PROTOKOLL 7 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 21 OKTOBER, MALMÖ
ARENA HOTEL, MALMÖ
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Emma Svensson, valberedningen
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Patrick Mesterton, suppleant (PM)
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW)
Stefan Gustafsson, suppleant (SG)
1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna till mötet och riktade sig särskilt till Emma Svensson som
deltar från valberedningen och öppnade därefter mötet.

2.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• Välja LS att justera dagens protokoll

3.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Mötesprotokoll från 9 september gick igenom och finns utlagt på www.saff.se. KE
informerade att inget VU har hållits sedan föregående styrelsemöte.

4.

Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH föredrog den utsända skriftliga rapporten.
• RF har delat ut det årliga elitidrottsstipendiet till 75 elitidrottare som studerar. För
första gången på flera år hade amerikansk fotboll ingen som fick ta emot stipendiet. Vi
hade ca 10 sökanden.
http://www.rf.se/Allanyheter/stipendiumtill75studerandeelitidrottareharfinnshelalistan/
• Antalet rapporterade LOK-timmar har ökat för första gången på flera år.
http://www.rf.se/Allanyheter/trendenharvantflerochfleridrottar/

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

• RF har beslutat att hålla inne en del av SF-stödet till sex förbund för att de inte lever
upp till gällande villkor för medlemskap inom RF
http://www.rf.se/Allanyheter/ekonomisktstodhallsinneeftergranskningavidrottsforbund
/
• Regeringen ger ett ökat ekonomiskt stöd till idrotten. Ökningen riktar framförallt in sig
på integration och simkunnighet
• http://www.rf.se/Allanyheter/okatstodtillidrotten/
• GS och distriktschefskonferens ägde rum 4-5 oktober. FH närvarade. Ämnen som
diskuterades var Vision 2025, Idrottslyftet och nytt arbetssätt för distrikten (DF)
De utredningar som görs efter RIM presenterades också:
o Översyn av stödformer i relation till mål 2025.
o Översyn kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och
SISU.
o Etisk kod.
o Revidering av Idrotten Vill.
o Visselblåsarfunktion, idrottens ombudsman.
o Sammanläggning av DF och SISU-distrikt.
o Översyn av distriktsorganisation för att passa SF med ojämn utbredning,
o Ett samordnat elitidrottsstöd för SF.
o Dialog med regeringen och WADA om huvudmannaskapet för
antidopingverksamheten.
• Elitidrottskonferens ägde rum 12-13 oktober. Mats Hagsten, Robert Johansson, FH
och Andreas Ehrenreich från SAFF deltog.
SF-dialoger hösten 2017 (för Ordföranden och GS)
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)
o Riksidrottsforum 2018
o 10–11/11 (Ronneby)
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b. Kansli och personal
Till detta möte gick förbundets verksamhetsplan igenom och konstaterades att en del
kvarstår att arbeta med under året men också att mycket är gjort.
FH meddelade följande:
• Tobias Lindh anställts som Utbildningsansvarig på kansliet och börjar sin tjänst den 22
december.
• Presenterade utveckling av antalet licenser 2014–2017. Konstaterades att det är bättre
ordning på licenserna nu.
• Vi har fått bidragsbesked gällande bidragen för 2018-2019 och FH föredrog den
ekonomiska planeringen två år framåt. Konstaterades att vi har mer bidrag än tidigare
men mycket är uppbundet i projekt. Styrelsen är nöjd med arbetet kring projekten och
ansökningarna.
• Under 2018 kommer en ny EU-förordning kring hur vi får behandla personuppgifter
