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PROTOKOLL 6 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE 

I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 9 SEPTEMBER, 

IDROTTENS HUS, STOCKHOLM 

 

Dagordning 

Punkt  För åtgärd 

efter mötet 

1.  Mötets öppnade  

2.  Val av protokolljusterare  

3.  Fastställande av föregående protokoll samt eventuella protokoll från 

VU 

 

4.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli  

 a. RF och andra förbund  

 b. Kansli och personal  

 c. Idrottslyftet  

 d. Internationellt  

 e. Utbildningsadministration  

 f. DU   

 g. TU JD 

 h. Kommunikation, extern och intern CUvA 

 i. Föreningsutveckling  

5.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner   

 a. Ekonomi  

 b. Avtal och instruktioner  

6.  Uppföljning av verksamheten  

 a. Landslag, RIG och NIU  

 b. Nationella serier och turneringar 

1. Superserien herrar 

2. Division1 dam 

3. Ungdom 

4. Division 1 herr 

5. Flagg 

 

 c. Antidoping  

 d. Utbildning  

 e. Jämställdhet, integration och mångfald  

 f. Evenemang  

 g. Marknad  

7.  Uppföljning av projekt  

 a. Vision 2025  

 b. Friday Night Football MS 

8.  Uppföljning kalender samt nästa möte  

9.  Övriga frågor EWS 

10.  Kommunikation till förbundet och andra  

11.  Mötets avslutande  
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Närvarande: 

Kristian Elisson, ordförande (KE) 

Henric Hedberg, ledamot (HH) t o m punkt 6 c 

Helena Lindeen, ledamot (HL) 

Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS) 

Martin Söderberg, ledamot (MS) 

Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW) 

Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA) 

Patrick Mesterton, suppleant, (PM) t o m punkt 5 h 

Joakim Dahlin, adjungerad (JD)  

Monica Gårdström, adjungerad (MG) 

Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 

 

Anmält förhinder: 

Thomas Ahlberg, ledamot (TA) 

Lars Samuelsson, ledamot (LS) 

Stefan Gustafsson, suppleant (SG) 

Jeff Batzler, adjungerad (JB) 

 

1. Mötets öppnande 

KE hälsade alla välkomna till mötet och öppnade detsamma.  

 

2.  Val av protokolljusterare 

  

 Beslutades att: 

• Välja AW att justera dagens protokoll 

 

3.  Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU 

Mötesprotokoll från 7 juli i Örebro gicks igenom och justerades på punkten 7.a. Under 

våren arrangerades en träff med en ”college rekryterar firma” i Tyresö  

som det bl.a. var RIG elever som deltog på…  Mötesprotokollet är utlagt på saff.se. KE 

informerade att ett extra FS-möte och ett VU-möte har hållits efter det föregående mötet.   

  

4.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli 

a) RF och andra förbund 

FH informerade att alla bidragsansökningar och rapportering är RF tillhanda.  

 

Vi nominerade ingen person till RF råd och referensgrupper. 

 

RF har tillsammans med Stadium genomfört en kampanj som innebär att Stadium 

skänker 1 milj kr till RF arbete för en jämställd idrott. 

 

Annika Strandhäll blev under sommaren utsedd till ny Idrottsminister efter den 

sjukskrivne Gabriel Wickström. Annika ansvarar även för folkhälso-, sjukvårds-, och 

socialförsäkringsfrågor.  
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Inför valet nästa år driver RF nu framförallt två frågor: 

• Idrott och folkhälsa hör ihop och behöver ökade resurser 

• Ökade offentliga medel till anläggningar och idrottsmiljöer 

 

Kalender för RF-möten gicks igenom: 

SF-träff med generalsekreterare 

o 4–5/10 (Bosön) 

 

 SF-dialoger hösten 2017 

o 15/11 (13.30-16.30, 17.00-20.00) 

o 16/11 (13.30-16.30) 

o 22/11 (Göteborg, 13.00-16.00) 

 

