PROTOKOLL 7 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 8 OKTOBER 2016,
IDROTTENS HUS, STOCKHOLM
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Närvarande:
Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Angelo Welander, suppleant (AW)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Sasha Krogius, valberedningen,
Linus Jakobsson, valberedningen
Johan Hübner, Disciplinnämnden, punkt 4 b)
Monica Gårdström, (MoG) adjungerad
Fredrik Haraldson, (FH) adjungerad
Anmält förhinder:
Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Joan Travesset, ledamot (JT)
Mats Hagsten, adjungerad (MH)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)
Cecilia Törnblom, adjungerad (CT)
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och vände sig särskilt till representanter från
valberedningen samt informerade att Johan Hübner från Disciplinnämnden också är
inbjuden till mötet, därefter öppnade MG mötet.
2. Val av justerare, adjungeringar
Beslutades att:
 Välja Henric Hedberg att justera dagens protokoll
 Adjungera Sasha Krogius, Linus Jakobsson och Johan Hübner
3. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Föregående styrelseprotokoll justerades med notering att vid punkt 3 ska texten vid
punktlista nr 2 lyda:
 Alla deltagande länder beslutade att betala 1000 USD var till IFAF.
Noterades att FS- och VU-protokoll är justerade och utlagda på www.saff.se.
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4. Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH hänvisade till skriftligt utsänd information om aktuella ärenden som RF diskuterar i
nuläget:
 RF har uttalat sitt stöd för WADA trots deras motgångar senaste tiden. Samtidigt
påtalar RF att WADA måste bli en ännu starkare aktör
http://www.rf.se/Allanyheter/2016/Nordenenadeiarbetemotdoping/
 Idrottens får ökat anslag från regeringen i budgetpropositionen, en ökning med
sammanlagt 52,5 miljoner
http://www.rf.se/Allanyheter/2016/Idrottenlyftsframibudgetpropositionen/
 Civilsamhället (däribland idrotten) riskerar att tappa hundratals miljoner i intäkter
från spelmarknaden om regeringen beslutar att den ska bli oreglerad.
http://www.svd.se/hundratals-miljoner-star-pa-spel-for-de-ideella
 RF arbetar just nu med alla förbunds utvecklingsplaner, stimulansansökningar och
SF-bidrag. Senaste datum vi får besked är 1 december
 Riksidrottsforum sker 9-11 november i Falun. Från SAFF deltar FH och MG
 Inför RIM den 19-21 maj 2017. SF uppmanas att senast 1 januari 2017, inkomma
till lekmannarevisorerna med förslag till kandidater avseende val av valberedning
 Inför RIM den 19-21 maj 2017. RF:s och SISU:s valberedning informerar vilka
som inte står till förfogande för ny mandatperiod vid valen på RIM. SF ombeds
senast den 1 januari inkomma med förslag på kandidater
 Förslag på nomineringar till de olika priskategorierna vid Svenska Idrottsgalan
2017 ska vara RF tillhanda senast den 28 oktober
Beslutades att:
 Ta upp frågan om valen inför RIM vid mötet den 17 november
b) Kansli och personal
FH kommenterade den utsända rapporten.
 MH har semester 5-17 oktober
 FH är föräldraledig 24 oktober – 7 november
 Informerade om förfrågan om yrkespraktik på kansliet vilket diskuterades
 MoG och FH har sänt in all statistik som RF krävde in senast den 15 september
 Informerade om GS-konferens som hållits på Bosön 28-29 september. Tema:
elitidrott, jämställdhet och strategiarbete. I samband med detta delades det ut
Gymnastikförbundets folder ”Svensk Gymnastik VILL” som ett exempel på arbete
som SAFF också bör göra i sitt utvecklingsarbete
 Informerades om ny sponsorkontakt
 Förbundsmötet kommer att hållas den 18 mars 2017 i Stockholm och planeringen
inför mötet diskuterades.
 En ny klubb Beckomberga Maniacs har godkänts och välkomnades till förbundet
 Statistik för spelar- och tränarlicenser gicks igenom och diskuterades. Hittills har
vi totalt 4.245 st licenser, jämfört med 2015 4.128 st.
Tappet avseende tränarlicenserna diskuterades
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Sebastian Brinkenfeldt har inkommit med ett förslag om att inrätta ett
”Coach Utskott”

