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Inledning 

 

Året inleddes med 7 nya styrelsemedlemmar att introducera 

i arbetsordningen och en delvis ny konstituering av 

styrelsen. Men med en bas av återkommande 

styrelsemedlemmar och ordförande fick arbetet en bättre 

start än på flera år och till sin hjälp hade man ett brett 

underlag att jobba vidare på. Men den nya styrelsen kom 

också in i en situation som var ovan för många då Covid-19 

redan hade satt sin prägel på året och mycket tid och kraft 

behövde läggas på att adaptera verksamheten enligt den 

nya vardagen.  

Det mest akuta vår att se över serieupplägg, 

landslagsaktiviteter och budget. Detta vår något som följde 

med under året och behövde revideras vid flertalet tillfällen 

innan vi till slut under sommaren kunde fastställa både nya 

spelscheman och budget. För styrelsen innebar det också 

att arbetssättet förändrades en hel del under året från att 

tidigare ha kunna haft fysiska möten övergick det mer och 

mer till de digitala och vikten av arbetet med 

digitaliseringen blev väldigt tydlig.  

Detta gav också en del positiva konsekvenser i den 

kommunikationsplan då vi lärde oss hur vi snabbt och enkelt 

kunna etablera en digital dialog runt vår kommunikation, 

möten, röstningar och träffar. Men också att viss del av 

kommunikationen blir svårare då vi inte kan vara i samma 

rum som de man kommunicerar med. Det skapade också 

nya kommunikationssätt som teamsmöten, distriktsträffar 

och föreningsforum.  

En stor del av styrelsens arbete har lagt på den 

Samgåendeprocess som drivits tillsammans med SBSF och 

SLHF under året. En process där Frugårdens arbete legat 

som grund och arbetats vidare med via GS gruppen och den 

styrgruppen med representanter från alla förbund. Ett extra 

årsmöte under hösten sade först nej till att ta upp SLHF in i 

SAFF, vilket var en grundläggande milstolpe i arbetet då 

SLHF från och med 21-01-01 räknades som ett litet förbund 

och tappade RF privilegierna. Ett extra extra årsmöte 

begärdes av distrikten då vid det första extra årsmötet var 

ett lågt deltagande. Vid det extra extra årsmötet röstades 

möjligheten för medlemmar i SLHF att söka medlemskap i 

SAFF igenom. FS fick också mandatet att fram till det 

ordinarie årsmötet jobba vidare med att undersöka om ett 

samgående mellan de tre förbunden kunde genomföras.  

Covid-19 gjorde så att all tävlingsverksamhet flyttades till 

hösten vilket gav en mycket intensiv höst för domare, 

spelare och coacher men seriens kunde genomföras med 

mycket få flyttar och inställda matcher och en stor del av 

årets anmälda lag kom trots Covid-19 till spel. Ett arbete att 

skapa en uppdaterad vision och strategi för våra Landslag, 

RIG och NIU är igång och ska slutföras under 2021. LLK har 

också utökats under året och tre nya medlemmar utanför FS 

med erfarenhet av landslagsspel i olika lag har valts in.  

 

Internationellt fortsätter SAFF att vara engagerade, 

kontinuerliga dialoger med våra grannländer har 

genomförts såväl som många möten med både IFAF och 

IFAF europa. Tyvärr har inte CFL combine processen kunnat 

fortgå pga Covid-19. William James, Malcolm Engström och 

Nicholas Peterson är tre spelare som ändå kommer att få 

chansen under dem virtuella combinen och driften för CFL 

iunder våren.  

En ny kommunikationsplattform har skapats i formen av 

Föreningsforum där FS via Distrikten uppmanar till dialog 

och diskussion om viktiga frågeställningar för idrottens 

framtid. Detta ger an snabb och rak dialog mellan 

föreningar, distrikt och förbundsstyrelse i framtiden.  

Återigen har förbundsstyrelsen drabbats av avhopp under 

året, av olika skäl. Men det vittnar hur som helst om hur 

viktig valberedningens arbete är för vår verksamhet, för hur 

vi ska arbeta med och kunna driva vårt förbund framåt. 

Utan förtroendevalda som gör sitt yttersta inom sina 

ansvarsområden och leder och driver arbetet i sina 

respektive kommittéer kommer det ta mycket lång tid att få 

till en förändring. Vid varje möte, i varje samtal, tas beslut 

och diskuteras svåra frågor som alla invalda måste sätta sig 

in i för att säkerställa att rätt beslut tas utifrån de kända 

förutsättningarna. Svårt och stundtals tufft, absolut, men 

det är en del av att vara förtroendevald. I år blev detta extra 

påtagligt då får valda ordförande Minette Rogner valde att 

avgå under hösten.  

 

Robert Sundberg 

 

Tf Ordförande 
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Verksamhetens art och inriktning 

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet har till uppgift att 

främja och administrera amerikansk fotboll, flaggfotboll 

samt landhockey i Sverige samt företräda dessa idrotter i 

utlandet, även såsom verka för att idrotterna blir tillgängliga 

för alla. 