SF-dialoger våren 2018 

o 11/4 (13.30-16.30, 17.00-20.00) 

o 12/4 (13.30-16.30) 

o 18/4 (Göteborg, 13.00-16.00) 

 

 SF-dialoger hösten 2018 

o 6/11 (13.30-16.30) 

o 8/11 (13.30-16.30, 17.00-20.00) 

o 15/11 (Göteborg, 13.00-16.00) 

 

 Riksidrottsforum 2018 

o 10–11/11 (Ronneby) 

 

b. Kansli och personal 

FH föredrog bakgrunden till frågan om översyn av distriktens organisation med bäring på 

2025-projektet. FH presenterade ett förslag till uppdrag för distrikten med bl a två möten 

per år som initieras och leds av SAFF. Förslaget diskuterades och arbetet med distriktens 

organisation fortsätter. 

 

FH informerade att:  

• slutintervjuer för tjänsten som Utbildningsansvarig hålls kommande vecka 

• presenterade utveckling av licensantalet ”SAFF licenser 2014–2017” 

• all redovisning till RF gällande 2016 års verksamhet är inskickad  

• bidragsansökningar till RF för 2018 och framåt är inskickat, våra ansökningar: 

o framtagande av tävlingsadministrativt system  

o arvodering av förbundskaptener (fortsättning) 

o anställning av utbildningsansvarig (fortsättning) 

o förstudie kring jämställdhet inom SAFF 

o integrationssatsning tillsammans med Carlstad Crusaders 

o arvodering av medicinska kommittén för landslag 

o genomförande av omvärldsanalys för framtagande av fysisk kravprofil för 

damer 
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Svar på ansökningar kommer under oktober-november från RF. Ett särskilt tack 

riktades till HH som sänt in bra underlag.  

 

Styrelsen bekräftade att en ny förening har godkänts och välkomnade Nässjö 

Flaggfotbollsförening. En klubb i Kalmar är även under bildande.  

  

 Beslutades att: 

• Årsmötet äger rum den 24 mars 2018 i Stockholm. 

 

  c. Idrottslyftet 

FH rapporterade om hanterade idrottsmedelsärenden och att det finns 88 300 kronor kvar 

att söka för föreningarna. Nästa ansökningstillfälle är den 15 oktober.  

 

  d. Internationellt 

MS rapporterade att JEM och Flagg-EM har genomförts I Danmark. Han rapporterade 

vidare om de senaste internationella händelserna och att den internationella hemsidan är i 

stort sett klar och statuterna är också uppdaterade.  

 

 e. Utbildningsadministration 

FH rapporterade att enstaka AFG-utbildningar planeras tillsammans med distrikten under 

hösten.  

 

  f. DU 

  FH kommenterade den skriftliga rapporten från DU. 

• Tillsättning av domare till höstens slutspelsmatcher och landskamper pågår 

• Den nya IFAF-regelboken för 2018 är nu på gång. Enligt tidtabellen får vi en draft-

version under andra halvan av november och den slutgiltiga versionen före jul 

• Arbetet med att ta fram materialet för nästa års domarutbildningar kommer att 

påbörjas snart 

• Martin Dalsgard representerade Sverige som domare på Flagg-EM 

• Domare till NM i Danmark i oktober ska tas ut 

  g. TU 

  JD rapporterade från TU. 

 

TU består nu av fyra stycken personer, då Rodrigo Montesina Ferrado ej längre ingår i 

TU. På grund av de många avhoppen i juniorserierna så har det blivit väldigt många 

tillfälliga övergångar under de senaste veckorna. 

 

TU ställs alltför ofta inför fullbordat faktum att matcher har tvingats att flytta och här 

måste disciplinen bli bättre så det meddelat och görs i god tid.  

Ett förslag för att lag i U15 serierna i västra och norra är på väg ut, för att se om lagen vill 

ha några mer matcher då dessa serier blev väldigt sargade på grund av avhoppen. 
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Jobbet med att sammanställa underlaget för underlåtande att licensiera rätt antal domare 

har startat för att kunna utdöma straffavgifterna. 