(ersätter PUL). Förordningen heter GDPR och innebär att vi måste göra en total
översyn på hur vi arbetar med personuppgifter.
• Föreningskonferensen kommer inte att äga rum på Epicenter som planerat. Orsaken är
att hotellen i anslutning till Epicenter har för höga prisnivåer. Alternativ lösning är
under framtagande
• Diskussionspunkt – årsmötesbeslut kring Tävlingsbestämmelserna:
”Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att:
-Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att under 2017 utreda om det finns
alternativa former för att äga och förvalta förbundets tävlingsbestämmelser
med hänsyn till kraven på långsiktighet, demokrati och ett ansvarfullt
agerande för allas bästa
-Utredningen, om den finner så, föreslår ändringar till dagens förfarande att
införas i förbundets stadgar via en proposition till förbundsmötet 2018
-Utredningen genomförs i god tid för att resultatet ska kunna diskuteras på
representantskapsmötet i december 2017
- Utredningen består av representanter från föreningar, distrikt, förbundets
utskott och kommittéer samt förbundsstyrelsen. Ordförande är
tävlingsutskottets ordförande
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 1
Beslutades att:
• Utse LS tillsammans med FH att arbeta med GDPR
• Utse KE tillsammans med ordförande i TU leder utredningen kring TB
c. Idrottslyftet
FH rapporterade att det finns flera nya inkomna idrottsmedelsärenden och 88.300 kronor
kvar att fördela. Dessa kommer att hanteras den 27 oktober och alla medel räknas med att
gå åt efter detta.
RF kräver att alla förbund tar fram en modell som förebygger jäv när IL-medel tas ut.
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Rapportering gällande utvecklingsplanen och arbetet kring Idrottsmedlen är insänt till RF
i tid den 15 oktober.
Vi kommer att använda samma fördelning av IL-anslaget 2018 som 2017.
d. Internationellt
MS rapporterade att:
• CAS har tagit beslutet att ogilla Tommy Wikings ordförandeskap och alla beslut som
han och IFAF (P) tagit efter konferensen i Canton 2015.
• Det är ännu oklart i vilken mån IFAF har agerat korrekt.
• IFAF har erbjudit samtliga länder som inte betalt avgiften för 2016 och 2017 att
återinträda i organisationen och då erkänna de nya stadgar som är upprättade och som
slutligen ska godkännas vid nästa kongress i augusti 2018.
• Avgiften för 2018 ska erläggas senast den 31 januari 2018 och uppgår till € 3000.
Den 20 oktober var det Nordiskt Möte i Danmark och MS föredrog muntligen en rapport
från mötet där även FH och TA deltog.
• Det är beslutat att JVM går den 9-25 juli 2018, grundinställningen är att vi deltar.
• En domarclinic ska hållas den 23 juli i Köpenhamn, där varje land ska syna en
förslagslista från Frank Kristensen, som är utsedd av IFAF att leda domarclinicen.
Domare ska tas ut till internationella turneringar baserade på kompetens (ej nationell
tillhörighet eller kön).
• Senior-EM går i Finland, v 31. MS och TA föredrog kvalproblematiken. IFAF
Europakommitté hanterar frågan.
• Planeras för Nordiskt klubbmästerskap damer i Oslo. Vi tar inte arrangörskapet men
hoppas att vårt mästarlag har möjlighet att delta.
• Nordisk flickcamp (breddläger) 10-11 mars i Stockholm och föreslås att även ha en
ungdomskonferens samtidigt.
Beslutades att:
• HL och Tobias Stenström samarbetar i frågan om campen
e. Utbildningsadministration
Ett flertal AFG-utbildningar planeras tillsammans med distrikten under hösten.
f. DU
JB kommenterade den skriftliga rapporten från DU.
•
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•

