PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 29 SEPTEMBER, 2012, SAFF KANSLI
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Mikael Roos (MR), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson
(HG)(via telefon), Thomas Ahlberg (TA), Anders Klang (AK)
Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Pontus Boby (PB), Fredrik Pilbäck (FP), Pillan Plass (PP)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR
Mötet öppnades av TW. Adjungerade Fredrik Haraldson (FH) och Marikan 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
Föregående mötesprotokoll förelåg inte till mötet. Godkänns via mail.
4. STAB

a) Ekonomisk rapport (MF)
Ekonomisk rapport skickas ut på mail vid månadens slut.
b) Kansli och personal (TA)
TA informerade om hur arbetet på kansliet fortlöper och vilka planer som ligger för
framtiden.
Kontraktet för kansliet löper ut under 2013 och de ser på olika lösningar, och
kostnader knutna till beslutet. Förrutom pris måste förrådsmöjligheten prioriteras.

5. RAPPORTER

a) Internationellt (MR)
MR informerade att ett nordiskt möte hålls fredag 19:e oktober klockan 15.00 på Behrn
arena i Örebro.
MR informerade att IFAF Europe fungerar inte som önskat och inte gjort något konkret
ännu, men det pågår förhandlingar som genererar att EFAF blir likviderade på sikt.
EFAF har bjudit in till årsmöte i Ryssland 23-24 mars 2013.
MR har blivit utsedd till ansvarig för IFAF Flagg-VM, för fyra år
b) Landslagskommittén (AK)
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TA gick igenom arbetet runt utredningen av JLL, som förväntas vara klar i november.
MR föreslår att amerikanen i gruppen ska komma över till J-NM och Finnkampen ULU
för att utvärdera våra juniorlandslag på plats. FS beslutar
att godkänna förslaget
TW föreslår att SAFF kallar till möte för sportchefer och huvudtränare med fokus på
seniorverksamheten. FS beslutar
att godkänna för förslaget
TA föreslår att SAFF ska skapa en elitkommittee med 7-8 personer som arbetar med att
utveckla landslag och Sports Campus. FS beslutar
att godkänna förslaget
Det har inkommit en förfrågan från en landslagstränare om att få ta med sin 4-åriga
son som "tack för hjälpen" till Finland. FS beslutar
att avslå ansökan.
Motivering:
SAFF har sedan länge en policy att familjemedlemmar som vill följa med ska finansieras
av familjen själv. Familjemedlemmar ska heller inte umgås med landslagen under
matchförberedelser och under match för att inte mista fokus på uppdraget. Vilket skulle
vara omöjligt i detta specifika fallet.
Nästa års planering för Flagglandslaget herrar ligger på hemsidan
c) Utbildningsansvarig (MiR)
MiR informerade om att utbildningsplanen för 2013 har börjat läggas upp på hemsidan.
MiR föreslår att GTU 2 utgår och ersätts med säkerhetskurs från 2014. FS beslutar
att godkänna förslaget.
MiR föreslår att Tekniska kommitteen, Utbildning och kansliet får i uppdrag att utreda
säkerhetsfrågor. FS beslutar
att godkänna förslaget
d) Marknadsansvarig (TW)
TW informerade att Advisory board för VM-organisationen börjar ta form.
TW informerade att SAFF fått 1350 nya axelskydd av IFAF mot att vi betalar frakten
från USA. Dessa är på väg i båt och ska tillfalla Idrottslyftet.
e) Informationsansvarig (MR)
Inget att rapportera
f) Barn och ungdomsutskottet (FP)
Se rapport
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FP föreslår att vi höjer avgiften på fotbollslära grund och skickar med SISUs bok
"Åldersanpassad fysik träning för barn och ungdom”. FS beslutar
att avslå förslaget.
g) Antidopingansvarig (FP)
Se rapport
h) Superserieansvarig (BLG)
TW informerade från mötet med SAFE och Örebro
TW och BLG ska ta fram personer från tre andra idrotter, tillfråga Örebro att
tillsammans med Per Malmquist från SAFE att genomföra Superserieutredningen.
i) Distriktsansvarig (HG)
HG informerade om distriktsutredningen som är igång.
STAFF har skickat in förslag om att få testa att spela U15 under hösten de nästa två
åren. FS beslutar
att godkänna förslaget under förutsättning att STAFF tillåter lag från andra distrikt att
delta samt att SAFF fortfarande har serierättigheten och att SAFF beslutar om uppehåll
för ULU eller annat. TA fick i uppdrag att avklara detta med STAFF innan beslutet blir
gällande.
j) Flaggfotbollskommittén (MaH)
Se rapport
k) Tekniska kommitten (TA)
TA genomgick resultatet från ungdomsutredningen.
l) Evenemang (MR)
MR informerade att SM-final Dam spelas den 23:e september på Midgårdsvallen och
Stockholm Mean Machines blev första officiella svenska mästare för damer.
Det har varit dålig försäljning av biljetter till Finnkampen, ca. fem stycken.
SM-final U19 spelas på Östermalms IP, 7:e oktober kl. 17.00
Finnkampen ULU U17 spelas på Midgårdsvallen 27:e oktober kl. 12.30
VM 2015 organisationen har anställt Markus Magnell som VD, och arbetet med att hitta
ansvariga ledare till de olika områderna är påbörjat.
m) Domarutskottet (HG)
HG informerade att DU jobbar med att tillsätta domare till samtliga landskamper under
hösten.
TW föreslår att DU ska jobba aktivt för att få en svensk kvinnlig domare bland de som
ska döma Dam-VM i Finland 2013. FS beslutar
att godkänna förslaget.

Adress
Smidesvägen 5
Postadress

Telefon
+46 8 - 627 46 46
Fax

171 41 Solna

+46 8

- 987 858

Plusgiro
485 36 71-8
Organisations nr

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida

802013-4428

www.amerikanskfotboll.com

n) Tävlingsutskottet
Inget att rapporter
Det blev återigen poängterat att TU måste få sina protokoll skrivna och publicerade på
hemsidan.
o)Idrottslyftet
MH informerade om utbildningshelgen 8-9 december som kombinerar en
Idrottslyftskonferens och en ordförandekonferens, som är gratis för samtliga deltagare.
p) Jämställdhet och integration
Inte närvarande
6. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor
7. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte är den 25:e oktober kl. 18.00, via Skype
8. MÖTETS AVSLUTANDE
TW avslutade mötet.
Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Mikael Roos

Tommy Wiking
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