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TÄVLINGSUTSKOTTET Protokoll nr 2, 2021  
 210331 
Ledamöter: 
Joakim Dahlin, ordförande, JD 
Björn Lindström, BL 
Kristofer Österberg, KÖ 
Jimmy Holmberg, JH 
 
1. Behandlade och beslutade ärenden enligt e-post. 
 
Datum Sökande Ärende Beslut 
210304, 
210323 
(210325) 
 

Oskar Karlsson, 
Nässjö FF 

Flaggdesign, 
bifogar bild för 
godkännande 

TU meddelar att reglerna säger att 
flaggorna ska ha en solid färg kan vi inte 
godkänna en design med två färger. Text 
och föreningslogga som inte strider mot 
regeln 1.3.1.c är godkänt att använda 

210309 
(210314) 

Fredrik Pilbäck, 
SMM 

Personbevis  TU beslutar att klassa Oliver Vasanoja som 
svensk 

210309 
(210314 

Erika Jabler, för 
Gbg Marvels, 
Norrköping P, 
SMM och Wafn 
Valkyries 

Önskemål från 
lagen i Div 1 
Dam Norra 

TU tackar för inputen. Inom kort kommer 
information ut till alla föreningar om hur 
tanken är att fortskrida när vi väl kommer 
till Fas 1 vad gäller Coronaläget 

210311 
(210314) 

Gun 
Gustavsson, 
Göteborg 
Marvels  

Utdragning av lag 
U19   

TU meddelar att detta är noterat. Alltid lika 
tråkigt när lag måste lämna återbud 

210312 
(210314) 

Monica Bylin, 
Arlanda Jets 

Frågar kring 
status på 
övergångar från 
Uppsala till AJ 

TU kan inte påverka huruvida Uppsala 
skriver på eller inte. De äger 
förhandlingsrätten för dessa spelare och vill 
inte de släppa dem, kan de stoppa dem och 
i värsta fall göra ”1-års fall” av dem. I 
dagsläget bör ni försöka lösa det mellan 
föreningarna. 
Den möjlighet spelarna har om Uppsala 
inte vill släppa dem är att begära 
avgångsbevis enligt TB Kap 3.A.5. 
Mer info kring detta finns i mejl till AJ  

210314 
(210314) 

Mathias Rohr, 
Lidköping AFF 

Frågar kring 
seriestart 

TU meddelar att de förstår deras oro. Inom 
kort kommer information ut till alla 
föreningar om hur tanken är att fortskrida 
när vi väl kommer till Fas 1 vad gäller 
Coronaläget 

210319 
(210322) 

Domarutskottet  Önskar förlängd 
tid för domarprov 

TU beslutar att godkänna förlängningen av 
sista datum för licensiering av domare till 
30 april enligt DU:s önskemål 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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210322 
(210325) 

Johanna 
Damström, 
Carlstad 
Crusaders 

Frågar kring 
finaldatum vid en 
vårsäsong för 
SSD 

TU meddelar att i de scenarion som vi ser i 
dagsläget så har vi i TU svårt att se att SM-
finalen spelas senare än 10 juli. Detta p g a 
semestrar m m. dock kan vi inte garantera 
att det blir så till 100% än.  
Vi kommer inom kort att planera för 
eventuella säsongstarter efter de svar vi får 
in på det mail som kommer att gå ut. Detta 
kommer sedan att presenteras för de olika 
divisionerna  

210323 
(210329) 

Oskar Karlsson, 
Nässjö FF 

Uppdaterat 
förslag, 
flaggdesign 

TU meddelar att den designen är OK 

 
Vid protokollet:   Justeras: 
  
 
Monica Thomassen    Joakim Dahlin 
Mötessekreterare   Ordförande 
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