Domarmanualen 2018
o Redo att skickas till tryckeriet
• Utbildning 2018
o Domarutskottets utbildningsgrupp under ledning av Per Simonsson har
sammanträtt och startat processen att bestämma inriktning och ta fram
materialet till skolorna.
• Förbättringar i i-Ref
o Tillåta inmatning av uppgifter om cuper och turneringar
• IFAF Europe Officiating
o Frank Kristensen (DK) försöker få igång ett samarbete mellan de europeiska
länder som tillhör IFAF-NY.
 Clinic för domare
 23-25 februari 2018 i Köpenhamn
 Bill Lemonnier leder Clinicen
 Antal deltagare, lokal okänt än så länge.
Beslutades att:
• MS med hjälp av Tobias Stenström fortsätter arbetet med önskemålet att ta över
IREF
• IFAF Europe Officiating, FH och JB går igenom förslag och återkommer
g. TU
FH föredrog TU:s rapport.
• Det löpande arbetet rullar på med ca 30-35 ärenden i månaden
• Arbetet med att sammanställa straffavgifterna för underlåtenhet att licensiera
domare pågår fortfarande
• Det har inkommit ca 200 ändringsförslag till TB som nu bereds. Gruppen som ska
gå igenom TB-förslagen är: Joakim Dahlin, Jim Kaya, Elina Kjellin, Rikard Borg
och Hilda Bergström. KE hjälper också till med propositionsförslag.
• När det gäller lag i superserien som inte uppfyller kraven om att få spela i SS
2018 så har vi i år mycket dåligt med info bland annat på grund av att det saknats
machdelegater på flera matcher
KE drog förslaget från TB att TRC och Örebro ej får delta i SS då de inte uppfyller kraven.
SAFE förordar att de får spela med i SS.
Styrelsen röstade om att låta TRC och Örebro vara kvar i SS alternativt att få mer
information från de två klubbarna. Utfallet av röstningen blev att
Beslutades att:
• Tillåta spel av de två föreningarna under förutsättning att FS får ta del av det
kompletterande underlag som KE och GS tidigare har fått.
• HL och TA reserverade sig och MS anmälde jäv och deltog inte i beslutet
Föreningskonferensens upplägg diskuterades.
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h. Kommunikation, extern och intern
CUvA rapporterade muntligen om pågående arbete och om den kommande
kommunikationsstrategin. Thomas Björn kommer inte att arbeta lika mycket som tidigare
för SAFF. Jennifer Troeng är tillfälligt kontrakterad att se över TV4-avtalet, jämställdhet
m m. Nya intressanta tjänster, produkter och plattform är på gång och informerades om
planer att satsa mer på rörliga och sociala medier och som ska paketeras snyggt. CUvA
visade också en film om vad som har hänt under året och blickade framåt mot 2018.
Enades om att Jennifer Troeng återkommer med mer material och eventuellt kalla till ett
telefonmöte innan föreningskonferensen.
Det reflekterades även över distriktens funktion och behov av media.
CUvA berättade också om positivt möte i Umeå med flera föreningar.
i. Föreningsutveckling
FH kommenterade den utsända rapporten från Tobias Stenström.
Genomförda besök sedan senaste rapporten:
Gävle Red Devils, Uppsala 86ers och Göteborg Marvels.
Arbetat med SSAFF i en workshop kring barn- och ungdomsfotboll.
Utöver detta har Tobias Stenström tillsammans med HL och Felix Hauer deltagit i en
nordisk barn- och ungdomskonferens som renderat i ett förslag på en barn- och
ungdomsstrategi som tidigare saknats. Det är också en formalisering av de tankar som
tidigare skrivits om barn- och ungdomsfotboll som bekräftades vid besöket vid
konferensen.
MSAFF har hållit ett årsmöte och en interimsstyrelse är vald. Norra distriktet mobiliserar
och ett gemensamt distrikt finns nu åtminstone på horisonten.
Ett grundligt arbete med revision av tävlingsbestämmelserna har inletts och ett 20-tal
förslag har skickats in till representantskapsmötet. Vidare har andra länders tävlingsregler
undersökts och mer formella strukturförändringar av reglerna är att vänta vid kommande
revisionsarbete enligt propositionen som antogs vid förbundsstämman.
Ett lyckat breddläger har genomförts i Umeå med deltagare från Norrland. Ett 60-tal
spelare och ledare fick chansen att fördjupa sina kunskaper inom sporten och möjlighet
till nätverkande i ett område som till stora delar saknar tävlingsspel.
Easy Football
Turneringar är genomförda i Ystad, Staffanstorp och Halmstad med gott resultat.
Planering för ytterligare 2 turneringar i Skåne då framför allt med juniorfotboll i fokus.
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5.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
MS föredrog den ekonomiska rapporten från den 10 oktober. MS konstaterade att
landslaget kostnader överstiger budget, beroende på JEM i Danmark, en sen tillkommen
tävling. Vi går dock mot ett positivt resultat. FH och MS har träffat RF:s ekonomichef
denna vecka och har beslutat att krediten ej kommer att behövas att förlängas.
Revisorerna börjar sitt arbete med bokslutet den 13:e november.
Information om budgetarbetet lämnades och den ska behandlas i januari 2018.
b. Avtal och instruktioner
Arbetsgivaralliansens nya avtal för Idrottsbranschen är nu klart och börjar gälla den 1:a
november
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vi-tycker/avtalsrorelsen-2017/trearigt-avtal-forbransch-idrott/