Beslutades att:





Kansliet informerar på hemsidan att årsmötet äger rum den 18 mars 2017,
Clarion Hotel, Stockholm och även informerar om arbetsprocess inför
mötet
Erbjudandet om praktiktjänst på kansliet avslogs
Beträffande tränarlicensstatistiken påbörja analysen kring vilka som inte
har löst tränarlicenser och varför
Ställa sig positiv till ett coachutskott samt be Sebastian Brinkenfeldt
utarbeta ett ramverk för hur ett coachutskott kan utformas på kort
respektive längre sikt (roller, ansvar, bemanning etc.) och presentera för
styrelsen vid nästa möte i syfte att detta ska kunna presenteras vid
föreningskonferensen i december

Johan Hübner anlände till mötet och presenterade sig. Han är advokat och arbetar
tillsammans med Per Haakon och Gustav Taube i Disciplinnämnden. Han redogjorde
för deras arbete hittills under året samt om frågor som borde lyftas i framtiden.
Diskuterades även praktiskt hur ärenden anmäls.

Beslutades att:
 Mail till Disciplinnämnden ska gå via kansliet, som diarieför och därefter
sänder vidare till Disciplinnämndens ledamöter.
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Utesluta nedanstående 22 föreningar ur SAFF på grund av att de inte
uppfyller SAFF:s eller RF:s krav på förening (se även protokoll 160708)
American Football Club Oskarshamn
Angered Amerikansk Fotbollsförening
Angereds Idrottssällskap
Askim Amerikansk Fotbollsförening
Avesta Amerikanska FF
Bergsjön Amerikansk Fotbollsförening
Biskopgården Amerikansk Fotbollsförening
Frölunda Amerikansk Fotbollsförening
Hammarkullen Amerikansk Fotbollsförening
Hisingen Amerikansk Fotbollsförening
Härlanda Amerikansk Fotbollsförening
Kortedala Amerikansk Fotbollsförening
Kungsladugård Amerikansk FF
Lidingös Amerikanska Fotbolls Förening
Lundby Amerikansk Fotbollsförening
Märsta Flaggfotbollförening
Torslanda Amerikansk Fotbollsförening
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Tynnered Amerikansk Fotbollsförening
Umeå AFC Westerbotten Huskies
Wexio Vultures Amerikanska FF
Älvsborg Amerikansk Fotbollsförening
Örgryte Amerikansk Fotbollsförening
c) Idrottslyftet
FH kommenterade den utsända rapporten.





Arbetet med föreningskonferensen i december fortlöper. Information om datum och
plats gick ut till föreningarna innan sommaren. Förslag på schema är bifogat i
rapporten till styrelsen. Inbjudan och anmälan går ut i mitten av oktober till
föreningarna
Satsningen på dam/flickverksamhet har varit lyckad. Nio föreningar har sökt stödet
Status på Idrottslyftsansökningar hittar ni i bifogad fil ”rapport t styrelsen”.

