PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 6-8 DECEMBER 2013, STOCKHOLM
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG), Mikael
Gustafsson (MG), Katarina Kwarnmark (KK), Thomas Ahlberg (TA) t o m punkt 6d,
Henrik Eigert (HE), Anders Klang (AK) fr o m punkt 6e
Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Mikael Roos (MR), Martin Söderberg (MS)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR
Mötet öppnades av TW. Adjungerad Fredrik Haraldsson (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.
4. STAB
a) Ekonomisk rapport (MF)
Redogjorde för förbundets ekonomi och likviditeten är fortsatt ansträngd.
b) Kansli och personal (TA)
TA, FH & MG redogjorde för kostnaden för flytt av kansliet. TA föreslår att vi flyttar
kansliet från Solna till RF Idrottens Hus. FS beslutar
att godkänna förslaget.
TA avsäger sig i o m flytten ansvaret för kansli & personal. TW föreslår att MG tar över.
FS beslutar
att godkänna förslaget.
5. RAPPORTER
a) Internationellt (MR)
MR rapporterar via mail. TW meddelar att EM är klart att det går i Österrike och det blir
i början av juni. Dock har inte IFAF Europe gått ut med detta.. FS beslutar
att godkänna förslaget
EFAF årsmöte. MR föreslår att MR och MiR åker till EFAFs årsmöte i mars med MiR som
rösträttsinnehavare från SAFF samt att de efter mötet ansöker om att lämna EFAF. FS
beslutar
att godkänna förslaget
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b) Landslagskommittén (AK, TW)
RIG – FH rapporterar att efter missförstånd från RF så har det kommit in 17
ansökningar till de 10 platser vi har.
FH rapporterar om landslagsverksamheten. Inbjudan från Kuwait om
träningslandskamp för SLL & JLL.
ULU – Fysläger i helgen med många deltagare. Ser mycket lovande ut.
c) Utbildningsansvarig (MiR)
MiR rapporterar om problematik kring SISUs arbete med framförallt GTU 2. MiR föreslår
att kravet på utförd GTU 2 i utbildningstrappan för tränarlicensen tas bort från TB och
tar fram en egen utbildning. FS beslutar
att skjuta upp beslutet till den 8/12.
426 tränarlicenser är ackrediterade under 2013 vilket är en ökning med 105 st jämfört
med 2012.
d) Marknadsansvarig (TW, MG)
TW rapporterar om arbetet med programkommittén tillsammans med Stockholm 2015.
e) Informationsansvarig (HG)
HG redogjorde för förslag till ny struktur för våra domäner: amerikanskfotboll.com,
saff.se & superserien.se. FS beslutar
att godkänna förslaget
TW rapporterar från möten med olika mediebolag.
f) Barn och ungdomsutskottet (HG)
Ingen rapport.
g) Antidopingansvarig (HE)
Ingen rapport.
h) Superserieansvarig (MS)
Ingen rapport.
i) Distriktsansvarig (MG)
MG rapporterar om distriktsutredningen.
j) Flaggfotbollskommittén (KK)
Kommittén har blivit tillfrågade om att anordna en klubblagsturnering för nordiska
klubblag under vintern 2013/2014. MR föreslår att vi anordnar turneringen och att
arrangemanget går under evenemangsansvarig. FS beslutar
att avslå förslaget då vi anser att det inte finns tid eller resurser nog att genomföra en
sådan turnering på relativt kort tid.
k) Tekniska kommitten (TA)
TA rapporterar om ”nationella prova-på-dagen”. De som var med var nöjda. Två
föreningar har efteråt hört av sig om att använda konceptet fler dagar som rekrytering.
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l) Evenemang (KK)
Ingen rapport
m) Domarutskottet (HG)
HG rapporterar att Sverige blir största deltagare på IFAF Clinic i Budapest med 16
deltagare. Datum för domarskolor är inte helt klara. Den nya regelboken är skickad till
tryckeriet och blir färdig för föreningarna att beställa i dagarna.
n) Tävlingsutskottet (HG)
Ingen rapport.
o) Idrottslyftet (MH, TW)
Ingen rapport.
p) Jämställdhet och integration (KK)
Fem föreningar och 20 tjejer har svarat på enkäten som skickats ut.
