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PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA 
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 30 AUGUSTI 2015. 

 
 

Närvarande: Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG), Martin Söderberg (MS), Joan 
Travessét, (JT), Per Haakon (PH), Oskar Nellgran (ON), Maria Schedin (MaS) och 
Hans Ragnesjö (HR), Mikael Gustafsson (MG) och Andreas Östlund (AÖ). 

 
Frånvarande:   
 

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR 
Mötet öppnades av MiR. Adjungerade Fredrik Haraldson (FH). 
 

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE 
Förslag: HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare. Förbundsstyrelsen (FS) beslutar 
 
att välja HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare. 
 

3. ÖVERKLAGAN FRÅN ÖREBRO BLACK KNIGHTS IK 
 
Martin Söderberg och Joan Travessét anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Örebro Black Knights IK har överklagat ett beslut som TU tagit gällande spel med otillåtna 
spelare i matchen mellan Örebro Black Knights och Tyresö Royal Crowns den 29 augusti 2015. 
Påföljden enligt TUs beslut är att segern tilldelas Tyresö med siffrorna 1-0 samt utdömande av 
en straffavgift om 6000 kr. 
 
Förbundsstyrelsen har efter dialog med superserieföreningarna och arrangören av SM-finalen, 
identifierat alternativa beslut samt utvärderat konsekvenserna av dessa. Förbundsstyrelsen 
konstaterar att oavsett vilket beslut som fattas, kommer den uppkomna situationen och 
effekterna av den att få negativa konsekvenser för amerikansk fotboll i Sverige. Samtidigt 
belyser händelsen vikten av tydliga regler, föreningars ansvar för att känna till och följa dessa 
samt behovet av en respektfull dialog inom förbundet. Det finns all anledning att tillsammans 
arbeta för en förbättring inom alla dessa tre områden. 

  
I Tävlingsbestämmelserna 2015, kapitel 1.A.4.1 gå att läsa följande ” FS och TU kan jämka 
eller medge undantag från tävlingsbestämmelserna om det är oskäligt att tillämpa 
tävlingsbestämmelserna med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, syftet med 
bestämmelserna, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta gäller 
dock inte sådana bestämmelser som förbundsmötet beslutat om eller bestämmelser som 
regleras av RF:s bestraffningsregler”  
 
Förbundsstyrelsen beslutar med hänsyn till ovan paragraf att godkänna Örebros Black Knights 
överklagan. 
 
Hans Gunnarsson och Per Haakon reserverar sig mot ovan beslut. 

 
I tillägg till detta har Förbundsstyrelsen med hänsyn till Tävlingsbestämmelserna 2015, kapitel 
1.A.2 ” Om en förening eller spelare inte sköter sina skyldigheter gentemot SAFF eller något 
av SAFFs organ enligt dessa bestämmelser, kan FS eller TU besluta om påföljd som t.ex. 
matchförlust, spelförbud och straffavgift” beslutat att tilldöma Örebro Black Knights en 
straffavgift om 30 000 kronor i det att föreningen varit ohörsam gentemot VUs tidigare beslut. 
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4. MÖTETS AVSLUTANDE, MiR 

MiR avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:   Ordförande/justerare: 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
Hans Gunnarsson   Minette Rogner 


