PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 4:e och 6:e DECEMBER 2015.
Närvarande 4:e dec: Minette Rogner (MiR), Martin Söderberg (MS), Joan Travesett (JT), Per
Haakon (PH), Oscar Nellgran (ON), Mikael Gustafsson (MG), Hans Ragnesjö (HR)
Frånvarande 4 dec: Hans Gunnarsson (HG), Maria Schedin (MS), Andreas Östlund (AÖ)

Närvarande 6:e dec: Minette Rogner (MiR), Martin Söderberg (MS), Joan Travesett (JT), Per
Haakon (PH), Oscar Nellgran (ON), Mikael Gustafsson (MG), Hans Ragnesjö (HR),
Hans Gunnarsson (HG), Andreas Östlund (AÖ)
Frånvarande 6:e dec: Maria Schedin (MS)

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

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

3. FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL SAMT EVENTUELLA
PROTOKOLL FRÅN VU, MiR
FS beslutar att fastställa föregående mötets protokoll.

4. RAPPORTER FRÅN RF, ANDRA FÖRBUND, KANSLI ETC , MG
Diskussion kring tillsättande av tjänst: FS enades om att försätta procssen och därefter ta
beslut.

Diskussion kring FH som kommer vara föräldraledig kring årsskiftet. MG hanterar akuta
ärenden. Kansliet kommer hålla julstängt 18 december – 7 januari.
Kansliet flyttar in i nya lokaler i Folksamhuset på Södermalm, Stockholm den 21:a december
2015.

5. GENOMGÅNG AV FÖRBUNDETS LÖPANDE EKONOMI, HR
HR rapporterar om det ekonomiska läget. Avvikelser från budget diskuterades. Resultatet för
2015 ser ut hamna en bit över budget. Budgetprocessen för 2016 påbörjas under december.
6. VERKSAMHETEN – UPPFÖLJNING AV AKTIVITETER SAMT BESLUT ENLIGT
HANDLINGSPLANEN (inklusive utskott och kommittéer enligt ansvarsfördelning)
-

-
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Antidoping, ON
ON rapporterar att Kristianstad AFC Predators och Västerås Roedeers har tagits bort ur
rapporteringspoolen för Superserien. Presentation för medlemsföreningarna under
konferensen som innehåller nulägesanalys och förslag på åtgärder.
Jämställdhet, integration och mångfald, MiR
Samarbetet med RFSL har påbörjats och kommer att presenteras under
föreningskonferensen.
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-

Kvalitet, JT
JT rapporterar från diskussioner med TU och DU. Materialet kommer presenteras under
konferensen. Diskussioner kring långsiktig målsättning för förbundet.
Elit

o

o

o

Landslag, FH
Planering för alla landslagen pågår. Tillsättning av förbundskaptener för
Juniorlandslaget och Herrlandslaget diskuterades.
Herrlandslaget har fått förfrågan om att spela träningsmatch mot Polen i Polen
under hösten 2016. FH fortsätter diskussionerna med polska förbundet.

RIG/NIU,
MH rapporterar från verksamheten på RIG. Elevernas testvärden är väldigt
positiva.
Över 50 ansökningar har kommit in till nästa läsår, ca 20 stycken kommer tas ut
till sluttester i januari.
2 elever har deltagit i en pilotstudie på Bosön för att göra svenska idrottare
snabbare.
Ansökan för dimensioneringen 2017-2020 är klar och ska skickas in.
SAFF/Uppsala kommun kommer att ansöka om 45 platser istället för dagens 30.
Översikten av NIU-verksamheten pågår.
Ett gymnasium har hört av sig och vill starta ett NIU.

Superserien, MS
MS rapporterar att SAFE har fått en ny ordförande. Rikard Borg från Carlstad
Crusaders blev under förra mötet vald till ny ordförande.
Västerås har överklagat beslutet om att de inte får anmäla sig till Superserien
2016. Ärendet ligger nu hos RIN.
Diskussioner kring Tyresö Royal Crowns medverkan i SAFE.
MS rapporterar om diskussioner inom SAFE att ta fram en egen webportal för
superserien som ska ligga under www.superserien.se
MS rapporterar om diskussioner inom SAFE kring förbättringar runt statistiken för
matcherna.
FS beslutar

att bekosta senaste uppdateringen samt utbildning av statistikprogram.
FS beslutar att

ge SAFE dispositionsrätt till www.superserien.se fram till sista december 2019.