6. ÖVRIGA FRÅGOR
a) Haninge AFF ansöker om medlemsskap
FS beslutar
att godkänna ansökan villkorat att de betalaar medlemsavgiften.
b) Umeå AFC ansöker om medlemsskap
FS beslutar
att godkänna ansökan villkorat att smeknamn ska godkännas av FS.
c) Förbundsmöte
TW föreslår att vi har förbundsmöte den 6 april i Stockholm. Detta för att EFAFs
årsmöte ligger den helg som vårt ordinarie förbundsmöte ska ligga. FS beslutar
att godkänna förslaget.
d) Divisionsutformning
Förslag från TU:
Superserien:
Konferens 1; Tyresö, Kristianstad, Limhamn
Konferens 2; Uppsala, STU, Stockholm
Konferens 3; Carlstad, Örebro, Arlanda
Tio matcher. Dubbelmöte i konferens och enkelmöte med övriga.
Superettan: Djurgården, Gefle, Göteborg, Västerås.
Nio matcher, trippelmöten.
Division 1:
Västra; Borås, Karlskoga, Skövde, Lidköping, Carlstad B.
Åtta matcher, dubbelmöten.
Södra; Carlshamn, Eslöv, Halmstad, Ekeby, Ystad, Hässleholm.
Tio matcher, dubbelmöten.
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Östra; Södertälje, Norrköping, Nyköping, Dalecarlia.
Nio matcher, trippelmöten.
Division 2 (8-manna) Preliminär:
Norra; Westerbotten, Luleå, Sundsvall, Jämtland, Umeå AFC, Härnösand
Dubbelmöten
Dam: Arlanda, Stockholm, Uppsala, Örebro, Västerås
Åtta matcher, dubbelmöten.
SM-final mellan plac ett och två.
U-19:
Södra; Jönköping, Göteborg, Kristianstad, Limhamn, Helsingborg
Åtta matcher. Dubbelmöten.
Norra:
Konferens Västra; Carlstad, Västerås, Örebro, Uppsala
Konferens Östra; Arlanda, Stockholm, STU, Tyresö
Tio matcher. Dubbelmöten inom konferens, enkelmöte utom.
U-19 semifinaler: Plac ett-två i Södra möter plac två-ett i Norra
U-17:
Norra; Arlanda, Stockholm, Jämtland, Solna, Täby, Tyresö
10 omgångar, dubbelmöten.
Södra; Carlshamn, Ekeby, Kristianstad, Limhamn, S:t Staffans, Ystad, Helsingborg
12 omgångar, dubbelmöten.
Östra; Eskilstuna, Västerås, Örebro, Uppsala
9 omgångar, trippelmöten.
Västra; Carlstad, Göteborg, Karlskoga, Skövde
9 omgångar, trippelmöten.
U-15:
Stockholm; Arlanda, Solna, Stockholm, Täby, Upplands-Bro, Tyresö, Wäsby.
12 omgångar, dubbelmöten.
Mellersta; Uppsala, Västerås, Örebro, Karlskoga, Carlstad, Gefle.
10 omgångar, dubbelmöten.
Södra; Ekeby, Göteborg, Kristianstad, Limhamn, Helsingborg.
8 omgångar, dubbelmöten.
e) Dispensansökan från Täby Flyers
Täby Flyers ansöker om dispens för garantiavgiften för tränarutbildningar då två
tränare flyttat utomlands och en slutat. MiR föreslår att Täby Flyers kan använda 2/5 av
den inbetalda garantiavgiften under 2014. FS beslutar
att godkänna förslaget.
f) Överklagan från Västerås av faktura från 2012
Västerås överklagar faktura 426 från 2012 för domarstraffavgifter. FS beslutar
att avslå överklagan.