6.

Uppföljning av verksamheten
a. Landslag, RIG och NIU
TA föredrog TU:s rapport.
• Efter första delen av CAS-ruling om det internationella läget med IFAF så kan det bli
förändringar i senior EM med antal lag, förmodligen inte i junior VM.
• Upplägget med att spela landskamper på hösten är inte bra, mer än hälften av de
kallade spelarna valde att tacka nej. Många spelare slutar att spela i juli och vill inte
spela i oktober. Diskuterades att säsongsupplägget kan vara en avgörande faktor och
TA förordar att inte spela landskamp under hösten.
• HLL och DLL genomförde Finnkampen 7oktober och båda lagen förlorade.
• Vid finnkampen var det tydligt att HLL och DLL spelarna inte har spelat
amerikanskfotboll sedan början av juli, detta hämmar HLL och DLL att spela
landskamper från augusti och framåt.
• Landslagskommittén kommer att utvärdera om framtida landskamper kommer/bör ske
på hösten, däribland den traditionella Finnkampen.
• När det gäller ULU satte FK sin agenda tidigt under året med datum för alla läger och
U17 NM tyvärr blev resultatet att många 16-17 åringar nu spelar med U19 vilket sätter
spelarna i en situation att välja mellan sitt U19 klubblag eller delta på ULU-läger.
• Landslagskommittén förordar FS att samtliga FK deltar vid sättandet av serieupplägget
2018 för att förhindra framtida krockar
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• Arbetet med träningslandskampen mot Storbritannien i Göteborg blev lyckat.
• Team Nordic och International Bowl i Dallas 2018. De nordiska länderna samlar de
bästa U19 spelare samt de sista års U19 som spelade JEM i Danmark. Sverige kommer
att ha 12-15 spelare, 2-3 coacher i staben. Efter en veckas träning i Dallas avslutas det
med en match i AT&T Stadium mot Team USA. Detta beslut togs tidigt under året och
nu är arbetet igång, kostnaden för SAFF kommer att landa på 60-80 000kr enligt det
beslut som togs i början på året gällande Team Nordic U17/U19.
• Efter U17 NM i Danmark kommer en genomlysning och utvärdering av LL-säsongen
och samtliga landslag och deras verksamheter att göras. Grovplaneringen för 2018
skall vara klar före årsskiftet.
• Två länder har ansökt om att arrangera Junior VM 2018.
• Landslagsplaneringen följs och genomförs förutom ett par ändringar.
• En utredning av DLL kommer ske under hösten för att sätta mål inför 2019.
Team Nordic och International Bowl i Dallas i januari 2018 diskuterades. Beslut att delta
är tidigare taget och kostnaden tas tidigt på året och bör beslutas i förväg. Diskuterades
även om möjligheterna till sponsring för spelarna, 12 stycken är aktuella.
Beslutades att:
• Samtliga förbundskaptener närvarar vid beslutande av serieupplägg
• LLK föreslår FS att se över serieupplägget då det nuvarande påverkar
landslagsverksamheten negativt.
• Att sända med en medieansvarig till Team Nordic, totalt budgeteras 115.000
kronor.
• Att tillsätta en arbetsgrupp att utreda frågan om stipendiefond, se över
möjligheterna att få sponsorer för att minska egenavgiften för spelarna.
Arbetsgruppen ska bestå av: HH, CUvA och FH.
• Att ta ett inriktningsbeslut att ansöka om att arrangera Junior-EM 2019 och att
återkomma med dels förslag på en förening som vill arrangera och med en plan
och budget.
Diskuterades även att aktivera marknadsgruppen.
Informerades att en spelare är uttagen att spela match i Mexico, Europe Warriors, 9
december och frågar om detta är förbundsrelaterat eller eget ansvar. KE återkommer till
spelaren i frågan med svar om detta.
Rapport RIG/NIU
FH föredrog rapporten från Mats Hagsten.
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• Ny tillstyrkansperiod för flera av SAFF tillstyrkta NIU huvudmän närmar sig och det
händer mycket nu inom det området.
Skolverket har i dialog med RF kallat till ett flertal möten om hur certifieringar,
uppföljningar och kvalitetsarbete skall gå till i framtiden, det verkar luta åt att RF kommer
bli mera ”styrande” i certifieringsprocessen och antal NIU, SF kommer vara en ”partner”.
De möten som SAFF deltagit på har handlat om hur Skolverket, RF har en samsyn på vilka
regler som skall gälla och vad SF och huvudman har att förhålla sig till.
Ett förslag från skolverket och RF kommer att skickas till riksdagen för beslut under våren
2019 och sedan skall det hanteras och beredas för beslut, tidsplanen är oviss ännu.
• Kristianstad Kommun och dess NIU har dragit igång ansökningsprocessen och en nyhet
om detta finns på saff.se att läsa om.
• STAFF har kallat till informationsmöte om Solna Gymnasiet och dess NIU, öppet hus på
Solna Gymnasiet 26/10.
• Arbetet med den planerade skolmatchen v43 för RIG fortlöper, IFAF Paris arbetar aktivt
med att försöka förhindra tyska elever att delta, USA-football är informerade då skolan är
medlem hos dem. Skolan det planeras att spela emot har inga planer på att inte genomföra
matchen.