 

För övrigt så flyter arbetet på som vanligt. 

 

Representantskapsmötet diskuterades. 

 

Beslutades att: 

• JD återkommer kommande vecka med information om tidsplanen inför 

representantskapsmötet 

• JD återkommer kommande vecka om vilka som ska ingå i kommittén som ser 

över TB-förslagen 

 

  h. Kommunikation, extern och intern 

 CUvA rapporterade muntligen om pågående arbete. 

 

 Beslutades att:  

• Ta fram en kalender med årshjul 

 

 i. Föreningsutveckling 

FH kommenterade den utsända rapporten. 

 

 Genomförda föreningsbesök sen senaste rapporten: 
 

 Södertälje Truckers 

 Halmstad Eagles  

 Karlskoga Wolves  

 Örebro Black Knights 

 

Inbokade besök: 

Gävle Red Devils 

 

Ett diskussionsunderlag för barn- och ungdomsfotboll är framtagen. Tanken är att skapa ett 

diskussionsforum kring detta med möjligheten att i slutändan leda till nationella riktlinjer. 

Grunden till detta är situationen i våra ungdomsserier som i år har haft en oroväckande 

utveckling med flera lag som dragit sig ut. 

Till den nordiska barn- och ungdomskonferensen 15-17 september i Danmark kommer TS, 

HL och Felix Hauer (från Umeå) att åka. 

 

TS och FH har haft möte med den nationella överviktsenheten Obesitas denna vecka för att 

se över möjligheterna att starta ett samarbete med målet att få fler stillasittande barn i 

rörelse. En projektplan är framtagen och detta kör igång för ett år. Projektet börjar i 

Stockholm och går allt bra är det möjligt att projektet blir nationellt. 

 

Kring distriktsverksamheten kan rapporteras att föreningarna i mellersta distriktet, 

MSAFF, nu gjort ett upprop för årsmöte och planering av sin verksamhet, ett steg framåt. 
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Planeringen inför föreningskonferensen har börjat. Den kommer att hållas 2-3 december 

med planerat styrelsemöte den 1 december. Planen är att mötet ska gå av stapeln på 

Epicenter i centrala Stockholm och boende på hotell i närheten.  

 

Ett första förslag på schema presenterades, vi tar gärna emot förslag på 

föreläsningar/ämnen till nästa möte. 

 

Ett meddelande om ”save the date” har gått ut och inbjudan mejlas ut när förhandlingar 

med hotellet är klart.  

 

Breddläger planeras för närvarande i Norrköping 30 oktober -1 november med fokus på 

att inkludera de lag som var tvungna att dra sig ur U15-seriespelet. Ytterligare ett läger 

genomförs i Umeå 15-17 september, främst för juniorspelare i Norrland. 

 

I SSAFF planeras ett läger för ungdomsverksamhet 23-25 mars 2018 och planeringen är 

igång speciellt när det gäller ledarrekrytering. 

 

Easy Football börjar komma igång nu och utvärdering sker senare. 

 

Två klara turneringar i Halmstad (senior v41) och Ystad (U16 17/9).  

På planeringsstadiet Staffanstorp (24/9, senior), Lund/Eslöv (U17, 30/12), Karlskoga 

(november-december, U15), Norrköping har uttryckt intresse med. 

 

5.   Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 

a.  Ekonomi 

FH gick noggrant igenom den senaste resultatrapporten daterad 24 augusti. Diskuterades 

även hur bokföringen ska skötas nästa år. Vissa avvikelser finns på både plus och 

minussidan, totalt ser det bra ut och följer planen.  

 

b. Avtal och instruktioner 

  Inget att rapportera. 