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Motivering,
Överklagan skall inkomma senast 30 dagar efter att straffavgift mottagits. Tidsgränsen
är sedan länge passerad och överklagan skall därmed avslås.
I sak är det dessutom så att Västerås inte uppfyllde de domarlicensieringskrav som
fanns 2012 varför överklagan även vid en prövning skall avslås. De skäl som Västerås
anför, att en person i deras organisation struntat i att fullfölja sitt uppdrag är inte utom
vad som rimligen ligger i föreningens normala ansvarsområde. Västerås menar också
att regelverket är fel men det är inte heller skäl till att slippa följa de regler som finns.
e) Tävlingsbestämmelser 2014
Se bilaga för förslagen från Regelnämnden i sin helhet.
Förslag 1A: NCAA ändras till IFAF (Tobias Stenström)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
Förslag 1B: Bollstart (Tobias Stenström)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
Förslag 2: Importreglerna (Micael Jönsson)
FS hänvisar till förslag 12.
Förslag 3: Kontanthantering av domararvoden (Västerås Roedeers)
FS beslutar
att godkänna förslaget i oenighet med RN. Dock ändras utbetalningsdag från fredag till
onsdag veckan efter slutfört uppdrag.
Förslag 4: U13 Ingen spelare över centern (Götebrog Marvels)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN
Förslag 4B: U13 Ta Bort QB-Sneak (Götebrog Marvels)
FS beslutar
att avslå förlaget i enighet med RN
Förslag 4C: U13 No huddle offense (Götebrog Marvels)
FS beslutar
att godkänna förslaget i oenighet med RN. Dock stryks «men domaren ger inte
klarsignal innan bägge lagen är redo».
Förslag 4D: U13 Avancerade trick plays (Götebrog Marvels)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN
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Förslag 5A: Föreningarnas domaråtaganden (Jeffrey Batzler)
FS hänvisar till förslag 13.
Förslag 5B: Föreningarnas domaransvar (Jeffrey Batzler)
FS beslutar
att godkänns förlaget i enighet med RN
Förslag 6: Utländska spelare (J-O Sivtoft)
FS hänvisar till förslag 12.
Förslag 7A & AA: Antal utländska spelare (Carlstad Crusaders)
FS hänvisar till förslag 12.
Förslag 7B: Möjlighet till att granska domslut alt överklaga avstängning
(Carlstad Crusaders)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN. Dock hänvisas till förslag 15.
Förslag 7C: Svarstid TU (Carlstad Crusaders)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN
Förslag 7D: Distriktsserie Div 2 (Carlstad Crusaders)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN. Detta är ej en TB-fråga.
Förslag 8: Utbildningsskyldighet av domare (J-O Sivtoft)
FS hänvisar till förslag 13.
Förslag 9A: Ändrad anmälningstid för junior & dam (Martin Söderberg)
FS beslutar
att avslå förslaget i oenighet med RN
Förslag 9B: Tränarlicens (Martin Söderberg)
FS hänvisar till förslag 16
Förslag 9C: Åldersgränser (Martin Söderberg)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN
Förslag 9D: Antal domare per lag (Martin Söderberg)
FS hänvisar till förslag 13
Förslag 9E: Arrangörs ansvar (Martin Söderberg)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
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Förslag 9F: Matchfilm (Martin Söderberg)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
Förslag 9G: Film- & videotillstånd (Martin Söderberg)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
Förslag 9H: Otillåtna spelare (Martin Söderberg)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
Förslag 9I: Utsedda domare (Martin Söderberg)
FS beslutar
att godkänna förslaget i enighet med RN
Förslag 10: Spelfältets utseende (Jeffrey Batzler)
FS beslutar
att godkänna förslaget i oenighet med RN
Förslag 11A: Tränare (STAFF)
FS hänvisar till förslag 16.
Förslag 11B: Domare (STAFF)
FS hänvisar till förslag 13.