Månad

Datum

April
April
Juli
Oktober
Oktober

7-9
14-15
7-9
14-15
19-21

Utvecklingslandslaget Ungdom (herr U17)
Verksamhet
Plats
Schema &
deltagarlista
Öppen Träff
Skåne
Öppen Träff
Uppsala
Utvecklingsläger
Uppsala
Uttagningsläger
TBA
NM
Danmark

Månad

Datum

Juniorlandslaget (herr U19)
Verksamhet
Plats

Mars
April
Juli
Juli

24-26
21-23
9-12
13-14

JEM-Förläger
JEM
JEM-Förläger
JEM

Månad

Datum

Verksamhet

Januari
September
Oktober
Oktober
Oktober

14-15
8-10
6
7
8

Läger
Läger
Läger
Finnkamp
Läger
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Rapporterat
RF

Schema &
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Rapporterat
RF

Uppsala
Uppsala
Skåne
Gentofte
Herrlandslaget
Plats
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Bosön
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Oktober

14

Månad

Datum

Januari
Augusti
Augusti
Augusti
Oktober
Oktober

14-15
5-6
26-27
26
7

Landskamp GB
Göteborg
Damlandslaget
Verksamhet
Plats
Läger
Läger
Landskamp
Läger
Finnkamp
Fysläger

Schema &
deltagarlista

Rapporterat
RF

Bosön
Skövde
INSTÄLLT
Skövde
Grimsta IP
TBA

KE berättade att han varit på studiebesök och tillbringat en dag på RIG:et. Det var mycket
intressant och uppskattat och han uppmanade fler att göra detsamma.
MS önskade att få mer resurser för att utveckla NIU, vilket är bra för svensk fotboll.
b. Nationella serier och turneringar
KE informerade om möte med SAFE som har hållits. Förslaget är att köra 2018 på samma sätt
som 2017. Nästa år är det EM i augusti och då blir det inte uppehåll till oktober som i år.
Förordar en rak säsong och final i juli och som ej bör krocka med SM-veckan flagg.
Rapport Superserien
MS rapporterade från Superserien - Statistik
Vid det senaste SAFE-mötet i förra veckan blev MS utsedd att leda en grupp som ska se till
att Statistikförandet samt redovisningen av Matchstatistik vid Superseriematcherna nästa år
ska fungera.
Gruppen som utsågs består av: Peter Nilsson, Joan Travésset samt MS.
Arbetsplanen är följande:
Bakgrund:
Statistikprogrammet vi arbetar med är visserligen årligen uppdaterat och allmänt vedertaget
över världen men kräver en teknisk plattform som är så föråldrad att det är svårt att få tag på
hårdvaran till det.
Den uppdaterade version som vi initialt avsåg att använda säsongen 2017 – NEXTGEN –
avråddes vi av Statcrew att använda då de såg för många buggar i systemet.
Superserieföreningarna är överens om att en övergång till NEXTGEN är nödvändigt inför
säsongen 2018.
Den snäva tidsram som ges för att lämna in korrekt statistik togs upp vid mötet. Det kan vara
bättre att skicka in en preliminär statistikrapport inom 24 timmar och en kontrollerad inom 72
timmar. Det skulle gå att tillämpa praktiskt även utan ändrad formulering i TB.
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Nuläge:
MS har bett Anton Holmgren från STU som är en fena på Statcrew att sätta upp NEXTGEN
som den molnbaserade tjänst det är. När det är gjort kan vi själva utvärdera den versionen som
vi fick i våras.
Utbildning mm:
Oavsett vilket program vi kör så måste det ske utbildning och en samsyn på hur statistiken ska
föras. Vi tog för ett år sedan med AW:s hjälp fram en mall på hur basinställningen ska vara på
filnamn och spelarnamn mm.
Vad vi bör komplettera med är om det kan finnas bra riktlinjer för hur vissa osäkra stats ska
föras. Exempelvis individuella tacklingar eller assisterande tacklingar.
Förslaget är att kring utbildning är att Peter kör en Webbaserad genomgång (GoTo meeting)
med varje förening som önskar en sådan under januari månad. Ersättning för detta utgår
självklart från SAFF.
Önskar sedan någon förening att Peter är plats vid den första matchen bör även detta kunna
täckas av SAFF.
Publicering:
2017 publicerades statistiken i första hand på Superserien.nu. I det kommunikationsarbete
som ska göras bör man fundera över om inte statistiken ska lyftas fram även på
amerikanskfotboll.com.
Förslag på tidplan:
Nov: Uppdatering av basinfo och vad som ska noteras.
December: Test av NEXTGEN
Januari: Alla SS-lag ska få tillgång till den version av STATCREW som vi väljer.
Januari – februari: Webbutbildning med Peter (de föreningar som önskar)
April: Platsbesök av Peter (de föreningar som önskar)
Enligt TB så ska SAFF stå för kostnaderna av statistikprogram. Som en konsekvens av detta
bör även utbildning av föreningarna för användningen av programmet hanteras av SAFF.
Något beslut kring detta behöver inte tas men däremot måste FS var medvetna om
kostnaderna vid budgetarbetet för 2018 och styrelsen instämmer med detta.
2. Division 1 dam
HH kommenterade den utsända skriftliga rapporten med att två telefonkonferenser är inbokade
och lagen är inbjudna att deltaga för den fortsatta utvärderingen av serieupplägg och indelning.
Datumen är satta till den 26/10 respektive den 31/10 kl 18-20. HH ser gärna att en TU- eller
kanslirepresentant tillsammans med HH deltar på dessa telefonkonferenser.
Frågan har ställts till det norska förbundet om även ett norskt damlag vill vara med och deltaga i
det svenska seriesystemet.
Namnförslagen på högsta serien processas ett tag till.
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Beslutades att:
• Serieindelningen av damserien/damserierna beslutas av FS/TU efter föreningskonferensen
• Namnförslaget ”Svealigan” plockas bort som alternativ för SM-serien.