Medlemmar 2020 

AIK Amerikansk Fotboll, Ales Vikings Idrottssällskap, Ales 

Flaggfotbollsförening, AMF Jamtland Republicans, Arlanda 

Amerikanska FF, Athletic Club Norrköping Monarchs, Avesta 

Flaggfotbollsförening Bisons, Beckomberga Maniacs 

Multiidrottsklubb, Borås Rhinos Amerikanska FK, Carlberg 

Cavaliers Amerikanska FF, Carlshamns Oakleaves AFF, 

Carlskrona Seahawks AFF, Carlstad Crusaders AFC, 

Dalecarlia Rebels Amerikansk Fotbollsförening, Djurgårdens 

IF Amerikansk FF, Ekeby Greys American Fotballclub, Eslövs 

Amerikanska Fotbollsförening, Falkenberg Phoenix 

Flaggfotbollsförening, Gislaved Ghosts 

Flaggfotbollsförening, Gävle Red Devils AFC, Göteborgs 

Amerikanska FK Marvels, Halmstad Amerikanska FF Eagles, 

Halmstad Hedgehogs Flaggfotbollsförening, Helsingborg 

Jaguars American Football Club, HULK-Hela Uppsalas 

Landhockeyklubb,  Hässleholm Hurricanes AFC, Jönköping 

Amerikansk Fotbollsförening, Karlskoga Amerikanska FF, 

Kristianstad Predators Amerikanska Fotbollsförening, Lerum 

Landhockey Klubb, Lexby Sports Club, Lidköpings 

Amerikanska FF, Limhamn Griffin Sport Klubb, Linnéstaden 

Amerikansk Fotbollsförening, Luleå Eskimos Amerikanska 

FC, Lund Towers American Football Club, Lund Vikings 

American Football Club, Norrköping Panthers Amerikanska 

Fotbollsförening, Nässjö Flaggfotbollsförening, Partille Sport 

Club, Roslagens Idrottsförening, S:t Staffan Saviours 

American Football Club, Sharks Amerikanska 

Fotbollsförening, Skövde Amerikanska FF Dukes, Sollentuna 

Amerikansk Fotbollsförening, Solna Landhockeyförening 

Mesaicos, Solna Sportklubb, Stockholm Mean Machines 

Idrottsförening, Sundsvalls AFF Flames, Södertälje 

Amerikanska FotbollsKlubb, Tyresö Royal Crowns AFF, Täby 

Amerikanska Fotbolls Klubb, Umeå American Football Club, 

Upplands-Bro AFF Broncos, Uppsala 86ers American FF, 

Vadstena-Motala Amerikanska Fotbollsförening, Valhalla 

Landhockeyclub, Wäsby Amerikansk Fotbollsförening, 

Västerås AFF Roedeers, Ystads Amerikanska FF Rocket´s och 

Örebro Black Knights Idrottsklubb 

Distriktsförbund (SDF) 

Norra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (NSAFF) 

Mellersta Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (MSAFF) 

Stockholm Amerikanska Fotbollförbundet (STAFF) 

Västra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (VSAFF) 

Södra Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SSAFF) 

Förbundsstyrelsen och kommittéer med ansvarsområden 

2020 

Förbundsstyrelsen (FS) har sammankallats vid 23 tillfällen 

(varav 21 digitala möten) och verkställande utskottet (VU) 

har sammankallats vid 13tillfällen under arbetsåret.  

Minette Rogner: Ordförande, VU, Internationellt, Distrikt, 

Kommunikation, Kvalitet , NGC 

Valdes vid årsmötet 2019-03-16. Avgick 2020-09-15  

Robert Sundberg: Vice ordförande, tf ordförande från 2020-

09-15, VU, Landslag, Internationellt,  

Valdes vid årsmötet 2019-03-16. 

Jan Burell: Kassör, VU, kansli, Landslag 

Valdes vid årsmötet 2019-03-16.  

Lars Samuelsson:.Ledamot, Utbildning, Idrottslyft, VU.  

Valdes vid årsmötet 2020-03-22 

Celine Helgesson Hallström: Ledamot, Bredd, Distrikt, VU  

Valdes vid årsmötet 2020-03-22, vice ordförande från 2020-

09-15 

Robin Alexandersson: Ledamot, Föreningskontakt 

Evenemang 

Valdes vid årsmötet 2020-03-22. 

Erika Wiman-Snäll: Sekreterare, Kommunikation, 

Flaggfotboll 

Valdes vid årsmötet 2020-03-22 

Joan Travessett: Ledamot, Marknad, Superserien (D)  

Valdes vid årsmötet 2020-03-22.  

Anders Lindström: Ledamot. Evenemang,  

Valdes vid årsmötet 2020-03-22. Avgick 2020-09-15 

Sasha Krogius: Suppleant, Barn och Ungdom 

Valdes vid årsmötet 2020-03-22 

Ville Korhonen: Suppleant, Superserien (H) 

Valdes vid årsmötet 2020-03-22.  

Vid förbundsmötet 2020 omvaldes revisor, Stefan Norell 

från Grant Thornton enligt valberedningens förslag. 

Kommittéer:  

Tävlingsutskottet: 

Joakim Dahlin, ordförande, Björn Lindström, Elina Kjellin, 

Kristoffer Österberg och Jimmy Holmberg som medlemmar. 

Domarutskottet: 

Miriam Dreifaldt, ordförande. Klas Leidö, Magnus 

Magnusson, Rikard Hellgren och Jim Kaya som medlemmar. 

Disciplinnämnden: 

Johan Hübner, ordförande. Jesper Fredriksson, sekreterare. 

Gustaf Taube, ledamot. Per Lindell, ledamot. 
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Landslagskommitté: 

Robert Sundberg, ordförande. Jan Burell, Fredrik Haraldson,  

Erika Wiman Snäll och Lars Samuelsson, Anders 

Hermodsson, Nina Kiviharju som medlemmar.  

Flaggfotbollsutskottet: 

Erika Wiman Snäll, ordförande. Robin Alexandersson 

medlem. Anton Lagerström och Sundiata Owens valde tidigt 

under året att hoppa av utskottet. 