Förslag 11C: Ålderskategorier (STAFF)
FS beslutar
att avslå förslaget i enighet med RN
Förslag 12: Utländska spelare (Föreningskonferens)
Föreningskonferensen föreslår att dagens lydelse ändras till:
2.C.1.2 Utländska spelare

«I officiella matcher i Superserien får ett lag använda sig av två nordamerikanska
spelare per match.»
FS beslutar
att godkänna förslaget.
Vidare föreslår föreningskonferensen att ”Bosmanreglerna” skrivs in i TB samt
begärningsningen på fyra övriga utlänningar behålls.
FS beslutar
att godkänna förslaget.
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Förslag 13: Utbildningsskyldigheter (Föreningskonferens)
Föreningskonferensen föreslår att dagens lydelse ändras till:
7.B.1 Utbildningsskyldigheter

«2. Andra året en förening har ett seniorlag (herr/dam), eller U19-lag i seriespel skall
de licensiera minst fem domare per lag. Domarna skall ha senior respektive juniorlicens
(U19-lag skall licensiera minst fem domare med juniorlicens och seniorlag skall
licensiera minst fem domare med seniorlicens).»
Punkt 3 utgår.
Ny punkt 3:

«3. Om en förening har mer än ett seniorlag (herr/dam) i seriespel skall de licensiera
ytterligare minst tre domare med seniorlicens för varje seniorlag.»
FS beslutar
att godkänna förslaget.
Förslag 14: Föreningens domaransvar (Föreningskonferens)
Föreningskonferensen föreslår att dagens lydelse ändras till:
7.B.2.1 Föreningarnas domaransvar

«Föreningarna har domaransvar i officiell tävling 1.B.3. Domaransvar innebär att
förening ansvarar för att domare, med rätt behörighet, kommer till matchen samt att
domarna fullgör sina uppgifter enligt tävlingsbestämmelserna. I U17/U15/U13/U11serierna har hemmalaget ansvaret att tillsätta domare. I senior/U19-serier tillsätts
domaransvarig förening av DU. Lyckas domaransvarig förening inte tillsätta rätt antal
domare, med rätt behörighet, till match utgår en straffavgift med 5000 kr.»
FS beslutar
att godkänna förslaget.
Föreningskonferensen föreslår att åldergränserna ändras så att den som har fyllt 18 år
får döma U19 och seniormatcher.
FS beslutar
att godkänna förslaget.
Förslag 15: Överklaga avstängning (Föreningskonferens)
Föreningskonferensen föreslår att en utvisning bara ger automatisk diskvalifikation från
den match där utvisningen skedde. TU kan dock på anmälan av domare granska
utvisningen och om den bedöms som grov kan TU döma ut avstängning en till
maximalt tre matcher.
FS beslutar
att godkänna förslaget.
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Förslag 16: Tränarlicens (Minette Rogner)
MiR föreslår att ändra dagens lydelse till:
1.D.6 Tränarlicens

”1. Samtliga tränare som agerar tränare för ett lag måste inneha tränarlicens. Detta
innefattar både träning och match. Tränarlicensens krav fastställs årligen av
Förbundsstyrelsen.
Föreningen ansvarar för att ansöka om aktuell tränarlicens för sina tränare.
Tränarlicensen är därför knuten både till person och förening.
Alla tränare ska innan matchstart visa upp sin tränarlicens för ansvarig domare.
Match får inte startas utan en minst en korrekt licensierad tränare per lag.
Ett lag i seriespel får licensiera max två assisterande tränare, tränarlicenskraven för
dessa är ”Amerikansk fotbollslära grund” och ”IFAF webbutbildning”.