 

6.  Uppföljning av verksamheten 

a. Landslag, RIG och NIU 

 

• Landslagsplaneringen följs och genomförs förutom ett par ändringar 

 

• Juniorlandslaget vann EM guld i Danmark efter segrar mot Finland och Danmark 

och är därmed kvalificerade för JVM 2018. Detta uppmärksammades av styrelsen 

med en applåd. MH var CDM under turneringen och lämnar utvärdering till LLK 

 

• Arbetet med landskampen mot Storbritannien i Göteborg den 14 okt med 

tillhörande läger pågår för fullt 
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• IFAF-läget ställer till problem för förbundskaptenen i HLL att få till en långsiktig 

verksamhet 

 

• Förberedelser, planering och bokningar för U17 NM i Bröndby vecka 42, Danmark 

flyter på enligt plan 

 

• En utvärdering av DLL kommer ske under hösten för att sätta mål inför 2019 

 

• Det ekonomiska läget är ansträngt och LLK har beslutat att revidera budget och 

därefter korrigera i verksamhetsplanen för landslagen. Prioriterade händelser är 

Finnkamperna, U17NM och landskampen mot Storbritannien 

 

• Junior VM 2018 förväntas att offentliggöras inom de närmaste veckorna  

 

• Kommande Internationella mästerskap annonserade av IFAF 

-2018, Herr EM och Junior VM 

-2019, Junior EM, Dam EM och Flagg EM. 

 

Landslagskommittén önskar godkännande av styrelsen om att gå vidare med att utreda 

om Sverige kan och ska arrangera Junior-EM i Sverige 2019. 

 

Beslutades att: 

• Utreda frågan och återkomma till nästa möte. 

 

 

 RIG/NIU 

• RIG och NIU Skolorna har börjat igen och verksamheterna är igång. 

 

• Under hösten kommer samtliga skolors huvudmän att kontaktas för utvärdering av 

verksamheten och förutsättningar för omcertifiering gås igenom. 

 

• Intresse för att starta ytterligare ett NIU-program har kommit in ifrån Karlstad. 

 

• Nya förutsättningar för NIU-Uppsala, Upplands idrottsförbund godkändes av LLK 

27 augusti att få bedriva sin verksamhet enligt en modell de använder lokalt. 

Upplands Idrottsförbund står som huvudman och ansvarar för att den idrottsliga och 

akademiska verksamheten bedrivs enligt SAFF:s krav och tidigare certifiering, 

Upplands IF upphandlar lokala tjänster som under deras regi och ansvar används i 

verksamheten. Verksamhetsmodellen kommer att utvärderas inför den stundande 

omcertifiering 2018. Uppsala har som enda kommun i Sverige möjlighet att göra 

detta på grund av en dispens från regeringen, i alla övriga kommuner är det 

Skolorna /Kommunen som är huvudmän för verksamheten. 

• SAFFs testbatteri för NIU skolorna kommer att uppdateras under hösten.  
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• SAFF kommer att vid minst 2 tillfällen under året läsåret att besöka och utvärdera 

samtliga NIU-program tillsammans med huvudman (Rektor eller NIU-ansvarig). 

 

• RF kommer att besöka RIG under terminen för att kontrollera verksamheten via 

uppföljning av verksamhetsplan, intervjuer med elever, intervjuer med tränare samt 

möten med kommunen och Rektor  

 

Från RF: 
Besöken har som tidigare till syfte att följa upp och utvärdera de tre 

verksamhetsbenen; skolan, idrotten och den sociala delen för att se om 

respektive SF och RIG lever upp till RF:s syfte med verksamheten; 
 

 ”Syftet med riksidrottsgymnasierna är att erbjuda stöd till talanger med 

bäst förutsättningar att som seniorer nå internationell elit och för dem 

skapa goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom ett 

individanpassat flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie 

och elitidrottsmiljö präglad av glädje utveckling och resultat” 
 

 

Stöd till NIU-verksamheten diskuterades. Styrelsen konstaterade att NIU är viktigt och 

önskar att kunna ha resurser för att stödja NIU mer. Konstaterades också att 

Landslagskommittén äger frågan. 

 

Beslutades att:  

• Hålla ett möte i samband med Combine med RIG/NIU/SAFF och med 

föreningarna och även att ta upp ämnet på kommande föreningskonferens. 