d) Internationellt
FH och MG föredrog de internationella frågorna. Sedan telefonmötet för två veckor
sedan har inget särskilt hänt. MS kompletterade information. Nordiskt möte äger rum
den 22 oktober.
e) Utbildningsadministration
MoG informerade att det planeras för AFG i Stockholmsområdet, Örebro samt i
Västsverige och datum kommer inom kort att presenteras på hemsidan.
f) DU
JB rapporterade från DU. Han har varit i kontakt med andra lagsporter i frågan om hur
de angripit problematiken kring rekrytering och behålla domare, och fått ta del av SIF:s
(Svenska Ishockeyförbundet) material. Problemen som SAFF har är slående lik de som
finns i hockey. Då DU har tagit del av materialet är förslaget att skapa ett projekt som
arbetar med rekrytering. DU återkommer med ett förslag på projektgrupp.
g) TU
JD rapporterade för TU. Fem förslag har inkommit till representantskapsmötet.
Processen inför representantskapsmötet löper på enligt plan.
Representantskapsmötet genomförs på gängse sätt och förhoppningsvis är alla pålästa
på förslagen och kan gå till omröstning på ett effektivt sätt
h) Kommunikation, extern och intern
FH meddelade att vi nu har över 2.000 personer som följer SAFF på Facebook.
Thomas Björn kommer besöka RIG för att ge eleverna en snabb utbildning i
medieträning.
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5. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a) Ekonomi
FH informerade att RS fattat beslut om de olika ekonomiska stöd som fördelas för 2017.
Definitivt beslut tas på RS-möte den 15-16 januari då de i sin tur har fått
regleringsbrevet.
Det totala SF-stödet till SAFF för 2017, inklusive sökta projektmedel samt
utvecklingsstöd till förbundet, uppgår till 4.381.000 kronor. Idrottslyftsmedel till
föreningar tillkommer och kommer att användas för att utveckla föreningarna och
utveckling/uppstart av flaggföreningar. Detta kräver dock att SAFF:s utvecklingsplan
först blir godkänd.
Styrelsen uttryckte sin glädje med en spontan applåd då detta innebär en höjning jämfört
med föregående år. Det innebär bl.a. att vi kan fortsätta arvodera förbundskapten 20172019 samt även anställa en föreningsutvecklare för att stärka föreningarna och även
arbeta med Easy Football, konferens, domarutveckling samt breddläger.

Beslutades att:


Uppdra åt MG, HR och FH hantera den vidare processen angående anställning
av föreningsutvecklare.

HR kommenterade den utsända rapporten avseende budgetavvikelser. Budgeterat
resultat är 530.000 kronor (straffavgifter är inte budgeterade). Med tanke på att vi inte
har några sponsorintäkter eller via vår samarbetspartner sålde några billboards så
närmar vi oss (och som också diskuterades på styrelsemötet i augusti), den worst case
budget som diskuterades i samband med att styrelsen fastställde budgeten. Analysen har
inte nämnvärt förändrats sedan föregående möte, dvs. strax norr om 200.000 kronor.
Därefter delade HR ut dokument (diagram) som visar hur vi idag använder våra pengar
på de olika verksamheterna. Verksamheten är uppdelad i intäkter/kostnader för:
förbund, landslag/RIG, tävling och utveckling samt fördelat personalkostnaderna i
dokumenten. Dokumenten diskuterades.
b) avtal och instruktioner
HR fortsätter arbeta på inslagen väg med avtal och instruktioner för kommittéerna.
Avseende RIG/Uppsala kommun/RF/SAFF diskuterades ekonomi, budgetansvar och
hur definiera de olika rollerna.
Beslutades att:


HR, FR och MH ser över roller och avtal (standardavtal finns).

6. Uppföljning av verksamheten
a)Landslag, RIG och NIU
Denna punkt redovisades i skriftlig form (den föredrogs eller diskuterades ej).
FH:s utsända rapport redovisas nedan.
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Olof Eriksson från Carlstad Crusaders har tilldelats RF:s elitidrottsstipendium.
Rapport om Top Gun finns med i mail till FS
RIG och NIU är idag en del som för sig själv i SAFF-verksamhet. Då RIG är en del
av landslagstrappan och i framtiden kommer mestadels av juniorlandslaget att vara
på RIG, så är det naturligt att RIG/NIU blir en del av Landslagskommittén.
I framtiden blir det då en gemensam kalender för landslagen och RIG, så att vi kan
planera all denna verksamhet gemensamt och ha en kalender för allt