Marknadsutskottet: 

Joan Travesset, ordförande. Douglas Smith och Niklas 

Backlund som medlemmar. 

Valberedning 

Jennifer Troeng-Johansson, ordförande (avgick 2021-01-12) 

Rikard Borg, Nicklas Backlund, Johanna Pilbäck och Gustav 

Andreasson som ledamöter.  

Verkställande utskottet 

VU har under 2020 hållit 13 protokollförda möten. 

Medlemmar i VU har varit Minette Rogner (fram till dennes 

avgång), Robert Sundberg, Jan Burell, Erika Wiman-Snäll och 

Celine Helgesson-Hallström (från 2020-09-16). GS Fredrik 

Haraldson har varit adjungerad.  

Riksidrottsförbundet (RF) 

Riksidrottsförbundet har under 2020 ställt om stora delar av 

sin verksamhet med anledning av Covid-19. Under 2020 så 

fick RF 2 miljarder extra i ekonomiskt stöd från regeringen 

för att stötta idrottsföreningar och förbund som lidit 

ekonomiskt under pandemin.  

Antidopingavdelningen på RF blev efter beslut på ett extra 

årsmöte i december en fristående oberoende organisation 

som numera är frikopplad från RF. 

Större frågor som RF arbetat med under 2020 och som ska 

beslutas under RIM 2021 innefattar bland annat ett nytt 

Elitidrottsprogram, en ny strategisk plan för 2022-2025, 

starkare stöd till parasporten, en översyn av RF/SISU 

arbetssätt samt översyn av röstlängden inom RF. 

Ekonomi 

Förbundets intäkter består dels av tävlingsavgifter för 

seriespel etc, dels av statliga bidrag. Dessa statliga bidrag 

kan delas upp i två, generellt bidrag som går till finansiering 

av kansli och administration och dels riktade bidrag som 

enbart går till den verksamhet som bidraget avses för.  

RF har nu ändrat riktlinjerna hur de riktade bidraget ska 

redovisas, en rekommendation som SAFF följer. Detta 

innebär att vårt resultat för 2020 är 1.823 tkr högre än om 

tidigare års räkenskaper visat. Dessa 1.823 tkr får endast 

användas till vad de är sökta för. SAFF kan med andra ord 

inte använda dess medel till annan verksamhet och detta 

följs upp noggrant av RF. De aktuella bidragen är främst 

riktade till kostnader för sammanslagningsprocessen samt 

verksamhet inom Barn och ungdomsverksamhet.  

Intäkterna inom tävlingsverksamheten består av två delar, 

avgifter för seriespel inkl licenser och de domaravgifter som 

SAFF administrerar år förbundets föreningar. Kostnaderna 

är främst domarkostnader och licenser men även en mindre 

del som går till administration av tävlingsverksamheten. Vår 

idrott kan innebära skaderisker och det är av högsta vikt att 

våra utövare är skyddade via licensen för att kunna få bästa 

behandling om olyckan är framme. Utifrån detta är 

licensavgiften högre än många andra idrotter men SAFF har 

efter förhandlingar trots allt fått till en prisvärd 

licenskostnad. Inför 2020 förändrades serieupplägget vilket 

tillsammans med en planerad satsning på fler lag via låg 

serieavgift i div 2, medförde en intäktsminskning i 

tävlingsverksamheten på grund av detta på cirka 200 tkr 

Landslag 

Damlandslaget 
Damlandslagets DLL Förbundskapten Christian Forsman 
förlängde inte kontraktet för 2020 och efter det har LLK sökt 
en efterträdare. På grund av det oroliga läget och 
oklarheten hur säsongen 2020 såg ut har man inte hittat en 
efterträdare. Pandemin orsakad av Covid-19 gjorde så att 
den planerade finnkampen in ställdes in.   
 
Herrlandslaget 
Herrlandslaget HLL har inte haft någon verksamhet under 
2020 då EM-slutspelet har flyttats fram till 2021 och 
Finnkampen ställdes in. Kontrakt med BD Kennedy skrevs 
för 2020-2021.  
  
Förbundskapten Herrlandslaget: BD Kennedy   
 
Juniorlandslaget 
 
Juniorlandslaget hann genomföra 2 öppna träffar för totalt 
ca 95 spelare under vintern innan Covid-19 slog till och 
pausade all verksamhet. Det planerade U19 VMet i Canton 
Ohio ställdes in och ha flyttats till Vancouver 2021 och blivit 
ett U20 VM och NM ställdes in. Kontrakt 
med Sebastian Brinkenfeldt skrevs för 2020-2021.  
 
Förbundskapten Juniorlandslaget: Sebastian Brinkenfeldt 
 
Ungdomslandslaget 
Ungdomslandslaget har genomfört totalt 3 öppna träffar; 
Malmö, Örebro och Bosön innan Covid-19 kom och ställde 
in övriga planerade aktiviteter, inklusive den planerade 
finnkampen. Elias Hallbäck förlängde inte sitt utgående 
kontrakt utan istället kontrakterades Fredrik Hansson för 
2020 och 2021.   
  
Förbundskapten ULU: Fredrik Hansson  
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Herrflaggfotbollslandslaget 

Ny förbundskapten, Ville Korhonen, rekryterades men han 
valde att hoppa av innan någon verksamhet hade 
genomförts.  
 
Damflaggfotbollslandslaget 
Ett öppet läger genomfördes under året innan Covid-19 
satte stopp för verksamheten. 23 spelare deltog.   
 
Förbundskapten: Stefan Nilsson 

Antidoping 

Under 2020 så drabbades amerikansk fotboll av ett positivt 

fall som ledde till den mildaste formen av bestraffning, en 

tillrättavisning.  

