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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 22-23 FEBRUARI 2014, KANSLIET 
 

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

Söderberg (MS), Mikael Gustafsson (MG), Katarina Kwarnmark (KK), Mikael Roos 

(MR), Anders Klang (AK), Thomas Ahlberg (TA) 
 

Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Thomas Ahlberg (TA), Henrik Eigert (HE) 
 

 
 

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) 
Ekonomiska handlingar gås igenom.  

 
Tyresö har inte reglerat sin skuld enligt avtalad avbetalning. MR föreslår att den del 

som skulle betalas före 31/12 och ännu inte reglerats betalas senast 28 februari 2014. 

FS beslutar 
 

att godkänna förslaget. 
 

TW föreslår att samtliga föreningar med oreglerad skuld till förbundet skall före 1/4-14 
antingen ha reglerat skulden eller ha en godkänd och undertecknad avbetalningsplan 

mellan förbund och förening. FS beslutar 

 
att godkänna förslaget. 

 
 b) Kansli och personal (TA) 

MG rapporterar om flytten av kansliet och diverse nya avtal som ska tecknas. Rutinerna 

struktureras om med fasta telefontider mån, ons, fre kl 0900-1200. Frågor via mail 
svaras på inom 48h. 
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5. RAPPORTER 

a) Internationellt (MR)  
MR rapporterar om det planerade EFAF-årsmötet. MiR meddelar förhinder till att delta 

på EFAF årsmöte i Barcelona. MR föreslår att han åker själv och att MR får SAFFs 
rösträtt på årsmötet. FS beslutar 

 

att godkänna förslaget. 
 

Klubblagsturneringar under IFAF Europa är under utveckling och 2015 är planen att 
renodla Champions League till att endast innehålla mästarlag, samt en underturnering. 

 
25-28/7 arrangeras EM i beachflagg i Pesaro, Italien. 

 

FS ställer sig bakom ”Frankfurt Declaration”. 
 

b) Landslagskommittén (AK, TW)  
StudLL – Läger nästkommande helg, ca 80 spelare kommer på lägret. 

 

JLL – Åker till Kuwait i början på mars. Totalt 90 personer åker i SLL & JLL. U19-NM i 
Danmark i höst, viktigt inför J-EM som fungerar som kval till J-VM. 

 
SLL – Åker till Kuwait i början på mars. Totalt 90 personer åker i SLL & JLL. SLL åker till 

Österrike 28-29/5 för EM.  
 

ULU – Fortsatt arbete med öppna läger. 

 
DamFFLL – FK Martina rapporterar att arbetet går framåt. 

 
HerrFFLL – Inga rapporter har inkommit. 

 

DLL – Dålig registrering på webportal. Endast Finnkamp planerat för damerna. FH 
föreslår: 

 
LL Jonas Högbladh 

DC Mats Eriksson 
OC Lasse Häkkinen 

OL Jimmy Lundqvist-Kuusinen 

DL Tim Wakeham 
LB Dennis Nilsson 

RB/ST Rikard Hellgren 
DB Sara Persson 

WR Christoffer Nilsson 

Def AC Josefina Kydönholma 
Stab Staffan Ekefjärd 

Stab Johnny Bergqvist 
 

FS beslutar 

 
att godkänna förslaget. MiR & HG reserverar sig mot beslutet att ha två sjukgymnaster. 

 
FS ställer sig positiva till att skicka flaggfotbollslandslag till både EM beachflagg och 

flaggfotbolls-VM i Israel. 
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FH meddelar att man planerar ett läger under sommaren 2014 på IMG Academy, 

Florida men med en avsevärt mindre trupp. FH föreslår att vi tillgängliggör 25-30 
platser samt 3 tränare för sommarens IMG Academy. FS beslutar 

 
att godkänna förslaget. MR reserverar sig mot beslutet. 

 

TW föreslår att FS inrättar en CDM-kommittee i syfte att utöka poolen med tillgängliga 
CDM till landslagsverksamheten. FS beslutar 

 
att inrätta en sån kommittee. 

 
c) Utbildningsansvarig (MiR)  

MiR rapporterar om att ett förtydligande ska skickas ut angående lydelsen i TB om 

assisterande tränare. Webutbildningen från IFAF fungerar fortfarande inte för 
testgruppen som är ihopsatt. MiR föreslår att TB-kravet om IFAF webutbildning i 

tränarlicensutbildningen skjuts upp till 1/7. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget. 

 
Tre AFG utbildningar har hållits till dags datum och ytterligare fyra är redan inplanerade 

under våren. 
 

Dispenser för tränarlicenser beslutas av TU. Föreningar uppmanas att redan nu ansöka 
om tränarlicensen i IdrottOnline för att undvika risken för försening av distribution. 

 

d) Marknadsansvarig (TW, MG)  
 TW redogjorde för ett förslag till sponsring. FS beslutar 

 
att ge TW i uppdrag att diskutera vidare med sponsorn och återkomma till styrelsen. 

AK, MG reserverar sig mot beslutet. 

 
e) Informationsansvarig (HG)  

HG informerar om fortsatt utveckling av intra-/extranät (amerikanskfotboll.com/saff.se) 
& frontsidan superserien.se. MS poängterar att kommunikationen med 

superserieföreningarna måste bli bättre avseende superserien.se. 
 

f) Barn och ungdomsutskottet (HG)  

Bredd-/Talangläger 2014 (DM-cup) flyttas eventuellt till sista helgen i juli eller första i 
augusti. Detta då det kommit information om att vår största ungdomscup, Dukes 

Tourney, har bytt helg och att detta skulle vara olyckligt nära Bredd-/Talanglägret. HG 
återkommer om datum.  