 

Utvecklingslandslaget Ungdom (herr U17) 
Månad Datum Verksamhet Plats Schema & 

deltagarlista 
Rapporterat 
RF  

April 7-9 Öppen Träff Skåne   

April 14-15 Öppen Träff Uppsala   

Juli 7-9 Utvecklingsläger Uppsala   

Oktober 14-15 Uttagningsläger TBA   

Oktober 19-21 NM Danmark   

      

Juniorlandslaget (herr U19) 
Månad Datum Verksamhet Plats Schema & 

deltagarlista 
Rapporterat 
RF 

Mars 24-26 JEM-Förläger Uppsala   

April 21-23 JEM Uppsala   

Juli 9-12 JEM-Förläger Skåne   

Juli 13-14 JEM Gentofte   

Herrlandslaget 
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Månad Datum Verksamhet Plats Schema & 
deltagarlista 

Rapporterat 
RF 

Januari 14-15 Läger Bosön   

September 8-10 Läger Karlstad   

Oktober 6 Läger Bosön   

Oktober 7 Finnkamp Stadion   

Oktober 8 Läger Bosön Inställt  

Oktober 14 Landskamp GB Göteborg   

Damlandslaget 
Månad Datum Verksamhet Plats Schema & 

deltagarlista 
Rapporterat 
RF 

Januari 14-15 Läger Bosön   

Augusti 5-6 Läger Skövde   

Augusti 26-27 Landskamp INSTÄLLT   

Augusti 26 Läger Skövde   

Oktober 7 Finnkamp Stadion   

Oktober  Fysläger TBA   

 
b. Nationella serier och turneringar 

 

1. Superserien herrar 

Beslut kommer efter diskussion med SAFE och att utvärderingsarbetet är klart.  

 

 2. Division 1 dam 
HH informerade att han intervjuat en person från åtta av de deltagande lagen i damernas 

division 1. Det har varit intervjuer på mellan 30-60 minuter/person över telefon. Några 

summerande nedslag av det som har framkommit är; 

 

• Spelsäsongen april – juli fungerar bra 

• Kvalitén på lagen är för skiftande 

• Serieupplägg och indelning av lagen behöver göras om 

• Det känns positivt med förbundets satsningar på serien (streaming och pokalen nämns) 

• Lagen ställer sig positiva till Köpenhamns deltagande 

• Namnet på serien behöver förändras 

• Diskussion fördes också om ny indelning behövs till nästa år; division 2 eller indelning 

norra/södra.  

• Norge har bjudit in svenska damlag till en Easy Football turnering.  

  

  Beslutades att: 

 

• Fortsätta utvärdering tillsammans med lagen med fokus på serieupplägg och 

indelning nästa säsong. Ansvariga är HH och med stöd av TU. 

• Köpenhamn erbjuds plats i seriespelet. I vilken serie får den fortsatta 

utvärderingen visa. FH och JD utreder det praktiska med detta och får 

återkomma med en avsiktsförklaring till mitten av november 
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• Namnförslagen processas ett tag till. Nytt namn beslutas på styrelsemötet i 

december. Följande namn är kvar till fortsatt processande: 

- Elitserien 

- Superserien 

- Superserien, alternativt superserien dam respektive herr 

- Svealigan 

 

MS informerade om tittarstatistiken för 2017, nu även med SM-finalen. 

  

3. Ungdom 

HL rapporterade från Dukes Tourney. Bra arrangemang och HL uppmanade alla att 

åka dit om de inte varit där tidigare. 

 

4. Division 1 herr 

 KE rapporterade, bl a om fler matcher och ökat intresse än tidigare år.  

JD meddelade att de har fått in en reseutjämningsansökan, finns bara 

reseutjämningsklausul för SM-finaler. Göteborg bör uppmärksammas om detta så de 

inte missar tiden. 

MS berättade att matchen sändes live och hade fler live-tittar än den ena SM-finalen 

och hänvisade till lämnad statistik. 

