TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 9, 181122, 181125,
181128, 181129

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Björn Lindström, BL
Kristofer Österberg, KÖ
Elina Kjellin, EK
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum

Sökande

181117

Katarina Nordén,
Borås Rhinos AFK

181119

Kristina Ringel, DIF

181122

181122

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Håkan Nordahl,
Staffan Saviours

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende

Beslut

Frågor kring att återfå
garantiavgiften för
tränare

TU har meddelat att de ska ta
kontakt med kansliet för att
kontrollera om
utbildningarna är registrerade
och om så är fallet ombesörja
återbetalningen av
garantiavgifterna
Dispensansökan
TU har meddelat att sista dag
att anmäla till damernas div 1
är 15 dec och samma dag
skall divisionsindelningen
släppas så vi kan inte lämna
någon dispens för senare
anmälan till denna serie
TU har beslutat att utfärda en
generell dispens för att första
delen av serieavgiften skall
betalas i samband med
anmälan till de olika serierna
enligt de givna datumen för
anmälan istället för den 30
november
Ansöker om anstånd med TU har meddelat att då
anmälning av lag
anmälningen till Div1 herr
stänger 15 dec och
divisionsindelning skall
släppas samma dag och
spelschema skall vara
presenterat den 15 jan kan vi
inte ge något anstånd för
förlängd anmälningstid

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

181124

Andreas Hellström,
Eskilstuna Sharks

181125

Daniel Heinz
Löfgren, Limhamn
Griffins

181126

Gun Gustavsson,
Göteborg Marvels

181128

Peter Sillberg,
Göteborg Marvels

Bifogar medgivande för
tre spelare

181128

Christer Gangstad,
Västerås Roedeers

181129

Markus Rosén, Borås
Rhinos AFK

181129

Ann-Sofie Carlsson,
Borås Rhinos AFK

Söker dispens för Julia
Jansson till Lucia
Marvels Cup
Dispensansökan för
Tilde Nordén att spela
seniordamfotboll under
turneringen i Malmö 1
dec
Söker dispens för Anton
Aspengren för
deltagande i Luciacupen

181129

Markus Rosén, Borås
Rhinos AFK

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Påminner om att de
väntar på sanktion för
deltagande på
Sportmonda Bowl,
anmälan till King Bowl
är inte längre möjlig.
Söker dispens för
Griffins Womans Cup
som äger rum den 1
december i Malmö, det
är Easy Football
anpassade för
inomhusspel. Lag från
IFAF registrerade länder
ska ha möjlighet att delta
Söker sanktion för
Luciacupen den 1-2
december

Önskar spela som ett
sammanslaget lag med
Jönköpings Spartans
Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

TU har beslutat att
sanktionera deltagandet i
Sportmonda Bowl. Ber om
ursäkt för att ha missat det
första mailet
TU beslutar att sanktionera
turneringen. Om utländska
lag kommer att deltaga så
skall deras förbund
sanktionerat deras deltagande
och vi vill ha en kopia på den
sanktioneringen.
Om detta inte sker så faller
vår sanktion
TU har beslutat att
sanktionera turneringen. Om
utländska lag kommer att
deltaga så skall deras förbund
sanktionerat deras deltagande
och vi vill ha en kopia på den
sanktioneringen.
Om detta inte sker så faller
vår sanktion.
TU har beslutat att godkänna
de underåriga spelarna

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Julia Jansson
TU har beslutat att godkänna
dispensen

TU har beslutat att avslå
dispensansökan med
motiveringen att vi lämnar
inte dispenser för spelare att
spela 2 st åldersklasser upp
TU har godkänt att ni spelar
som ett sammanslaget lag
under cupen i Malmö 1 dec
E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande

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

