PROTOKOLL 9 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 13 JANUARI,
IDROTTENS HUS, STOCKHOLM
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Helena Lindeen, ledamot (HL) lämnade under punkt 10
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Thomas Ahlberg, (TA)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW)
Stefan Gustafsson, suppleant (SG)
Patrick Mesterton, suppleant (PM)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
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1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• Välja EWS att justera dagens protokoll.

3.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Mötesprotokoll från 1–3 december 2017 finns utlagt på www.saff.se.
Föregående protokoll justerades med tillägg vid punkt 3 att inga VU-möten har hållits.
KE meddelade att två VU-möten har hållits sedan föregående styrelsemöte. Vid det första
VU-mötet utsågs Fredrik Haraldson till suppleant i Disciplinnämnden och det andra
mötet hölls på grund av överklagande av TU-beslut där Carlstad Crusaders begärt
dispens. VU gjorde samma tolkning som TU tidigare har gjort och Carlstad Crusaders har
meddelats.

4.

Ändringar i Arenakraven för Superserie herrar (MS)
MS föredrog bakgrunden i frågan och hänvisade till utsänt material. MS har gjort några
mindre justeringar i det tidigare beslutade dokumentet och som mest handlar om säkerhet.
Besiktningsprotokoll behövs krävas in av kommunerna.
Beslutades att:
• anta förslaget (bifogas protokollet) och uppdrogs åt MS att ta fram förslag för
damernas superserie och EWS ska se över arenakrav för flaggfotbollens SM-serie.

5.

Utseende av Förbundskapten för Flagglandslaget Dam
EWS föredrog ärendet.
Beslutades att:
• i enlighet med förslaget utse Jimmy Holmberg till ny förbundskapten för
flagglandslaget Dam.

6.

Utbildningsdispens för tränare inom Flagg
EWS kompletterade med information avseende flaggfotbollsutskottets önskan om att
ändra utbildningskraven för tränarlicens för flaggfotbollsseniorer till endast AFG. Frågan
diskuterades.
Beslutades att:
• avslå ansökan med hänvisning till att division 1 tränare tackling också får träna
flaggfotboll.
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7.

Beslut om barn och ungdomsstrategin
FH föredrog dokumentet som bordlades vid föregående möte. Den förberedande strategin
för barn- och ungdomsfotboll i SAFF 2018–2020 diskuterades. Konstaterades att
dokumentet är bra men vissa formuleringar ska ses över och att en implementationsplan
behövs.
Beslutades att:
• dokumentet är en bra grund för Tobias Stenström i hans fortsatta arbete och ska
sändas på remiss till SDF:en innan det slutligen antas.

8.

Beslut om ansökan för SM-final arrangemang
MS och FH presenterade underlag och ansökan om SM-final och U19-final, Div 1 och
NM för U19 diskuterades.
Beslutades att:
• MS, FH och KE tar fram avtalsförslag snarast.
MS skissar på förslag för U19 och div 1 och NM U19 uppdrogs åt FH.

9.

Formalia kring SAFF årsmöte
FH gick igenom planerna inför årsmötet, bl a verksamhetsberättelse, -planer,
propositioner, bokslut och informerade att tre motioner inkommit från SSAFF och dessa
kommer att behandlas av FS vid nästa möte.
Beslutades att:
• ansvariga sänder in verksamhetsberättelse och planer i veckan till FH.
KE informerade om kontakt med valberedningen.

10. Övriga frågor
MS informerade att fel person står som dopingansvarig vid närvarorapportering. Kansliet
rättar till uppgiften.
KE informerade att serieindelningen tyvärr inte kommer att kunna publiceras den 15
januari enligt TB som ses över på grund av intrycken efter föreningskonferensen. KE
informerade vidare att serieindelningen diskuterats i en bred grupp och ett nytt förslag har
framkommit. KE gavs mandat att jobba vidare med gruppen med medskicket att hålla
kommunikationen tydlig.
11. Budget 2018
Huvudnumret för dagens möte var budgeten 2018 och FH gick igenom bidrag och
kostnader för 2018 samt kommenterade utsänd resultatrapport 2017 och budgetförslag
som sänts ut. Budgeten diskuterades och konstaterades att det är ett resurskrävande år
framför allt för landslagsverksamheten.
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Beslutades att:
• FH fortsätter budgetarbetet enligt dagens diskussion och återkommer snarast till
styrelsen.
12. Nästa möte
Nästa möte hålls den 10 februari 2018 på Idrottens Hus i Stockholm.
13. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som deltagit och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Erika Wiman Snäll
Ledamot
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