TÄVLINGSUTSKOTTET

Protokoll nr 6, 2017-04-24--27

Ledamöter:
Joakim Dahlin, ordförande, JD
Rodrigo Montesino Ferrada, RMF
Björn Lindström, BL
Kristoffer Österberg, KÖ
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post.
Datum
20170420

Sökande
Charlotta
Gredenborn, Örebro
Black Knights

20170424

Björn Klerestam,
Örebro Black
Knights
Robert Sundberg,
Carlstad Crusaders

20170423

20170418

Martin Söderberg,
Uppsala 86ers

20170424

Micke Göranzon,
Västerås Roedeers

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Ärende
Matchen 29 april måste
flyttas till Vivalla IP
enligt kommunen då
Rosta gärde inte är
spelbar
Flytt av spelplan för
U17-match i Örebro 30
april
Överklagar utvisning av
CC:s WR nr 85 Robin
Juhlin i matchen mot SM
som spelades den 21
april
Flytt av match då Gävle
har dragit sig ur U17serien och Solna och
Uppsala är överens om
att spela match den 29
april istället för den 2 juli
Söker dispens för att
använda 1 juniordomare i
match 29 april ÖrebroArlanda Dam på Vivalla
samt meddelar vilka
övriga domare som
dömer

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

Beslut
Då Arlanda bekräftar
matchflytten har TU beslutat
att godkänna flytten

TU har beslutat att godkänna
flytt av match
TU har beslutat att
avstängning kvarstår och har
motiverat sitt beslut till CC

TU har beslutat att godkänna
flytt

TU har beslutat att godkänna
dispensen för Martin
Jäppinen som tillåts döma
dammatchen. TU påminner
om att dispenser gällande
domare får först lämnas in
torsdagen innan match

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

20170425

Andreas Hellström,
HC Eskilstuna
Sharks FF

Önskar återkoppling i
tidigare insänd
dispensfråga

20170427

Joakim Dahlin, TU

Spelare utan
arbetstillstånd

20170427

Andreas Hellström,
HC Eskilstuna
Sharks FF

Hänvisar till ärende ovan
och meddelar att enligt
flaggfotbollens regelbok
får man inte mixa lag.

TU har bett om ursäkt för
sent svar men de har jagat
TB:n för flaggfotbollen och
finner inget om att de inte
skulle spela med killarna utan
dispens så länge de är 18 år
eller äldre. Så det är fritt fram
för dem att deltaga med
killarna
TU har fått kännedom att
TRC har använt spelare,
Matthew Sims, utan giltigt
arbetstillstånd.
TU hänvisar till TB och har
beslutat att utdöma en
straffavgift om 15.000
kronor. Det medför även att
matchen mot Limhamn
förloras med 0-1. Ingen
straffavgift tas ut enligt denna
regel då detta regleras av
straffavgiften för
arbetstillståndet
TU har informerat att frågan
kompliceras efter denna
upplysning. TU kan inte
lämna dispens gällande
regelboken utan endast sådant
som står i TB:n. De som kan
lämna dispens för avsteg från
regelboken är FF-utskottet
eller DU. TU kan inte
behandla denna
dispensansökan

Vid protokollet:

Justeras:

Monica Gårdström
Mötessekreterare

Joakim Dahlin
Ordförande

MG 170706

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

