dessa tre att återkomma med information om 

aktiviteterna i föreningarna och frågan kommer att behandlas på möte efter sommaren. 
 

  

7. NÄSTA STYRELSEMÖTE 
  

 Nästa styrelsemöte är lördag den 14:e juli klockan 09.00, i Uppsala 
 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 
  

 TW avslutade mötet. 

 
Vid protokollet    Mötesordförande/Justeringsman 

 
 

Mikael Roos    Tommy Wiking 