En av de insatser som görs inom antidopingområdet är 

framförallt utbildning. Det finns två olika utbildningar som 

är beslutade i våra tävlingsbestämmelser.  

Utbildningen Ren vinnare som riktar sig mot individer och 

Vaccinera klubben som riktar sig mot föreningar.  

36 av våra medlemsföreningar hade genomfört utbildningen 

Vaccinera klubben.  

393 spelare och ledare genomförde utbildningen ”Ren 

vinnare” under 2020 och totalt har nu drygt 1600 

medlemmar i SAFF genomfört utbildningen. 

Under året beslutades det även att SAFF ska ta fram en egen 

utbildning för antidoping som riktar sig främst mot 

landslagsaktiva.  

Kansli 

Kansliet är beläget i Idrottens Hus på Södermalm i 

Stockholm tillsammans med RF/SISU och ett flertal av de 

andra Specialidrottsförbunden.  

Medarbetare på kansliet under 2020: 

Fredrik Haraldson, Generalsekreterare 

Monica Gårdström, Förbundsadministratör  

Tobias Stenström, Föreningsutvecklare 

Tobias Lindh, Utbildningsansvarig 

Tobias Stenström avslutade sin tjänst under maj månad. 

Hans arbetsuppgifter delades inom resten av 

personalgruppen. Tobias Lindh och Monica Gårdström var 

korttidspermitterade på deltid under våren.  

Statistik antal medlemmar och licenser 

Överlag har antalet licensierade utövare minskat under 2020 

med ca 350 licenser. Det kan vara en följd av den förkortade 

säsongen. Andelen aktiva kvinnor i verksamheten utgör 

knappt 14% av licenserna. Licensantalet innefattar 

licensierade spelare, tränare och domare.  

 

 2020 2019 2018 2017 

Antal 
medlemmar 

14253 11817 11645 12345 

Antal licenser 3551 3895 4133 4441 

Varav kvinnor 485 542 517 429 

U9-U13 368 751 745 728 

U15-U17 785 783 845 1161 

Senior 1398 1335 1420 1549 

Utländska 35 52 23 38 

Flagg 193 290 150 125 

 

Distrikt 

Under första halvan av året höll förbundsstyrelsens 

ordförande möten med distriktens ordförande en vecka 

efter varje ordinarie förbundsstyrelsemöte. Målet med 

mötena var att underhålla den kontinuerliga dialogen som 

påbörjats 2019, säkerställa att information når ut i 

verksamheten samt att skapa en ökad förståelse för hur 

distrikten jobbar. SAFFs ordförande har närvarat (digitalt) 

vid 2 distriktstyrelsemöten (SSAFF & STAFF).  

Efter förändringar i förbundsstyrelsen i september har ny 

distriktsansvarig från förbundsstyrelsen haft tre möten 

tillsammans med distriktens ordförande. Fokus på dessa 

möten har främst har legat på det pågående arbetet med 

samgåendet och en dialog om hur distrikten kan påverka 

den arbetsprocessen har inletts inom gruppen. 

Superserien 

Superserien (herr)  

Säsongen 2020 deltog fyra lag i Superserien. Carlstad 

Crusaders, Örebro Black Knights, Stockholm Mean Machines 

samt Uppsala 86ers.  Grundserien avgjordes i sex omgångar 

där Stockholm Mean Machines vann grundserien och 

Carlstad Crusaders tog andraplatsen. I semifinalerna mötte 

Carlstad Crusaders mot Örebro Black Knights och Stockholm 

Mean Machines mot Uppsala 86ers. Carlstad Crusaders och 

Stockholm Mean Machines vann sina semifinaler. I finalen 

vann Carlstad Crusaders med 14-12. Efter två raka 

finalförluster är Carlstad Crusaders tillbaka på toppen av 

Superserien för herrar.  

SM-finalen spelades i Carlstad och arrangerades av Carlstad 

Crusaders. Arrangemanget skedde i samband med SM-

finalen Superserien Dam.   

Superserien (d)  

Superserien bestod 2020 av tre lag. Örebro Black Knights, 

Carlstad Crusaders och Arlanda Jets spelade dubbelmöte i 

sex omgångar och serien vanns av Carlstad Crusaders med 

Örebro Black Knights på andra plats. Serien var planerad att 

börja i maj men på grund av situationen började serien efter 

sommaren och avslutades med finalen den 24:e oktober.  
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I slutspelet gick Carlstad Crusaders och Örebro Black Knights 

vidare till final och där Carlstad Crusaders vann med 28–0 

(8–0).   

Finalen på gick av stapeln i Karlstad i samarrangemanget 

med finalen för Superserien herr.  

Som nationella serier, både för herr och dam var 

antalet fortsatt en utmaning och tillsammans med övriga 

serier fortsatte arbetet med framtidens seriesystem.   

I övrigt har FS jobbat för att öka samverkan med 

föreningarna i serierna och möten mellan lagen och FS har 

kommit igång.  

Utbildning 

I februari lanserades förbundets digitala 

utbildningsplattform (IUP) på adressen utbildning.saff.se 

Plattformen har utvecklats i samarbete med Svenska 

basketboll förbundet och SVEMO (Svenska Motorcykel och 

Snöskoter förbundet). 

Vid lansering släpptes Amerikansk Fotbollslära Grund (AFG) 

som en helt digital utbildning. 

Under året har samtliga domarprov genomförts digitalt via 

IUP. 

