PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 20 MAJ 2013, TELEFONMÖTE
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG), Martin
Söderberg (MS), Mikael Gustafsson (MG), Henrik Eigert (HE), Katarina Kwarnmark
(KK)
Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Mikael Roos (MR), Anders Klang (AK), Thomas Ahlberg (TA)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR
Mötet öppnades av TW. Adjungerad Fredrik Haraldson (FH), Marika Holm (MH)
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 sex gånger och protokollen från de mötena gicks igenom.
4. STAB
a) Ekonomisk rapport (MF)
FH skickar ut månadsrapport för april. Diverse frågor för budget besvarades.
b) Kansli och personal (TA)
FH rapporterar att ingen ny lokal för kansli är klart än.
5. RAPPORTER
a) Internationellt (MR)
Ej närvarande.
b) Landslagskommittén (AK, TW)
TW informerar att Mats Hagsten tar över som kapten för JLL och spelar kvalmatch
nummer två mot Danmark 20/8 i Kristianstad.
FH informerar om ett forskningsprojekt som startats av Bosön där vi deltar med elitoch landslagsspelare.
Ingen officiell inbjudan har kommit angående flagg-EM.
c) Utbildningsansvarig (MiR)
MiR håller på med att godkänna tränarlicenser, 390 godkända hittills. Ett fåtal fall med
olicensierade tränare har inkommit. Domarna är duktiga på att kolla licenserna.
d) Marknadsansvarig (TW, MG)
Arbetet med planen för marknadsarbetet är i inledningsfasen.
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e) Informationsansvarig (HG)
HG presenterar den policy för sociala medier som skrivits. HG föreslår att FS antar
policyn. FS beslutar
att bifalla förslaget
HG informerar vidare att undersökningen om informationflödet intern/externt kommer
startas under juni månad.
f) Barn och ungdomsutskottet (HG)
HG rapporterade enligt inskickad rapport om DM-cup.
g) Antidopingansvarig (HE)
HE rapporterar om att han försökt få fram ett möte med f d antidopingansvarig men
inte gått att synka. HE kommer följa upp RF ”Vaccinera klubben” och planera någon
form av antidopingutbildning under DM-cup.
h) Superserieansvarig (MS)
MS rapporterar enligt inskickad rapport om presskonferens, mediautbildning samt
mediaguide.
Bolagutredning: MS & TW presenterar förslaget till direktiv för bolagsutredningen, FS
beslutar
att bifalla förslaget.
i) Distriktsansvarig (MG)
MG informerar om omröstningen som avslutades igår. Tydligt är att föreningarna i
NSAFF vill ha distriktsombudsman istället för SDF. MG kommer starta arbetet med att
skriva förslag till stadgeändring för SAFFs stadgar.
I övrigt informerar MG om kontaktuppgifter till distrikten samt utredning för distrikten.
MG, HG och MH finjusterar hur vi kan jobba enklast tillsammans i den här frågan.
j) Flaggfotbollskommittén (-)
KK återkommer med förslag till namn.
k) Tekniska kommitten (TA)
TA & FH ska diskutera nationell rekryteringsdag som planeras till september 2013.
l) Evenemang (KK)
Inget att rapportera.
m) Domarutskottet (HG)
HG informerar enligt rapporten om status för domarutskottets arbete.
n) Tävlingsutskottet (TU)
HG informerar om TUs arbete samt hur dispensförfrågningarna kommer behandlas
under året. Dessa finns även på en ny avdelning på hemsidan.
o) Idrottslyftet (MH, TW)
MH informerar om status för idrottslyftet.
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p) Jämställdhet och integration (KK)
Rapporterar enligt inskickad rapport och utarbetar en plan tillsammans med MG om hur
föreningarna i landet arbetar med jämställdhetsfrågor.
6. ÖVRIGA FRÅGOR
a) Handlingsplan
Handlingsplanen togs upp och gicks igenom. Denna kommer publiceras på hemsidan
och hållas uppdaterad.
b) Utredning angående rösträtten
MG föreslår att vi startar redan nu med utredningen med inskaffande av information
från andra specialidrottsförbund. FS beslutar
att bifalla förlaget.
c) Överklagan av TU-beslut angående dispens för sena övergångar
Arlanda Jets AFF har överklagat TUs avslag av dispens för sena övergångar från
Sundsvall Flames. FS beslutar
att avslå överklagan. Beslutet är enhälligt.
Motivering: TB och praxis är synnerligen tydlig, övergångar från en förening som drar
sig ur seriespel efter att övergångsperioden är avslutad är inte tillåtna.
Arlanda har som skäl för sin överklagan angivit att de har få spelare och att de riskerar
att behöva dra sig ur seriespelet.
FS finner inte att de skäl som Arlanda angivit är tillräckliga för att överklagan ska
bifallas. Den situation som Arlanda befinner sig i får Arlanda ta ansvar för och brist på
spelare är inte tillräckliga skäl för att TB inte ska gälla.
FS finner det inte heller rimligt att TBs regelverk inte ska gälla för att Arlanda spelar i
Superserien. Det skulle medföra orimliga följdkonsekvenser om efterlevnaden av
regelverket är olika beroende på i vilken division eller åldersklass ett lag deltar i.
FS ser inte heller att Arlandas situation föranleder att FS skulle överge reglerna om
övergångsperioden generellt för alla lag.
Beslutet kan inte överklagas.
MS anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
d) RIM
TW föreslår att ombuden till RIM får använda rösträtten i enlighet med de slutsatser
som diskussionen gav. FS beslutar
att bifalla förslaget.

7. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte fysiskt 25 juni i Stockholm 18:30.
8. MÖTETS AVSLUTANDE
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TW avslutade mötet.
Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Hans Gunnarsson

Tommy Wiking
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