2. Utbildningskrav för att erhålla ordinarie tränarlicens
U13 och under:
SISU Plattformen
Amerikansk fotbollslära grund
IFAF Webbutbildning
U15 och U17
SISU Plattformen
Amerikansk fotbollslära grund
SISU GTU 1
IFAF Webbutbildning
U19, Div1 och Superserien
Amerikansk fotbollslära grund
SISU GTU 1
Amerikansk fotbollslära avancerad (krav from 2015)
IFAF Webbutbildning
Flaggfotboll
SISU Plattformen
SISU GTU 1
3. För det fallet att en förenings lags tränare inte uppfyller tränarlicenskravet kan
dispens sökas hos TU innan säsongen för aktuellt lag startar, dock senast två veckor
innan respektive series start.
Dispensansökan skall medföljas av en garantiavgift, se nedan.
Garantiavgiften kan vid begäran återbetalas i relation till hur många tränare laget har
fått dispens för som uppfyller tränarlicenskravet under tiden laget deltar i seriespel.
För det fallet att tränare med godkänd dispens inte uppfyller tränarlicenskravet under
tiden laget deltar i seriespel, utgår en straffavgift som är samma belopp som
straffavgiften.
Straffavgiften innehålls av SAFF men föreningen kan dock använda beloppet till att
betala för att utbilda föreningens tränare så att de uppfyller tränarlicenskraven under
innevarande år, dock återbetalas högst samma summa som inbetald garantiavgift.
Om utbildning inte genomförts innan 31 december samma år tillfaller kvarvarande
belopp SAFF.
Garantiavgiften betalas per lag i seriespel.
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Tränarlicens för tränare med godkänd dispens skickas så snart betalning av
garantiavgiften är mottagen.
Garantiavgifter:
Superserien 10.000 kr
Division 1, U19 5.000 kr
Övriga lag 3.000 kr
4. Första året en förening deltar i seriespel finns det inga krav på att tränarna skall
inneha tränarlicens. Dock är IFAF webbutbildning obligatorisk för alla tränare.
Utländska tränare ska ha en utbildning motsvarande utbildningsstegen. Denna
konvertering beslutas av SAFF Utbildningskommitté i samråd med SAFF tekniska
kommitté. Svenska tränare som åberopar annan kompetens/erfarenhet kan ansöka om
konvertering hos TU.”
FS beslutar
att godkänna förslaget.
MiR hade föreslagit att en tränare bara kunde vara licensierade för en förening vilket FS
inte godkände. MiR reserverade sig mot FS beslut i den frågan.
Förslag 17: Förändrade krav för lag i Superserien (FS)
FS föreslår att kraven K2.1, K2.2, K2.3, K 2.5, K2.6, K2.7, K3.2, K3.8, K4.2, K 4.3,
K 4.9, K4.11, K4.12 flyttas från dokumentet ”Krav & Målsättningar för Superserien
2014” till TB 2014. Samtidigt tar man bort övriga krav som inte nämns nedan. FS
beslutar
Att godkänna förslaget
Förslag 18: Organisationsplan för Superserieföreningar (VU)
VU föreslår att en organisationsplan med de obligatoriska funktionerna tillsatta (inga
dubbelposter tillåts) ska vara inne senast 15/10 för nästkommande säsong. Om inte
korrekt organisationsplans skickas in får föreningen inte delta i Superserien.
Ordförande, kassör, sekreterare, statistikansvarig, domaransvarig,
matcharrangemangsansvarig samt antidopingansvarig är obligatoriska funktioner. FS
beslutar
Att godkänna förslaget
Förslag 19: Krav för spel i Superserien (VU)
VU föreslår förändringar till TB för spel i Superserien;
Spelarantal
Kravet på att ha minst 30 ombytta spelare under match förs över till TB och skrivs in så
att lag i Superserien måste ha minst 30 spelare ombytta till match upptagna på
spelarlistan. Om laget vid minst två tillfäller under säsong har haft mindre än 30
ombytta till match upptagna på spelarlistan flyttas laget ned en division efter säsongen.
Laget kan inte ansöka om att få stanna kvar i Superserien efter säsongen.