3. Ungdom
Ingen rapport förelåg.
4. Division 1 herr
Ingen rapport förelåg.
5. Flagg
EWS kompletterade den utsända skriftliga rapporten från flaggfotbollen.
Damernas SM i Flaggfotboll
Damernas SM i flaggfotboll spelades i Hagaparkens utkant den 10 september, Vann gjorde
Arlanda Jets, Djurgården tog silver och Eskilstuna Sharks brons.
Matchen streamades.
Efteråt har en utvärdering gjorts och 21 personer har svarat.
76 procent deltog för första gången.
Som helhet har alla gett SM-tävlingarna betyget 5 eller över. Snittbetyget låg på 7,1 (av 10).
Övriga kommentarer så kände en del att vi inte var en del av idrottens dag och därför lika
gärna kunde haft slutspelet i Eskilstuna, att informationen kom ut sent och att planen i
Hagaparken var ojämn.
95 procent tycker att 4 matcher under en dag var lagom (kvalspelet)
61 procent har i efterhand sett matchen på solid tango, av dem har två tredjedelar delat den
och rekommenderat vidare. 23 procent har svarat att de inte ville se matchen.
Kommentarer har gjorts om att de önskar att bronsmatchen också hade sänts.
Inför nästa år önskar två tredjedelar att SM-serien pågår under flera helger såsom herrarnas
spel har sett ut och 9,5 procent vill ha ett seriespel. 19 procent är nöjda med en helg (de är
också spelare som spelar tacklingsfotboll).
SM-veckan 2018
EWS rapporterade om positivt mötet den 19 oktober i Helsingborg med anledning av SMveckan.
EWS återkom med förslag på utskottets utformning och organisationsplan. De arbetar också
med att få in en kille och en tjej till, helst från Skåne, Västsverige eller Norrland så
förankringen blir bred.
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Tanken är också att alla ska jobba med olika ansvarsområden i första hand så att arbetet
fördelas i utskottet. Ansvarsområdena är: SM-serien herrar och damer, utveckling SMserierna/SM-veckan, cup-spel, domare, pee-wee/junior och inomhusfotboll.
Beslutades att:
• Fastställa utskottets utformning och organisationsplan och förutom Erika Wiman Snäll
utgörs flaggfotbollsutskottet av: Jimmy Holmberg, Marianne Gimhag, Tom Andersson
och Helena Lindeen.
c. Antidoping
Som tidigare meddelat har vi nu två spelare, en från Carlstad och en från Limhamn, som var
under utredning för brott mot dopingreglementet. Spelaren från Limhamn har nu fått en
fällande dom och är avstängd under kommande år. Spelare från Carlstad frikändes
Vi har idag 470 medlemmar som har genomgått alla sju moduler i utbildningen Ren Vinnare.
Förslag om att göra den obligatorisk genom regel i TB finns.
Nu har även Carlstad fått en anmärkning för att vistelserapporteringen inte skötts ordentligt
vilket gör att tre av våra SS-föreningar har anmärkningar. Förslagsvis tas detta upp på nästa
SAFE-möte
TS och FH deltar på den antidoping konferens RF håller i den 24 oktober.
d. Utbildning
FH meddelade att tjänsten som utbildningsansvarig är tillsatt (se även 4.b).
FH tog upp frågan om det tidigare beslutet att en ny utbildningstrappa ska gälla för
kommande år. Föreslogs att föreningarna informeras i dec/jan vilka krav som gäller för 2018
och att kraven kommer att vara väldigt lika de vi har idag. 2018 blir ett mellanår.
Beslutades att:
• Ge den nyanställde utbildningsansvarige i uppgift att ta fram nya utbildningar och
arbeta med frågan innan ny utbildningstrappa träder ikraft.
e. Jämställdhet, integration och mångfald
HH kompletterade den skriftliga utsända rapporten.
Följande föreningar har kontaktat SAFF och planerar för att genomföra
inkluderingsutbildningen:
Limhamn Griffins, Uppsala 86:ers, Göteborg Marvels, Wäsby Warriors och Stockholm Mean
Machines.
Kansliet har också kontaktat nedanstående föreningar som även de har visat intresse för
inkluderingsutbildningen:
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Jönköping Spartans, Halmstad Eagles, Örebro Black Knights och Eskilstuna Sharks.
Kommittén avser att periodisera ej använda medel av de 200 000 kr vi fick från RF för att
genomföra inkluderingsutbildningar hos våra medlemsföreningar under 2017 till
nästkommande år. Kansliet är i kontakt med RF för att säkerställa att detta är ok.
Planering pågår för att komma igång med de projekt som förbundet blev beviljade medel för
2018 från RF inom integration respektive jämställdhet. Uppstarten för projekten blir en
presentation under föreningskonferensen där både Josef Nguzo och Frida Linderoth kommer
att delta. Mål 2025 k/m ska vara jämlika och respektive kön ska vara minst minst 40%
representerade. Frida Linderoth kommer att leda arbetet med detta projekt och om hur det ser
ut i verkligheten. HH föreslog att Frida Linderoth med anledning av projektet be henne att
delta vid ett eller två styrelsemöten.
Beslutades att:
• Frida Linderoth får delta i ett eller två styrelsemöten
• FH och HH får besluta om arvodet till Frida och Josef Nguzo inom ramen för deras
budget.
Kommittén bistår med ekonomiska medel till Jennifer Troengs kommunikativa konsultinsats.
I gengäld kommer Jennifer att hjälpa kommittén med följande två arbetsuppgifter;
1. Utifrån framtagen checklista för inkluderande kommunikation ta fram förslag på hur vi
konkret kan kommunicera mer inkluderande.
2. Ta fram förslag på hur vi kan synliggöra våra kvinnliga coacher och domare för att
inspirera fler till dessa nyckelpositioner.
f. Evenemang
FH föredrog den skriftliga rapport som AW sänt in.
Finnkampen, 7 oktober. Grimsta IP.
STU Northside Bulls var medarrangörer till detta SAFF evenemang. STU stod för personal
vid arenan, matchfunktionärer (med undantag av speaker/DJ), värdar, underhållningen,
kritning samt tvättning av kritning.
SAFF stod för speaker, DJ, prisutdelare, matchbollar, domare och kritexperter (Örebro).
Finland kom med färjan 10.00 och körde snabbt till Grimsta där damerna spelade först vid
11:00. Matchen snabbades på och efter 7 min halvtidsvila var matchen sedan över 13:00.
Herrarna sätter igång direkt efter damerna efter kanske 10 min vila mellan matcherna och
halvtidsvilan klockades på 4 minuter. Matchen avslutades någon minut i 15:00 efter att ha haft
en rullande klocka i andra halvlek.
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Det kändes som att vi inte kan ha Finnkampen i denna form igen. Det är varken schysst mot
publik eller arrangörer att göra så här stressiga program, utan vi måste nog tänka om. Detta
måste utvärderas mellan SAJL (Finlands SAFF) och SAFF. Nästa Finnkamp arrangeras av
SAJL, 2018.
STU skötte sig mycket proffsigt och bra och Grimsta IP är en mycket lämplig arena för
amerikansk fotboll i framtiden.
U19 – SM-final och träningslandskamp (herr) 14 oktober, Valhalla IP, Göteborg
Göteborg Marvels medarrangerade som lokala arrangörer när U19 spelade sin SM-final och
Sverige tog emot Storbritannien i en träningslandskamp på Valhalla IP.
Arrangemanget blev riktigt bra och Marvels visade prov på en väldigt hög servicenivå och
professionalism. Domarmikrofonen gick inte ut i högtalaren pga. dålig räckvidd (antennen)
vilket var ett minus.
Valhalla IP är också den (se ovan om Grimsta IP) en mycket lämplig arena för amerikansk
fotboll.
Stockholm Mean Machines vann finalen och Sverige vann landskampen.
FH och KE rapporterade om utvärdering av SM-finalen tillsammans med Örebro.
FH tog också upp aktuella frågor, bl a superbowlpartyt nästa år.
g. Marknad
Se punkt 7 b.
7. Uppföljning av projekt
a. Vision 2025
FH och LS arbetar vidare med detta.
7.b. Friday Night Football
MS kommenterade den tidigare utsända rapporten.
Vid det senaste SAFE-mötet i förra veckan blev MS utsedd att leda en grupp som ska se över
