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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 3 JULI 2014, TELEFONMÖTE. 
 

 
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Ragnesjö (HR) (lämnar vid punkt 

6d), Mikael Roos (MR), Mikael Gustafsson (MG) (lämnar vid punkt 6c), Katarina 

Kwarnmark (KK), Martin Söderberg (MS), Claes Samuelsson (CS), Maria Schedin 
(MaS), Anders Klang (AK) 

 
Frånvarande:  

 
1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR 

Mötet öppnades av TW. Adjungerade 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 

Justeras via mail 
 

4. STAB  
a) Ekonomisk rapport (HR) 

HR har gjort en ekonomisk översikt, som genomgicks. 

 
b) Kansli och personal (MG) 

Frågeställning om hur vi löser vissa kansliuppgifter under det att kansliet har 
semester. 

MR undrar hur arbetet med Israelresan går. MG & HR återkommer om huruvida 

anmälningsavgift är betalat till Israel eller inte. 
 

5. RAPPORTER 
a) Internationellt (MR)  

MR rapporterar om att han och MiR åker till Kuwait och IFAFs kongress.  
 

IFAF Champions League finalspelet spelas helgen 12-13 juli. 

 
b) Landslagskommittén (TW)  

TW informerade om ett utvecklingsmöte med landslagskommittén för tacklingsfotboll. 
Ett större arbete för att åter skapa en röd tråd i vår landslagsverksamhet. 

 

TW informerade att DLL kommer att ha landskamp mot England i september. 
 

TW informerade att SLL har spelat EM och kom på 5e plats. 
 

DFLL & HFLL kommer åka till VM i Israel och Beachflaggturneringen i Italien. 

Beachflaggturneringen ligger samma helg som DLL-landskampen i september vilket 
kan skapa problem för DLL & DFLL. 

 
c) Utbildningsansvarig (CS)  

CS informerar om projekt med Heads-Up-football som fortgår. Än så länge i 
begynnelsestadiet. 
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d) Marknadsansvarig (TW)  
TW informerade om avtalet med TT och DLL. TT står för arrangemanget kring DLLs 

landskamp i september. 
 

e) Informationsansvarig (HG)  

HG informerade om arbetet med våra två hemsidor. Det finns flera hål ang bl a 
statistik och pressmeddelanden. 

 
f) Barn och ungdomsutskottet (HG) 

HG informerade att Breddläger 2014 flyttas till första helgen i augusti.  
 

SSAFF har inkommit med en skrivelse samt utläggsfaktura ang Breddlägret 2014. TW 

föreslår att fakturan från SSAFF avvisas samt att HG kontaktar SSAFF om 
Breddlägerfrågan. 

 
HG stämmer av med distrikt om hur läget är inför Breddlägret 2014. Flyttat till första 

helgen i augusti. 

 
g) Antidopingansvarig (CS)  

CS rapporterar om arbetet med antidoping. 
 

h) Superserieansvarig (MS)  
MS rapporterar om arbetet med Superserieföreningarna. Frågor kring licensieringar 

uppkom och besvarades av MH och HR. 

 
Fråga om statistik och huruvida den ska kvarstå vid ändring från förbund av 

matchresultat pga användning av otillåtna spelare. MS lyfter med den frågan till nästa 
SAFE-möte. HG lyfter frågan med andra idrotter i frågan. 

 

i) Distriktsansvarig (MaS)  
Inget att rapportera. 

 
j) Flaggfotbollskommittén (-)  

Bordläggs till nästa möte. 
 

k) Tekniska kommittén ()  

Bordläggs till nästa möte.  
 

l) Evenemang (KK)  
KK rapporterar om arbetet med DLL-landskamp i september.  

 

m) Domarutskottet (HG) 
Tre svenska domare i EM: Jeffrey Batzler, Fereed Adus & Harald von Sydow. Två 

dömde EM-finalen. Per Simonsson har tagits ut att döma Junior-VM i Kuwait. 
 

n) Tävlingsutskottet (HG) 

HG redogjorde för hur arbetet fortskrider i TU 
 

o) Idrottslyftet (MH) 
Inget att rapportera 
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p) Jämställdhet och integration (KK) 

Inget att rapportera 
 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 
a) Projekt Ansvarsorganisation 

MR redogör för arbetet med ansvarsorganisation & områden samt stående agenda. FS 

beslutar 
 

att, med föreslagna ändringar, godkänna förslaget. 
 

b) Överklagan från Tyresö 
Överklagan från Tyresö ang avstängning av Pontus Westman. FS beslutar 

 

att avslå överklagan. TUs beslut står fast vid en match avstängning. CS, MG, MaS & 
MS deltar inte i beslutet. 

 
c) Överklagan från Västerås 

Överklagan från Västerås ang avstängning av Sebastian Gauthier. FS beslutar 

 
att avslå överklagan. TUs beslut står fast vid två matchers avstängning. 

 
Överklagan från Västerås ang tränarlicenser. FS beslutar 

 
att avslå överklagan. TUs beslut står fast. MR, MiR & CS reserverar sig mot beslutet. 

 

MG lämnar konferensen.  
 

d) Överklagan från Skövde 
Överklagan från Västerås ang avstängning av Kristian Diaz. FS beslutar 

 

att avslå överklagan. TUs beslut står fast vid en match avstängning. 
 

HR lämnar konferensen. 
 

7. NÄSTA STYRELSEMÖTE 
24 augusti kl 12, Stockholm. 

 

8. MÖTETS AVSLUTANDE 
TW avslutade mötet 
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