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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 16 APRIL 2013, TELEFONMÖTE 
 

 
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG), Anders Klang 

(AK), Thomas Ahlberg (TA), Martin Söderberg (MS), Mikael Gustafsson (MG), Henrik 

Eigert (HE), Katarina Kwarnmark (KK) 
 

Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Mikael Roos (MR) 
 

 
 

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR 

Mötet öppnades av TW. Adjungerad Fredrik Haraldson (FH) 
 

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE 
Förslag: HG till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare. 

Förbundsstyrelsen (FS) beslutar 

 
att välja HG till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare. 

 
3. GENOMGÅNG OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Föregående protokoll fastställdes. 
 

VU har sammankallats fyra gånger och protokollen från de mötena fastställdes. 

 
4. STAB  

a) Ekonomisk rapport (MF) 
FH har skickat ekonomisk redovisning för perioden januari-mars. Skickar igen så att alla 

får den. 

 
 b) Kansli och personal (TA) 

TA och FH har möte i slutet april om var kansliet ska ligga efter 2013. De återkommer 
med förslag. 

 
5. RAPPORTER 

   
a) Internationellt (MR)  
Ej närvarande, inget EFAF-årsmöte i mars som planerat. Flyttat till hösten 2013. 

  

b) Landslagskommittén (AK, TW)  
AK & TW har tillsammans med John Konecki kommit överens om att Konecki ska avgå 

som förbundskapten för SLL pga tidsbrist. 
 

Danmark har kontaktat SAFF om att samarrangera U-19 J-EM. TW och FH har 
undersökt möjligheterna men ser ingen direkt möjlighet till detta. 

 

DLL behöver en CDM till VM i sommar. TW föreslår KK som CDM, FS beslutar att utse 
KK som CDM för DLL. 

 
FH rapporterar att flagg-EM möjligtvis spelas i Italien 22-24/9. HG föreslår att vi inte 

skickar några deltagare till flaggfotbolls-EM. FS beslutar 
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att avvakta inbjudan från EFAF till flagg-EM. 

 
c) Utbildningsansvarig (MiR)  

MiR håller på med att godkänna tränarlicenser. Rapporterar vidare om att arbetet med 
AFG-utbildingar fortskrider. 

 

En pilotutbildning i HLR har testats i Stockholm. Populär tillställning som kommer att 
vidareutvecklas. 

 
AFG-föreläsarna får mycket beröm från landets föreningar och deltagare. 

 
d) Marknadsansvarig (TW, MG)  

TW & MG ska utforma en plan för marknadsarbetet. 

  
e) Informationsansvarig (HG)  

Diskussion kring sociala medier. TW informerar om att det inte finns någon direkt policy 
för sociala medier. TW föreslår att HG och HE tittar på och lägger fram ett förslag till 

policy för sociala medier för förtroendevalda och anställda samt presenterar denna inför 

nästa styrelsemöte. FS beslutar  
 

att godkänna förslaget 
 

HG informerade att HG och HE ska undersöka möjligheten att utveckla 
resultatredovisningen på hemsidan. 

 

f) Barn och ungdomsutskottet (HG)  
HG informerade om DM-cup-mötet som hölls den 7 april. 

 
FH informerade om en möjlig utökning av DM-cup för även U-15 om det är så att vi får 

ett Riksidrottsgymnasium (RIG). Detta för att kunna fånga upp talanger och skaffa 

intresserade till RIG. FH föreslår att HG undersöker om distrikten är intresserade av 
detta. FS beslutar 

 
att godkänna förslaget 

 
g) Antidopingansvarig (HE)  

HE informerade om att han fått ett första telesamtal från en spelare som tagit 

kosttillskott vilket är under utredning för dopingklassning.  
 

FS vill förtydliga att SAFF följer RFs rekommendation och avråder från allt bruk av 
kosttillskott. 

 

h) Superserieansvarig (MS)  
MS informerar att det planeras presskonferens 28 maj i Stockholm för SM-finalen, 

Superserien samt VM2015.  
  

Bolagsutredningen: MS föreslås som huvudansvarig för utredningen tillsammans med 

TW. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget 
 

i) Distriktsansvarig (MG)  
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MG tillsammans med HG tar fram riktlinjer för hur omröstningen ska gå till samt 

utredningens utformning. Omröstningen skall vara klar senast 30 juni 2013. 
 

j) Flaggfotbollskommittén (-)  
 Bordlägger utskottsfrågan. 

  

k) Tekniska kommitten (TA)  
 TA & FH ska diskutera nationell rekryteringsdag som planeras till september 2013. 

 
l) Evenemang (KK)  

 Inget att rapportera. 
 

  m) Domarutskottet (HG) 

DU består av Jeffrey Batzler, Klas Leidö, Per Haakon, Per Simonsson och Jon Engström. 
HG rapporterar om att licensieringsarbetet fortskrider och samtliga licenser kontrolleras 

under april inför säsongsstart. 
 

 n) Tävlingsutskottet (TU) 

 HG föreslår att Joakim Strand och Markus Agebrink ingår i TU. FS beslutar 
 

 att godkänna förslaget 
 

 o) Idrottslyftet (MH, TW) 
TW informerade att pengarna för Idrottslyftet 2013 nästan är slut.  

 

 p) Jämställdhet och integration (KK) 
Ingen rapport. KK ska sätta sig in mer i hur arbetet ska fortskrida. 

 
  

6. ÖVRIGA FRÅGOR 

 a) Handlingsplan 
 Handlingsplanen togs upp och gick igenom där samtliga FS-medlemmar fått uppgifter. 

 
 b) Utredning ang. rösträtten 

 Utredningen kommer att startas efter sommaren. 
 

 c) Medlemsansökan 

KFUM Linköping har ansökt om medlemskap med inriktning U-13, U-15. TW föreslår att 
godkänna ansökan från KFUM Linköping under förutsättning att de betalar in 

medlemsavgift. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget 

  
7. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

  
 Nästa styrelsemöte 20 maj på telefon 18.30-20.30. 

 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 
  

 TW avslutade mötet. 
 

Vid protokollet    Mötesordförande/Justeringsman 
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Hans Gunnarsson   Tommy Wiking 