Projektet Friday Night Football (FNF). Gruppen består av Robert Sundberg (CC), Patrik
Armborsth (TRC) och CUvA (SAFF).
Arbetsgången för gruppen ser ut så här:
Bakgrund:
FNF-projektet har genomfört två säsonger i samarbete med TV4. Inför 2017 tillfrågades även
Viasat och TV5 om de var intresserade av FNF men båda kanalerna avböjde. 2016 visades 15
matcher på TV4 Sport och CMore och 2017 visades 14 matcher i samma kanaler (en
semifinal streamades på Solidtango). Superserieföreningar är överens om att kvalitén stigit
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från säsongen 2016 till säsongen 2017. SS-föreningarna är även överens om att satsningen bör
fortsättas.
Den totala kostnaden för projektet har varit ca 950´kronor för 2017.
Av det har SAFF stått för 525´, TV4 ca 250´och föreningarna minst 175´. Det kan ha
tillkommit föreningskostnader för saxliftar mm.
Beslutet av SAFF:s finansiering har baserats på att arrangerande Superserieförening skrivit på
ett avtal där de garanterat att ställa upp med av TV4 och SAFF uppställda villkor där bland
annat ersättningen om 10´+ moms har varit en del av överenskommelsen. SAFF har endast
sänt matcher där arrangerande förening skrivit på avtalet.
Budgeten för FNF har föreslagits Förbundsmötet i mars av FS och fastställts där. Varken år
2016 eller 2017 har budgeten överskridits.
Det finns ett starkt önskemål från SS-föreningarna att beslutet om FNF 2018 tas tidigare än i
mars 2018.
Varken för säsongen 2016 eller 2017 har SAFF lyckats sälja in partnerreklam i FNFsändningarna.
Säsongen 2016 upphandlades produktionen av SAFF (Streamteam) medan TV4 tillsatte
kommentatorerna. Säsongen 2017 upphandlades produktionen av TV4 (Sportsground) som
även tillsatte kommentatorer.
Nuläge:
Avtalet med TV4 har löpt ut. Nya diskussioner om eventuell förlängning ska tas i början av
november 2017.
Ekonomi:
Den senaste säsongen har SS-föreningarna stått för ca 18% av kostnaden för FNF. Till synes
så har i alla fall fyra av sex föreningar fått sina kostnader täckta av partners.
TV4 har sina intäkter via abonnemang och reklamintäkter men har nog haft svårt att räkna
hem hela kostnaden. Det är oklart hur de tänker.
SAFF har inte lyckats få någon kostnadstäckning alls utöver bidraget från föreningarna. Det
är upp till FS att värdera marknadsvärdet av satsningen.
Att producera 15 FNF-matcher i den kvalitet som gjordes 2017 går att göra billigare. Men
sannolikt inte med ett TV-bolag som partner.
Förslag på tidplan för arbetsgruppen:
Oktober: FS funderar över sitt ställningstagande.
November: Diskussion med TV-bolag och tecknande av LOI om möjligt.
November: Arbetsgruppen kommer med synpunkter på avtalet: SS-förening –SAFF.
November: Arbetsgruppen arbetar fram förslag på alternativ om inget avtal med TV-bolag
kan tecknas.
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December: Om tillämpligt - fastställande av FNF-datum.
December: Avtal tecknas mellan SS-förening – SAFF.
Olika frågeställningar diskuterades, vad bör vi göra, bör vi få loss per pengar för marknad,
lägga ut vissa streamade matcher gratis, sända matcherna gratis i mobil?
Beslutades att:
• Vi fortsätter att arbeta med frågan och hålla ett förbehållslöst möte med TV4.
• Uppdrogs åt MS att ha en dialog med TV4 och fortsätta arbetet med gruppen
8.

Uppföljning kalender samt nästa möte
• 1 december
Styrelsemöte
• 2–3 december
SAFF Föreningskonferens, Stockholm

Ett extra telefonmöte och mejlkontakt kommer att hållas innan föreningskonferensen.
9.

Övriga frågor
KE informerade om övriga aktuella frågor.

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.

Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Lars Samuelsson
Ledamot
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