AW meddelade att div 1-finalen var bra arrangerad, se även punkten 6.f, evenemang. 

 

5. Flagg 

EWS rapporterade om flaggverksamheten, där damerna spelar semifinal i Eskilstuna 

den 9 september. Den 10 september är det final och bronsmatch i Hagaparken i 

samband med idrottens dag. 

Flagglandslaget har varit i Köpenhamn och spelat EM och HL har gjort en utvärdering 

av tävlingen. Det svenska flagglandslaget slutade på 4:e plats då de förlorade bronset 

mot Storbritannien. 

 

Föreslogs och diskuterades att föra in flaggverksamheten i Landslagskommittén för att 

få likartade rutiner, planering och status. 

 

 Beslutades att: 

• Föra in flagg herrar i landslagskommittén  

• EWS ser över och föreslår ändringar på flaggutskottets verksamhet och 

utformning i syfte att skifta fokus till att primärt handla om sportens utveckling 

istället för att hantera LL-frågor 

• Att alla i utskottet ska gå SAFF:s inkluderingsutbildning 

 

c. Antidoping 

FH informerade om två spelare som är under utredning för brott mot dopingreglementet. 

Kansliet följer ärendena men i skrivande stund är utgången ej beslutat. 
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Vi har idag 469 medlemmar som har genomgått alla sju moduler i utbildningen Ren 

Vinnare. Ökningen är mycket svag sen innan sommaren och vi kommer gå ut med 

påminnelse. 

 

Två Superserieföreningar (TRC och LG) har gjort sig skyldiga till en delförseelse 

gällande vistelserapporteringen.  

 

Tobias Stenström och FH deltar på den antidoping konferens RF håller i den 24 oktober. 

 

d.  Utbildning 

 Tjänsten som utbildningsansvarig är under tillsättning. 

 

e.  Jämställdhet, integration och mångfald 

SAFF fick officiellt priset som Sveriges mest HBTQ-vänliga arbetsplats av fackförbundet 

Unionen under invigningen av Stockholms Pridegala den 2 augusti. SAFF 

representerades av HH, MG, HL och CUvA + ett tiotal representanter från våra 

medlemsföreningar. 

 

Dagarna innan var det stor medieuppståndelse med artiklar och sändningar ibland annat; 

SVT Sport, SVT Stockholm, Radiosporten, TT, DN, Aftonbladet. Nu kända kommande 

reportage som ej är publicerade ännu är Unionens magasin Kollega och tidningen Chef. 

 

Kommittén ser fram emot RF:s svar på våra två inskickade stimulansansökningar på 

jämställdhet (projektledare Frida Linderoth) samt etablering/inkludering (projektledare 

Josef Nguzo). 

 

Utskick har gjorts till alla medlemsföreningar för inbjudan till att genomföra den 

nästintill gratis subventionerade utbildningen introduktion till inkludering. Kommittén 

kommer att följa upp utskicket med att telefonledes kontakta ett urval av klubbarna för att 

bearbeta dem att påbörja utbildningen. Detta är kopplat till mål i SAFF:s 

verksamhetsplan. 

 

f.  Evenemang 

AW rapporterade om SM Finaler i Örebro, 8 juli. Örebro Black Knights var 

medarrangörer till detta SAFF evenemang. Evenemanget flöt på bra. 

 

Division 1 Finalen, herrar i Kristianstad, 27 augusti 

Kristianstad Predators, med Tyson Guillen i spetsen, får mycket väl godkänt för sitt 

medarrangemang. 

 

Finnkampen 7 oktober, 12:00 och 15:00, Grimsta IP, Stockholm 

STU Northside Bulls kommer att vara medarrangörer till detta matcharrangemang, 

Sverige-Finland för damer och herrar. Kommunikation kring Finnkampen i SAFF kanaler 

diskuterades. 
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 Beslutades att: 

• Matcherna streamas  

 

SAFF representeras av: CUvA, HL och MS.   