Seniordomarskolans dag 1 för nya domare genomfördes 

under året som ett digital webbinar med anmälan genom 

IUP och dag två av seniordomarskolan var endast en digital 

modul. 

En utbildning för domare i flaggfotboll lanserades i augusti. 

 

Då utbildning nu genomförs via IUP har den mesta 

administrationen för utbildningar också flyttat in i IUP och 

på så vis har kansliet tagit över många av de administrativa 

uppgifter som tidigare låg på DU och distrikt. 

Antalet deltagare i de olika licensgrundande utbildningarna 
sjönk i jämförelse med tidigare år. Men det har också skett 
en stor förskjutning där över hälften av alla utbildningar 
genomfördes i slutet på juli och augusti. Orsaken till det är 
pandemin och att allt seriespel genomfördes under hösten. 
Utan den digitala lösningen som IUP erbjuder hade det varit 
väldigt svårt att genomföra utbildningar eller prov under 
året. 
 
Antal deltagare för AFG 2020: 
Påbörjade - 70. Avklarade - 40. Varav kvinnor – 13 
2019 var det 150 deltagare och 2018 var det 116 
deltagare/år  

Antal deltagare för Elitdomarskolan 2020:  
Påbörjade - 22. Avklarade - 20. Varav kvinnor - 1 

Antal deltagare för Juniordomarprov 2020: 
Påbörjade - 85. Avklarade - 28. Varav kvinnor - 14 

Antal deltagare för Quarterbackskola Grund: 

Påbörjade - 14. Avklarade - 5. Varav kvinnor - 3 

Antal deltagare för Repetitionsutbildning Flaggdomare:  
Påbörjade - 53. Avklarade 35. Varav kvinnor - 7 

Antal deltagare för Seniordomarutbildning 2020 (ej 
licenserade föregående år): 
Påbörjade - 12. Avklarade - 5. Varav kvinnor - 1 

Antal deltagare för Seniordomarutbildning 2020 
(licenserade föregående år): 
Påbörjade - 57. Avklarade - 51. Varav kvinnor - 5 
 

Verksamhetsstöd Barn och Ungdom (fd Idrottslyftet) 

 

Många av de planerade projekten inom området gick under 
året inte att genomföra. Så efter diskussioner med RF har 
vissa medel överförts till 2021 för att delar av det som inte 
genomförts 2020 ska kunna genomföras 2021. 

För att underlätta den administrativa bördan för 
föreningarna så påbörjades under året en analys av det 
administrativa verktyg domarkåren använder ”iRef”. Det 
beslutades att ett arbete ska påbörjas där det verktyget ska 
vidareutvecklas där syftet är att skapa ett verktyg som kan 
hantera all administration kring tävlingar som licenser, 
spelarlistor och övergångar. Det arbetet kommer ske gradvis 
under 2021-2022 men några förberedelser gjordes under 
representantskapsmötet där vissa skrivelser skrevs om för 
att kunna förbereda för en digital lösning. 

Flex arbetet avstannade på nationell nivå där vi inte kunde 
genomför aktiviteter som var planerade. Exempelvis var ett 
samarbete med NFX planerat för att få utbildningar inom 
Flex till alla ledare men då de inte kunde genomföra någon 
säsong så kunde de inte producera materialet som 
behövdes. 
Det verkar dock som att föreningarna fortsätter investera i 
Flex som ett alternativ och SAFF har stöttat inköp av 
utrustning med över 130tkr. 

Under året delades 226 202 kr ut i sökbara medel av de 
300 000 kr allokerade pengar SAFF hade. 
25 godkända ansökningar av 36 ansökningar 
97 002 delades ut för stöd kring bibehållen verksamhet 
under Coronakrisen. 
29 200 delades ut för utbildningskostnader i 
utbildningsplattformen. 
100 000 delades ut för föreningsutveckling.  
 
Stöd för inköp av Flex utrustning var planerade att ligga 
under dessa potter men de pengarna överfördes till stöd 
kring bibehållen verksamhet under Coronakrisen. Istället så 
stöttade SAFF inköp av Flex skydd med pengar från egna 
verksamhetsmedel. 
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Tävlingsutskottet 

Tävlingsutskottet (TU) har under 2020 bestått av Joakim 
Dahlin, ordförande, samt ledamöterna Björn Lindström, 
Elina Kjellin, Kristofer Österberg och Jimmy Holmberg.   
  
TU har under året lämnat förslag på divisionsindelning och 
spelscheman, dock så ändrades spelschemat ett antal 
gånger på grund av pandemin och hela säsongen fick spelas 
på hösten med start i augusti. TU har behandlat drygt 400 
ärenden bestående av bl.a. dispenser.   
  
TU har varit representerade på förbundsstyrelsemöten, 
Coronagruppen samt har lett arbetet i beredningsgruppen 
för TB förslag.   
  
Representanter för tävlingsutskottet höll för- 
och representantskapsmötena för flaggfotbollen och 
amerikansk fotboll.  
 

Tävling 

Med anledning av pandemin som rådde under 2020 så tog 
SAFF beslut kring att flytta de nationella serier som skulle 
startas under våren till hösten vilket medförde att samtliga 
serier avgjordes under hösten. Det innebar att serierna 
spelades med färre matcher. Så gott som samtliga matcher 
kunde dock genomföras enligt plan. 
 
Följande svenska föreningar deltog i nationellt seriespel 
under 2020: 
 
SSAFF: 
Ekeby Greys, Falkenberg Phoenix, Halmstad Eagles, 
Helsingborg Jaguars, Kristianstad Predators, Limhamn 
Griffins, S:t Staffans Saviors, Ystad Rockets. 
 
