Protokoll fört vid TävlingsUtskottets (TU) möte i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet
30 DECEMBER 2014
Närvarande :Joakim Dahlin, Björn Lindström (BL), Kristofer Österberg (KÖ), Rodrigo Montesino
Ferrada (RMF)
1. MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades av JD.

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE
Förslag: JD till ordförande, BL till mötessekreterare, RMF till protokolljusterare.
Tävlingsutskottet (TU) beslutar att välja JD till ordförande, BL till mötessekreterare, RMF
till protokolljusterare.

3. BEHANDLADE ÄRENDEN UNDER MÖTET
Ärendenr Datum
Ärende

2014:532 20141014

2014:534 20141028
2014:543 20141121

2014:562 20141205

2014:562 20141208

2014:563 20141210

2014:565 20141217

Sökande

Beslut
TU beslutar att sanktionera
turneringen. Dock kan inte TU
garantera att t.ex. juniorlandslag etc.
inte har samling under nämnda
datum, dock ska TU försöka att hålla
Ansökan om Sanktionering för
helgen spelfri för aktuella
turnering "Dukes Tourney"
Skövde Dukes åldersgrupper i nationellt spel.
TU beslutar att sanktionera
turneringen under förutsättning att till
exempel Danska lag får
sanktionering av sitt förbund och att
Ansökan om sanktionering för
TU får kopia på sanktioneringen från
turnering "Rockets Cup"
Ystad Rockets utländska förbund.
Ansökan om uppskov till 30/12 Karlskoga
TU beslutar att bevilja uppskov till
med anmälan till seriespel
Wolves
den 10/12.
Ansökan om dispens för att
spelare som spelat i Danmark
under kalenderåret ska få spela
TU har beslutat att avslå dispensen
med Ystad Rockets under
med motiveringen att man får inte
Rockets Cup den 29/12, Ronald
företräda mer än en IFAF ansluten
Kongstad 970204
Ystad Rockets förening under samma säsong.
Ansökan om sammanslaget lag
TU beslutar att låta Ystad och
Ystad Rockets och Kristianstad Ystad Rockets Kristianstad spela med ett
Predators under Rockets Cup
& Kristianstad sammanslaget lag i Rockets cup
den 29/12
Predators
29/12
Fastställande och
protokollförande av tidigare
beslut angående straffavgifter
2012 enligt underlag med
anledning av underlåtenhet att
TU fastslår tidigare taget beslut som
licensiera korrekt antal domare. TU
inte varit protokollfört.
Ansökan om dispens för
TU beslutar att avslå dispensen då vi
förlängd licensperiod, att licens
ej kan ändra giltighetstiden på en
för 2015 ska börja gälla redan
Limhamn
licens och tiden också är knuten till
20141229 för tre spelare som
Griffins
försäkringen.

saknar tidigare erfarenhet av
spel.
Ansökan om dispens för
underårig spelare, Kevin
2014:566 20141219 Thalamcherry
Ansökning om dispens för
underåriga spelare, Fredrik
2014:567 20141222 Persson och Philip Munther
Ansökan om dispens för från
ålderskravet för domare Fredrik
2014:568 20141226 Persson för Rockets Cup U19

Göteborg
Marvels

Staffanstorp
Saviors

TU beslutar att godkänna dispensen
TU har beslutat att avslå dispenserna
då vi ej kan ge dispens för 2 år för
unga spelare samt att personer födda
1999 räknas som 15 år 2014.

Staffanstorp
Saviors

TU beslutar att bevilja dispensen

JD avslutade mötet

Vid protokollet
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