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

Om lag inte har minst 22 spelare ombytta och upptagna på spelarlistan vid matchstart
startas ej matchen och motståndarlaget tilldöms en WO i enighet med TBs regler för
WO. Laget som lämnat WO utesluts från serien i enlighet med WO reglerna.
Lagen i Superserien skall tre dagar innan match bekräfta till motståndarlag och SAFF
att de har minst 30 spelare med till match. Om lag tre dagar innan match inte kan
bekräfta att de har minst 22 spelare till match skall laget automatiskt lämna WO och
laget utesluts från serien i enlighet med WO reglerna i TB.
Lag som lämnat WO flyttas automatiskt ner en division och kan inte söka att vara kvar i
Superserien.
Då behöver inte FS eller TU göra en bedömning inför kommande säsong rörande
antalet spelare ombytta till match.
På liknande sätt ska antalet licensierade spelare över 19 år regleras. Varje lag i
Superserien ska ha minst 40 licensierade seniorspelare (spelare äldre än 19 år) senast
12 veckor innan seriestart. Lag som inte haft minst 40 licensierade seniorspelare skall
efter säsongen flyttas ner en division.
Lag som söker för att gå upp har samma regler. Minst 30 ombytta till varje match och
minst 40 seniorspelare licensierade. Annars kan de inte söka.
För division 1 införs 2015 samma krav på minst 22 ombytta vid matchstart och tre
dagar innan match och med samma sanktioner.
Junior- och ungdomsverksamhet
U19 lag med minst 22 u19 licenser. Ha lag som fullföljer seriespel i U19, U17, U15, U13
och U11. Första året varning och om inte åtgärdat andra året åker laget ur efter
säsongen.
VU föreslår även att samma krav på 22 ombytta till match inför 2015 i U19 och 2016
för U17 och U15. Om inte 22 ombytta finns startas inte matchen och motståndarna
tilldöms en WO.
U19 spelare får som grundregel inte delta i Superserien utan det är bara tillåtet med
spelare äldre än 19 år. En förening ska dock ha tillåtelse att lyfta upp max fem U19spelare som fyller 19 år under året. Då gäller dessa kriterier:
 Inga U19 spelare kan räknas med i varken 30 eller 22 manna listan.
 Max fem U19 spelare som fyller nitton år under året får spela i seniorlaget.
 Om någon av dessa fem ska spela i seniorlaget ska det meddelas TU och
kansliet senast måndagen innan match.
 De fem U19 spelarna får spela max en match i veckan.
 Om U19 laget eller seniorlaget använder U19 spelare som inte har rätt att
delta så skall seniorlaget sanktioneras enligt regeln om spelare som deltagit
utan rätt att delta.
Ekonomi
Kravet på ekonomin tydliggörs i TB och blir tvingande. Föreningen skall inte ha några
skulder till SAFF eller distrikt per den 1 november. Om föreningen har skulder flyttas
laget ner en division och detta gäller även om föreningen har en avbetalningsplan.
Vidare skall årsredovisningen för föregående verksamhetsår lämnas in till SAFF senast
den 30 september och där skall föreningen ha positivt eget kapital. Om föreningen har
negativt eget kapital flyttas föreningen ner en division.
Lag som inte uppfyller kraven kan inte ansöka om att gå upp.
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Arenan
Alla arenakrav förs över till de nya arenakraven som är ett eget dokument. Det måste
dock de kopplas ihop med TB så att det tydligt framgår att de är en del av TB. Där
listas också vilka krav som måste uppfyllas för att arenan ska få användas för spel i
Superserien och vilka krav som kan få dispens.
Övrigt
Alla målsättningar är kvar i dokumentet målsättningar som är det utvecklingsdokument
som SAFF tillsammans med lagen i Superserien använder för att utveckla verksamheten
i Superserien.
Krav förs över till TB eller tas bort.
FS beslutar
att godkänna förslaget
7. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte 22-23 februari 2014
8. MÖTETS AVSLUTANDE
TW avslutade mötet.
Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Hans Gunnarsson

Tommy Wiking
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