VSAFF: 
Ale Brewers, Borås Rhinos, Carlstad Crusaders, Göteborg 
Marvels, Jönköping Spartans, Lidköping Lakers, Skövde 
Dukes.  
 
MSAFF: 
Dalecarlia Rebells, Eskilstuna Sharks, Norrköping Monarchs, 
Norrköping Panthers, Nässjö Saints, Uppsala 86ers, 
Vadstena Motala Blackhawks, Västerås Roedeers, Örebro 
Black Knights 
 
STAFF: 
AIK, Arlanda Jets, Carlberg Cavaliers, Djurgården IF AF, 
Stockholm Mean Machines, Tyresö Royal Crowns, Täby 
Flyers, Upplands-Bro Broncos, Wäsby Warriors 
 
NSAFF: 
Inga deltagande lag 
 
 
 
 
 

Fördelning av lag i seriespel per distrikt 2020 
 

 Herr Dam Flaggfotboll U19 U17 U15 

SSAFF 5 2 2 2 3 3 

VSAFF 6 3 2 1 2 3 

MSAFF 6 3 4 0 1 2 

STAFF 6 2 1 3 3 4 

NSAFF 0 0 0 0 0 0 

 

Domare 

IFAF Clinic  
SAFF skickade 5 domare till 
IFAF Officiating Clinic som har hållits i Prag 28 februari till 1 
mars 2020 med Bill Lemonnier som kursledare.  
  
Elitskolan  
Årets Elitutbildning har hållits 13-15 mars 
2020 i Jönköping.  Skolan bedrevs både på plats samt med 
digital närvaro via Teams pga Corona situationen i Sverige.   
  
Seniorutbildning  
Utbildningen genomfördes i IUP och med digital 
utbildningsdag via Teams pga Corona situationen i Sverige.   
  
Juniorutbildning  
Juniorprov genomfördes i IUP. Materialet är i grunden 
samma som användes ifjol som alternativ till 
Studiehandledningen. Tanke på praktiska 
övningar som skulle i största möjliga mån hållas gemensamt 
i varje distrikt fick läggas åt sidan pga rådande 
omständigheter.   
  
Regelboken  
En ny svensk utgåva av IFAF regelboken släpptes under 
januari 2020 för användning under säsongen 2020.  
  
Domarmanualen  
En ny svensk utgåva av Domarmanualen släpptes under 
januari 2020 för användning under säsongen 2020.  
  
iRef  
Utöver sin funktion som databas över domare och matcher 
användes systemet som ”master” vad gäller spelschemat 
och resultat av spelade matcher. Det innebar att 
spelschemat, resultat och tabeller hölls i iRef och därifrån 
publicerades på förbundets hemsida och förbundets 
Twitter. Dessutom skedde all resultatrapportering 
i iRef istället för genom mail till förbundet alt kansliet. Även 
domarnas licenser registrerades i Iref då DU 
saknar inlogg till IUP.   
  
Utbyte med de andra nordiska förbunden  
Tanken på ett utbytesprogram med Finland, Norge & 
Danmark där 2 domare från varje land åker till ett av de 
andra länderna för att döma 2 matcher, varav en är i högsta 
serien fick läggas på is pga rådande omständigheter.  
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Samarbete med andra svenska idrottsförbund  
DU deltar med 3 
domare i ElitDomarUtbildning (EDU) tillsammans med 
representanter från de andra stora lagsporter i 
ett samarbete som förhoppningsvis ger goda möjligheter 
framöver till att utveckla och stärka våra utbildningar på 
elitnivå. Kursen kunde pga rådande omständigheter inte 
avslutas och nya termin har inte publicerats än.  
 
Antal licensierade domare 

År Totalt Kvinnor Män 

2020 188 30 158 

2019 198 17 181 

2018 233 26 207 

2017 261 29 232 

   

Flaggfotboll 

Det övergripande målet för flaggfotbollen 2020 var att öka 

antalet lag i seriespel, att introducera flaggfotboll för fler 

ungdomar, att behålla fler äldre spelare i sporten genom en 

jamboree och att skapa en domarutbildning för flaggfotboll. 

Ytterligare ett mål var att dra igång en nationell inomhus 

cup med arbetsnamnet ”svenska cupen”.    

Två nya flaggfotbollsföreningar har under året blivit 

medlemmar i SAFF, Gislaved Ghosts och Halmstad 

Hedgehogs.  

Herrarnas SM-serie bestod av sju lag. (Uppsala 86ers, 

Eskilstuna Sharks, Ale Brewers, Carlberg Cavaliers, Göteborg 

Marvels, Nässjö Saints och Norrköping Monarchs).  

De spelade sina seriematcher fördelat på sex mindre 

matchsammandrag där inte alla lag var på samma plats 

samtidigt för att kunna möta coronarestriktionerna. Ale 

Brewers valde att tacka nej till sin slutspelsplats vilket gjorde 

att de fyra lag som gick till semifinal var Nässjö Saints, 

Eskilstuna Sharks, Uppsala 86ers och Göteborg Marvels. I 

finalen möttes Eskilstuna Sharks och Uppsala 86ers där 

86ers tog sitt sjätte raka SM-guld.  

Eftersom serien fick göras kortare på grund av corona (och 

kunde starta först i mitten på augusti) spelade lagen sex 

matcher i grundspelet.   

SM-slutspel och finaler för herrar arrangerades i Uppsala 

med Uppsala 86ers som lokal arrangör den 27 september. 

MVP-priser delades ut och slutspel och final sändes på solid 

sport. 