 

HG kommer med hjälp av MH starta arbetet ”Amerikansk fotboll vill… Riktlinjer & 
Värderingar”. 

 
g) Antidopingansvarig (HE)  

Två föreningar har fått anmärkningar på träningsrapportering & månadsrapportering. 

19 föreningar har en aktiv, giltig ”dopingvaccination”. Påminnelser skickas ut till 
föreningar. 

 
h) Superserieansvarig (MS)  

MS rapporterar om att man såg en publikökning 2013 jämfört med 2012 med ca 59 %. 
Snittet har legat på 533 personer/match (43 matcher). 
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SAFE går ihop och kommer producera en informationsfilm på initiativ från MS. 

 
Eftermiddag den 11/5, arrangeras en presskonferens för Superserien i Uppsala. Detta i 

samband med finalen i student-VM. 
 

i) Distriktsansvarig (MG)  

MG redogör för hur utredningen fortgår. Arbetet kommer även vara en del av 
satsningen på ”Amerikansk fotboll vill…” 

 
j) Flaggfotbollskommittén ()  

 Ingen rapport 
 

k) Tekniska kommitten (TA)  

 Ingen rapport 
 

l) Evenemang (KK)  
 Ett par ansökningar om att arrangera SM-final för dam och U19 har kommit in.  

 

  m) Domarutskottet (HG) 
13 svenska domare har varit på IFAF Clinic i Budapest. 

 
Fokusområden för spel finns redan bra i IFAFs regelbok. Dock ser FS en brist i 

bedömningsnivåer (skiljer sig mycket) & matchtempo (primärt Superserien). FS 
beslutar 

 

att DU får uppdraget att se över och poängtera matchtempo & att sträva efter en 
unison bedömningsnivå.  

 
 n) Tävlingsutskottet (HG) 

 Besiktning av arenor ska utföras av TU eller av TU utsedda besiktingsmän. 

 
 o) Idrottslyftet (MH, TW) 

 MH meddelar att SAFF fått ett ökat anslag med 120000:- 
 

 p) Jämställdhet och integration (KK) 
Rapporterar om den utskickade undersökningen hos landets aktiva tjejer. 

  

6. ÖVRIGA FRÅGOR 
 a) SOK-ansökan 

TW föreslår att SAFF ansöker om att ansluta sig till SOK (Sveriges Olympiska 
Kommitté). FS beslutar 

 

att godkänna förslaget. 
 

b) Idrottsallians 
TW har haft kontakt med Lars Liljegren ang ansökan. FS beslutar 

 

att TW & MG tar hand om förslaget från Liljegren. 
 

c) Rösträttsutredningen 
TW rapporterar om utredningens fortgång. 
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d) Föreningsuppgfiter  

Märsta, Sollentuna, Vasastan, Wäsby, alla flaggfotbollsföreningar har inte registrerat 
korrekta uppgifter hos RF. TW föreslår att de har till 1/5 på sig att åtgärda det annars 

utesluts de. FS beslutar 
 

att godkänna beslutet. 

 
e) Handlingsplanen 

MiR rapporterar om statusen i Handlingsplanen och av vikten att uppdatera den inför 
årsmötet då en ny handlingsplan för 2014 ska antas. 

 
f) DJURA 

Domare, Jämställdhet, Utbildning, Rekrytering, Antidoping 

MH presenterar ett förslag angående samarbete med SISU. FS beslutar 
 

Att MH går vidare med DJURA-projektet 
 

g) Licensmodul 

MH presenterar IdrottOnlines nya licensieringsmodul och föreslår att vi börjar använda 
den fr o m 24/2. FS beslutar 

 
att avslå förslaget och inte byta förrän tidigast i höst och inför säsongen 2015. Detta då 

historien visat att nya moduler i IdrottOnline inte alltid varit fullt ut testade. 
 

h) RIG 

Instifta RIG-grupp samt anställa en person som administratör. HG föreslogs ta på sig 
ansvaret som RIG-administratör som ett arvoderat uppdrag. FS beslutar 

 
att godkänna förslaget 

 

 i) Student-VM 
MS rapporterar om arbetet med Student-VM i Uppsala, maj 2014. MS önskar någon 

form av samarbete mellan SAFF och Student-VM vad gäller kringarrangemang. TW 
föreslår att HG & MS har kontakt angående U13-turnering/match under Student-VM i 

Uppsala. FS beslutar 
 

att godkänna förslaget. 

 
j) VM 

MG tog upp frågeställningar kring VM 2015. TW kommer informera mera om detta i 
samband med förbundsstämman i april. 
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7. NÄSTA STYRELSEMÖTE 

  
 Nästa möte via telefon 6 mars kl 2000 via telefon. 

  
8. MÖTETS AVSLUTANDE 

  

 TW avslutade mötet. 
 

Vid protokollet    Mötesordförande/Justeringsman 

     

                                         
Hans Gunnarsson   Tommy Wiking 

http://www.amerikanskfotboll.com/

