
 
 

 
Postadress Telefon Bankgiro E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46 5860-0560 kansliet@amerikanskfotboll.com 
10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

 
 
PROTOKOLL 11 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS 
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN  
15 MARS 2017, TELEFONMÖTE  
 
 
Dagordning     För åtgärd 
        efter mötet 
1.Mötets öppnande     MG 
2.Val av justerare och adjungeringar    HR 
3. Fastställande av dagordning    
4. Brev från SSAFF, VSAFF och SSAFF   MG 
5. Mötets avslutande 
 
Närvarande: 
Mikael Gustafson, ordförande (MG) 
Kristian Elisson, ledamot (KE) 
Oskar Nellgran, ledamot (ON) 
Hans Ragnesjö, ledamot (HR) 
Joan Travesset, ledamot (JT) 
Angelo Törnblom Welander, suppleant (AW) 
Monica Gårdström, adjungerad (MoG) 
Mats Hagsten, adjungerad (MH) 
Tobias Stenström, adjungerad (TS) 
 
Anmält förhinder: 
Martin Söderberg, v ordförande (MS) 
Thomas Ahlberg, ledamot (TA) 
Henric Hedberg, ledamot (HH)  
Patrick Mesterton, ledamot (PM) 
Andreas Östlund, suppleant (AÖ) 
 
1. Mötets öppnande 

MG hälsade alla välkomna till det extra inkallade telefonmötet och MoG förrättade 
upprop.  
 

2.  Val av justerare, adjungeringar 
  
 Beslutades att: 

• Välja HR att justera dagens protokoll 
• Adjungera MoG, MH och TS 
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3.  Fastställande av dagordning 
 

 Beslutades att: 
• Fastställa dagordningen 

 
4.  Brev från MSAFF, VSAFF och SSAFF 

MG inledde med att samtliga i förbundsstyrelsen har fått ta del av det av det brev, daterat 
den 13 mars, som MSAFF, VSAFF och SSAFF har sänt till styrelsen med begäran om att 
förbundsstyrelsen skjuter upp det planerade förbundsmötet den 18 mars och ålägga 
valberedningen att göra om sitt jobb enligt stadgarna och redovisa arbetet. MG 
redogjorde för bakgrunden i frågan och att de ovannämnda distrikten anser att 
valberedningen har åsidosatt och brutit mot flera av de stadgar som bestämmer deras 
arbete. Frågan liksom möjliga lösningar för att lösa den uppkomna situationen 
diskuterades.   
 
Beslutades att: 
 

• Genomföra det planerade förbundsmötet som det är tänkt den 18 mars förutom att 
ej ta upp punkterna 16. val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i 
förbundsstyrelsen och 17. Val på två år av tre till fyra ledamöter samt två 
suppleanter på ett år.  

• Imorgon kalla till ett extra förbundsmöte den 22 april där punkterna 16 och 17 tas 
upp och att det förslaget läggs till förbundsmötet den 18:e mars för beslut. 

• Att de ledamöter, suppleanter vars mandat går ut i år, erbjuder sig att sitta kvar till 
det extra förbundsmötet den 22 april. 

• Att MG pratar med företrädare för VSAFF om dessa beslut ikväll. 
 

5.   Mötets avslutande 
 MG tackade samtliga deltagare och avslutade mötet. 

 
Vid protokollet: 
 
 
 
Monica Gårdström 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
Mikael Gustafson   Hans Ragnesjö 
Ordförande    Kassör  
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