Utvecklingsserien bestod 2020 av två konferenser med tre 

lag i vardera. I södra deltog S:t Staffan Saviours, Falkenberg 

Phoenix och Nässjö Saints B. I norra deltog Uppsala 86ers B, 

Carlberg Cavaliers B och Eskilstuna Sharks B. Ingen av 

serierna spelades klart av skäl kopplade till corona.  

Totalt har det därför på herrsidan varit 13 lag från nio 

föreningar i seriespel 2020. 

Målet för damverksamheten var fyra lag i seriespel. Kuovola 

Indians ville spela i svenska serien i år också men kunde inte 

på grund av Covid-19 restriktioner. SM-serien dam bestod 

därför av tre lag, Djurgårdens IF, Arlanda Jets och Nässjö 

Saints. De spelade två matchsammandrag men på grund av 

misstänkt Covid-19 smitta i Nässjö Saints närhet fick tredje 

matchsammandraget flyttas och sen ställas in på grund av 

coronarestriktioner.  

FFU (som har bestått av ordförande Erika Wiman Snäll, 

Robin Alexanderson, Anton Lagerström och Sundiata Owens 

där de två sistnämna valde att hoppa av tidigt under året) 

har haft svårt att genomföra planerade aktiviteter på grund 

av Covid-19 restriktioner. Veteranjamboreet fick ställas in 

och ”Prova på” under Dukes Tourney gick inte att 

genomföra. Däremot kunde en prova-på dag på en 

idrottsprofilerad skola i Hultsfreds kommun genomföras 

genom att Anton Lagerström åkte dit. 

Tidigt under året fick vi tillgång till DAFF:s repetitionskurs för 

flaggfotbollsdomare som översattes till svenska av Sundiata 

Owens (som också läste in speaker) och Anton Lagerström 

med språklig input från Erika Wiman Snäll. Det har sedan 

blivit en utbildning på IUP som öppnade veckan före 

seriespelet startade i augusti. 

Representationsmötet hölls 2 december 2020 digitalt och 

bara sex föreningar av elva röstberättigade deltog. 

Internationellt 

 

Alla planerade internationella aktiviteter har pausats för 

2020 och alla möten har istället skett digitalt. Arbetet har 

fortsatt med att stärka upp IFAFs organisation och den 

5 december genomfördes årets kongress digitalt med två 

representanter från SAFF, Robert Sundberg och Erika 

Wiman Snäll.    

Arbetsmöten med övriga Nordiska förbund har fortsatt 

under året och 10 möten har hållits. Alla nationer ser att det 

är viktigt att fortsätta med Nordic Girl Camp när det finns 

möjlighet, och nästa planerade tillfälle är i Sverige under 

hösten.  

Efter att IFAF igen blev ett samlat internationellt förbund 

har det inte funnits någon styrelse för IFAF Europa utan 

endast en ordförande, Gregory Murth från 

Österrike. Planerna för U19 EM har fortsatt utan att ännu 

hittat ett nytt format.   

Under året deltog inte de regerande 

mästarna Stockholm Mean Machines i NEFL pga Corona.  

Samarbetet med de två proffsligorna NFL och CFL har 

inletts. Tillsammans med NFL bjöds 1 spelare in till en 
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uttagning i Tyskland för deras internationella 

utvecklingsprogram. CFL höll en combine i Norrköping för 17 

inbjudna spelare och av dessa togs två svenska spelare ut till 

en internationell draft i Kanada. Tyvärr ställdes detta 

program in pga Corona.   

Evenemang 

SM-finalerna herr och dam i amerikansk fotboll spelades i 

Karlstad inför cirka tom läktare på grund av Covid-19 

pandemin. Som värdar för evenemanget 

stod Carlstad Crusaders som bjöd på ett mycket 

välarrangerat evenemang med dom förutsättningar som 

fanns. SM finalerna som ursprungligen skulle ha hållits 

i juli blev flyttade till den 24:e oktober. SM-finalerna i 

flaggfotboll spelades i Uppsala för tredje året i rad med 

Uppsala 86ers som värdar. På grund av Covid-19 

pandemin blev alla internationella arrangemang 

inställda. U19 SM-finalen arrangerades av Kristianstad 

Predators som också var ett av lagen i finalen då de 

gästades av Täby Flyers. Hemmalaget Kristianstad Predators 

gick vinnande ur denna match.  

Kommunikation och information 

Kommunikationsgruppen har bestått av Erika Wiman Snäll, 

Minette Rogner (fram tills dennes avhopp i september) och 

Robin Alexandersson med stöd av kansliet samt flera 

skribenter och fotografer som levererat bra material till 

framförallt amerikanskfotboll.com och facebook.  

Under våren gjordes en satsning på en serie filmer om 

träning i coronatider där ett antal spelare runt om i landet 

gav sina träningstips. Dessa publicerades på facebook och 

instagram. 

Statistik Facebook - Svenska Amerikansk Fotbollförbundet  

Antalet gilla på sidan: 3 615–3 743 – ökning med 4 procent. 

Sidans räckvidd:  80 591 

Topp fem inlägg 2020 (störst räckvidd) 

1. SAFF tillsammans med Philip Minja tar avstånd från 

diskriminering (7 juni) nådde 20 900  

2. Från dagens CFL-combine (12 januari) nådde 6 500 

3. CFL Combine Sweden Joshua Akena (10 januari) 

nådde 6 100 

4. CFL Combine Sweden Per Lindelöf (8 januari) nådde 

5 800 

5. CFL Combine Sweden Niklas Rosander (9 januari) 

nådde 5 500  

Antal inlägg 2020: 181 

Statistik Facebook – SAFF Flaggfotboll 

Antalet gilla på sidan: 327–427 – ökning med 31 procent. 