 

U19 – finalen 14 oktober, 12:00, Valhalla IP, Göteborg 

Göteborg Marvels medarrangerar när U19 spelar sin SM-final innan landskampen mellan 

Sverige och Storbritannien. Vi bör vara representerade för prisutdelningen.  

Kommunikation kring matcherna i SAFF kanaler diskuterades.  

 

 Beslutades att: 

 

• Matcherna streamas  

 

SAFF representeras av KE, SG, AW och MS.  

 

Landskamp, herrar, SWE-UK, 14 oktober, 16:00, Valhalla IP, Göteborg 

Göteborg Marvels medarrangerar landskampen mellan Sverige och Storbritannien efter 

att U19 har spelat sin SM-final. MH ansvarar för planeringen gentemot landslaget. 

Superbowl-eventet är inte ännu påbörjat men bör förberedas tidigare i år än förra året. 

 

Evenemangskommittén (EK) 

Efter FS-mötet i samband med SM-finalerna 2017 fick AW i uppgift att tillsätta en 

Evenemangskommitté som skall ha i uppgift att skapa bättre förutsättningar för SAFF:s 

många matcharrangemang, events och evenemang.  

Frågan har gått till de människor som AW har känt förtroende för att detta skall kunna bli 

så bra som möjligt. 

 

EK består av följande 

AW (ordförande) 

Patrick Mesterton 

Kalle Flognman 

Jennifer Troeng 

 

Den främsta uppgiften blir nu att bli bättre på framförhållningen samt att kommunicera ut 

våra events och evenemang på ett effektivare sätt. 

 

 Beslutades att: 

• Godkänna ovanstående förslag till sammansättning av Evenemangskommittén 

 

g. Marknad 

FH informerade om nytt samarbetsavtal med Amer Sports. De sponsrar med bollar och 

om samarbetsavtal med Mabi hyresbilar, de har fasta lägre priser på uthyrningsbilar och 

detta idrottsavtal gäller för förbund och föreningar. Avtalet löper på ett år. 
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Beslutades att: 

• Godkänna dessa två samarbetsavtal 

 

7.   Uppföljning av projekt 

a)   Vision 2025 

FH rekapitulerade bakgrunden och att planen har omarbetats. Vissa delar kommer att vara 

klara till föreningskonferensen men inte allt. FH och LS arbetar vidare med detta. 

 

7.b. Friday Night Football 

MS informerade om tittarstatistiken för 2017, nu även med SM-finalen och att vi måste 

diskutera huruvida vi ska fortsätta satsningen på FNF 2018.  

FH tog upp frågan om hur vi ska utvärdera året och att SS-föreningarna tycker att det 

fungerat bra. KE kommer att träffa SAFE. 

 

Beslutades att: 

• Ge MS i mandat att kontakta TV4 och Viasat om de önskar fortsätta samarbetet 

• Att till mötet i oktober ha ett färdigt förslag till beslut om superseriesäsongen. 

Ansvarig är KE. 

 

8. Uppföljning kalender samt nästa möte 

  

• 10 september Flagg SM damer, Hagadagen 

• 7 oktober  Finnkamper, Stockholm 

• 14 oktober  HLL-Storbritannien samt U19 final i Göteborg 

• 19–21 oktober Ungdoms NM i Danmark 

• 2–3 december SAFF Föreningskonferens, Stockholm 

  

Nästa möte äger rum den 21 oktober. 

 

9. Övriga frågor 

EWS informerade om att Mika Lindholm, förbundskaptenen för finska damernas 

flagglandslag, önskar få till en finnkamp för damer även i flagg och att Andrew Gambrill, 

brittiska damernas förbundskapten, vill ha en träningslandskampsturnering 3 februari i 

Glasgow där vi, finskorna och deras utvecklingslag också bjuds in. 

 

Beslutades att: 

• Frågan ska hanteras av TU 

 

10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 

   Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media. 

 

11. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.  
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Vid protokollet: 

 

 

Monica Gårdström 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Kristian Elisson   Angelo Törnblom Welander 

Ordförande    Ledamot 
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