Beslutades att:
 Godkänna nedanstående som coachingstab för JLL
Andreas Ehrenreich HC (redan godkänd)
Aaron Fiddler OC (redan godkänd)
Vakant (Greg Gibson tillfrågad) DC
Vakant (Dan Peterson tillfrågad) DL
Kari Turpinen LB
Anders Johansson DB
Kristian Borg OL
Lasse Häkkinen RB
Thomas Carlstedt WR (ej klar nu – efter nyår)
Josef Nguzo WR
Leo Billgren QB
 Godkänna Johan Ingerman och Robert Wilhelmsson till staben för ULU
Ungdomslandslaget:
 Läger i Skövde näst sista helgen i oktober, Finnkamp 29 oktober i Märsta
 Spelarna rapporterar nu bra i webcoach och framsteg görs i det fysiska arbetet
Juniorlandslaget:
 Uttagningsläger inför NM planerat till 14-16 oktober i Uppsala. Inbjudan har gått ut
till kallade spelare
 Resan till NM är bokad, MH åker som CDM
 Matchschemat för NM i Finland
Torsdag 20 oktober Danmark - Finland
Fredag 21 oktober Sverige – Danmark
Lördag 22 oktober Finland – Sverige
Damlandslaget
 DLL har spelat mot Ryssland, en match som förlorades. Laget är bättre än förra året
men utvecklingen går långsamt
 Åker med en trupp på 41 spelare till Finland
Herrlandslaget
 Har spelat mot Polen på bortaplan och gick segrande ur matchen. Alla spelare fick
speltid och resan upplevdes som lyckad
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Har haft endagarsläger inför Finnkampen och åker med en trupp på 35 spelare till
Finland.
World Games 2017 (vi kommer inte bli inbjudna)

Medicinska kommittén
 FH föredrog kort att arbetet med arbetsinstruktion och ersättningsförslag har inletts
Rapport RIG
 Efter en dryg månad kan man konstatera att de nya RIG-eleverna har funnit sig väl
tillrätta med både skolan, elevboendet och träningen.
 Oroväckande att det kommer fram att spelare (16 åringar) blir petade att spela med
sitt U19 med motiveringen att de inte kommer hem och tränar m laget under veckan,
det är tre timmar enkel resa för dem, skolan börjar 07:30 och slutar 15:30 varje dag.
 Verksamhetsplanen för 2016-2017 lämnades in till RF 15 september.
 Merparten av de manliga RIG eleverna kommer att kallas till JLL lägret 14-16 okt då
de redan nu uppvisar en fysisk profil som väl rimmar med kraven.
 RIG kommer att börja träna med en 1080 Quantum på Aktiverakliniken i Uppsala,
tillsammans med 1080 gänget och Olympiatoppen (Norges IOK) kommer vi göra en
vetenskapligstudie som sedan skall publiceras. Det är en stor konferens i Norge m
1080 folk från hela världen som Niclas Carlson och Robert Johansson kommer delta
på. Tomas är redan underrättad om på att göra en artikel om hur vi tränar med dessa
moderna saker på RIG.
Rapport NIU
 Inkomna rapporter från Örebro, Uppsala och Arlanda säger att introduktionen för
läsåret har gått bra, testresultat kommer komma in under hösten så vi kan få en fysisk
status på hur det ser ut.
Rapport från Flaggfotbollsutskottet
En gemensam rapport har inkommit från Flaggfotbollsutskottet. Rapporten hann ej behandlas
på detta möte.
b) Nationella serier och turneringar
KE rapporterade om uppdraget att utvärdera beslutet om förändrad serieindelning
gällande U15, U17, U19, Div 1, Div 1 dam och Superserien som beslöts på
föreningskonferensen 2015. Utvärderingen ska vara klar och presenteras för FS vid
mötet den 19 november. Fakta har insamlats och analyserats, intervjuer har genomförts,
för- och nackdelar med kort säsong, skador etc allt har dokumenterats på ett föredömligt
sätt. Utvärderingen diskuterades. Styrelsen tackade KE för ett väldigt bra arbete. KE
önskar ett bollplank för vidare arbete.
Beslutades att:
 Utse FH och MS som stöd i det fortsatta arbetet.
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MS rapporterade om utvärdering av SM-finalerna för Superserien och dam.
Konstaterades att det blev ett trevligt och bra arrangemang. Mycket arbete de sista
dygnen i organisationen men det löstes på ett bra sätt. SAFE rapporterar en vinst på ca
70.000 kronor. Sammantaget konstaterades att SM-finalerna 2016 fungerade
tillfredsställande.