MS rapporterar från diskussioner med TV4 angående att TV-sända Superserien
under 2016.
FS beslutar
att vidare utreda möjligheten med TV-sändning av Superserien.

MiR informerar att Carlstad Crusaders har kommit in med en äskning på 50.000 kr
i bidrag för deltagande i 2016 års Champions League.
Beslut kommer att ta i samband med budgetdiskussionerna.
Beslutet kommer att gälla även för framtida Champions League för damer.
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o
-

Medlemmar - utveckling
o Utbildning,
MiR rapporterar att två AFG har genomförts, en i Stockholm och en i Göteborg.
o

o

o
-

Barn och Ungdom, ON
ON diskuterar utvecklingen av 7-mannafotboll.
FS ger PH, ON och FH i uppdrag att färdigställa regelverket kring 7-mannafotboll.
Idrottslyftet, MiR
Diskussion kring inriktningen av 2016 års idrottslyft för föreningarna.
FS ger MiR och FH i uppdrag att ta fram ett färdigt förslag.
Distrikt, PH
Inget att rapportera

Medlemmar – löpande verksamhet, MR
o Tävling, PH
PH rapporterar att arbetet med att skriva om TB fortgår.
o
o

o
-

Superettan/Div. 1, MS
MS rapporterar att det har kommit flera positiva reaktioner till nya upplägget för
Div 1.

Domare, HG
PH meddelar att Elitskolan är planerad till 5 mars nästa år.

Flaggfotboll, AÖ
Nya förslaget för TB har kommit in från Flaggfotbollsutskottet. FS beslutar att TB
för flagg ska gå på remiss till TU innan det fastställs.
Internationellt, MiR/MG
MiR rapporterar att väldigt lite har hänt senaste tiden inom IFAF och de två
falangerna som just nu existerar.

Profilering och kommunikation
o Evenemang, MS
MS meddelar att nästa års Finnkamp för U17 kommer att gå i Sverige
Diskussioner kring nästa års SM-Finaler för herrar och damer.
o

MARKNAD, MG
MS informerar om ett förslag på sponsor- och partnerrekrytering enligt offert.
FS beslutar att

MS ska återkomma med en tydig uppdragsbeskrivnig och att vidare diskussion
kommer att hållas vid budgetmötet i januari 2016.
7. INFORMATION, HG
MS informerar om ett förslag på hur SAFF ska arbeta med kommunikationsansvaret i
förbundet, både intern och extern.
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FS beslutar att

MS ska återkomma med en tydig uppdragsbeskrivnig.
8. ÖVRIGT (6:e december)
Serieplaneringen diskuterades efter informationsutbyte med föreningarna under
föreningskonferensen. Flera förslag diskuterades.
FS beslutar att
samtliga juniorserier skall spelas i komprimerad form.
FS beslutar att

From 2016 ska U15- och U19-serierna spelas under hösten. U17 ska spelas under våren.
MG, HG samt PH reserverar sig mot det senare beslutet.

FH föreslår att U15 och U19 ska spela 7-manna turneringsserie under våren samt att herrar,
damer och U17 ska spela motsvarande under hösten.
FS beslutar att

utreda frågan och ta beslut under nästa möte.

TU har presenterat ett förslag på serieindelning. FS ger FH, PH och HG i uppdrag att se över
det och presentera ett färdigt förslag senast den 15 december.
Nästa möte
9-10 januari inkl budget 2016 i Stockholm

9. KOMMUNIKATION TILL ANDRA, INOM OCH UTOM FÖRBUNDET, MED ANLEDNING
AV FÖRBUNDSSTYRELSENS MÖTE ETC, HG
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.
10. MÖTETS AVSLUTANDE, MiR
MiR avslutade mötet.
Vid protokollet:

Ordförande/justerare:

_____________________________
Fredrik Haraldson

____________________________
Minette Rogner
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