Beslutades att:
 Ge MS och AW i uppdrag att hitta en inramning för SM-finalerna under 3-5 år
framåt i tiden.
c) Antidoping
ON berättade om aktuella frågor, 10 spelare är uttagna att vistelserapportera via WADA:s
program Adams.
Tillägg till TB med krav på att samtliga SS-spelare är tvungna att genomföra RF:s
webbaserade utbildning ”Ren vinnare” är skrivet och inskickat.
d)Utbildning
FH meddelade att MH har börjat arbetet med att se över hela utbildningsstegen.
e)Jämställdhet, integration och mångfald
HH informerade om förslag till valberedningen att jobba för att till årsmötet 2017
presentera ett förslag av ny FS med minst 40% representation av ledamöter från båda
könen. En fråga som togs upp var om kommittéerna/arbetsgrupperna behöver stöttning i
att hitta representation av både män och kvinnor. HH lämnade sedan en kort status och en
beskrivning av genomförda aktiviteter sedan föregående styrelsemöte.
f) Evenemang
 Damlandskampen mot Ryssland arrangerades av SAFF i samarbete med Stockholm
Mean Machines 17 september på Zinkensdamms IP. Det blev ett lyckat arrangemang.
SMM får väl godkänt som arrangör.
 Herrar Division 1 finalen mellan Arlanda och Kristianstad genomfördes på Ryavallen i
Borås där Borås Rhinos stod som värd i samarbete med SAFF. Evenemanget blev
lyckat. Borås får väl godkänt som arrangör.
 Uppsala arrangerar U19-finalen herrar på Österängen i Uppsala den 9 oktober.
 Arlanda kommer att arrangera ULU-landskampen i Märsta den 29 oktober.
7.

Uppföljning av projekt
a) Mål 2025, inklusive distrikt
Ingen rapport förelåg.
b) HBTQ-certifiering
HH informerade kort om nuvarande status och aktiviteter genomförda sedan föregående
styrelsemöte.
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 Två av fyra utbildningstillfällen är genomförda. Vi kommer nu att fokusera resten av
de två tillfällena att gå från kunskap till konkret handling. Vad innebär detta för mig,
min roll och mitt ansvar i SAFF?
 Planerar för att ha en större ceremoni med Sofia B Karlsson för genomförd certifiering
söndag den 4/12 under föreningskonferensen. Vi vill bjuda in media och eventuellt
även en extern föreläsare för att lyfta HBTQ-frågan ytterligare en nivå.
c) Easy Football
Den planerade Easy Football-turneringen är lagd på is då ingen av de närliggande
föreningarna har visat något intresse oavsett åldersgrupp. ON rapporterade vidare att
Kristianstad och Norrköping har ansökt om att arrangera turneringar. Arbete med att
trycka upp regelverk har påbörjats.
d) Friday Night Football
MS fortsatte att gå igenom insänd utvärdering av Friday Night Football, bl a
produktionsbolag, superserieföreningarna, tittarenkät, Granskningsgruppen, TV4 och
ekonomin. Den totala kostnaden för SAFF för FNF-projektet landade på 201.500 kronor.
Styrelsen diskuterade frågan om för och emot en fortsättning av projektet.
Beslutades att:
 MS till mötet i november tar fram förslag till beslut för en eventuell fortsättning av
FNF nästa år
AW sammanfattade utsänd rapport avseende Granskningsgruppen och Matchdelegater.
Arbetet har löpt på väl och bra med mall för Granskningsgruppen som MS tagit fram.
Produktionerna har varit på olika nivåer men blev bättre med tiden. AW föreslår att inför
eventuell fortsättning nästa, så bör matchdelegat utses i god tid innan match så
föreningarna känner till detta.

8. Uppföljning kalender samt nästa möte
 U19-final i Uppsala
 NM för JLL
 Nordiskt möte
 Finnkamp för ULU i Märsta
 Riksidrottsforum i Falun
 Föreningskonferens

9 okt
20-22 okt
21 okt
29 okt
11-13 nov
2-4 dec

Nästa möte hålls den 19 november. Tid och plats meddelas senare.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
10.Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.
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11.Mötets avslutande
Ordföranden MG tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.
Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Henric Hedberg
Ledamot
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