Sidans räckvidd: 7 680 

Topp fem inlägg 2020 (störst räckvidd) 

1. Bronset gick till Nässjö (27 september) nådde 2 100 

2. Nu är anmälan till SM-serien damer öppen (12 juli) 

nådde 2 000 

3. Uppsala tog sitt sjätte SM-guld (27 september) 

nådde 2 000 

4. Nu är det klart vilka som anmält sig till seriespel (3 

februari) nådde 588 

5. Flaggfotbollslandslagen har fått nya 

förbundskaptener (12 mars) nådde 580 

Antal inlägg 2020: 54 

Instagram SAFF 

Räckvidd 2020: 6 381 

Instagram SAFF Flaggfotboll 

Räckvidd 2020: 479 

Marknad 

Under verksamhetsåret har marknadsgruppen fortsatt 

utveckla sin marknadsstrategi och marknadsplan.   

Marknadsgruppen tog med distrikten i arbetet för att 

kunna fortsätta komplettera årshjulet för att kunna få ett 

bättre grepp dom produkter förbundet har att erbjuda och 

vill utveckla. Tyvärr påverkade situationen med Covid-19 

och arbetet med distrikten kunde inte påbörjas.1  

I samarbete med evenemangsgruppen och 

kommunikationsgruppen jobbade gruppen med varumärket 

SAFF, amerikansk fotboll i Sverige, våra serier och 

förbundets event med marknadsföring och exponering i alla 

media förbundet jobbar med. Dessa är t.ex social media, 

webb, streaming och TV. Gruppen jobbade också med att på 

att öka förbundets finansiella förutsättningar genom 

partnernätverk och sponsring 

Samgåendeprocessen 

Året började med att förstudie gick in i sitt slutskede och 

arbetet inför förbundets årsmöte. På det digitala 

Förbundsmötet 2020 beslöts det att Förbundsstyrelsen 

under 2020 skulle: ”förbereda och skapa förutsättningar för 

en sammanslagning mellan de tre organisationerna Svenska 

Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF), Svenska Baseboll och 

Softbollförbundet (SBSF) samt Svenska 

Landhockeyförbundet (SLHF)….förutsättningarna, 

inkluderande men ej exkluderat till organisation, demokrati, 

ekonomisk fördelning, varumärke m.m, för den 
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organisatoriska sammanslagningen presenteras och 

beslutas på ett extra årsmöte i november 2020 i Stockholm.” 

och i det fall ett fördelaktigt samgående ej kunde uppnås, 

avsluta processen.  

Deltagare från SAFF i Styrgruppen med SBSF/SLHF: Fredrik 

Haraldson, Lars Samuelsson, Jan Burell, Tobias Stenström 

(fram till 2020-05-27) Celine Helgesson Hallström (efter. 

2020-05-27), Minette Rogner (fram till 2020-09-15), Robert 

Sundberg (efter. 2020-09-15). Totalt träffades Styrgruppen 

11 gånger under 2020 där 1 mötet i januari var fysiskt på 

Idrottens Hus, Stockholm, och resten på Teams.  

Under våren 2020 var det stort fokus på att forma 

uppdraget för den externa organisationsutredningen 

tillsammans med Frugården. Kriterier för den framtida 

lösning var sådana att: Varje idrott har förutsättningar att 

ansvara för sin egen identitet och verksamhet, Effektiv, både 

kostnad och ideella resurser och Stark organisation som 

skapar förutsättningar för utveckling och kontinuitet m.m. 

Frugården gjorde djupintervjuer inom samgående-

förbunden, andra förbund inom RF och idrottsförbund i 

nordiskt grannland. Beslut i FS och sedan i Styrgruppen att 

arbeta vidare med en organisationsmodell med 1 juridisk 

person för förbundet och att distrikten skulle vara egna 

gemensamma juridiska personer. 

Under hösten 2020 fanns Organisationsutredningen som en 

grund och Styrgruppen delade upp arbetet i fyra grupper: 

Distrikt, Personal, Ekonomi och Organisation för att bereda 

dessa områden ytterligare. Parallellt gavs det även ett 

uppdrag åt företaget AGoodId att ta fram förslag på en 

gemensam ny visuell identitet för det nya förbundet. I 

arbetet upp till Extra årsmötet så genomfördes i oktober tre 

öppna digitala träffar med föreningar och distrikt för att få 

återkoppling in till arbetet. Den stora föreningskonferensen 

som planerades i samband med extra årsmötet fick ställas in 

pga rådande restriktioner och extra årsmötet genomfördes 

digitalt i Easymeet med 11 röstberättigande föreningar och 

distrikt. I syfte att föreningarna inom SLHF ska tillhöra RF 

genom medlemskap i SAFF under 2021 föreslogs med en 

proposition att SAFFs ändamålsparagraf skulle utökas till att 

inkludera landhockey, denna föll för att stadgeändring 

kräver 2/3 majoritet medan propositionen om att ge 

styrelsen i uppdrag att genomföra sammanslagning så att 

verksamheten för SLHF och SBSF uppgår i SAFF senast den 

31 december 2021 gick igenom med enkel majoritet. Under 

efterföljande vecka mottog FS skrivelse från SSAFF, MSAFF, 

VSAFF och STAFF om begäran att kalla till ett extra årsmöte 

eftersom uppslutningen var väldigt skral (55% av 

röstberättigade föreningar och distrikt) och det fanns en 

vilja att så många som möjligt skulle vara delaktiga i denna 

historiska omröstning.  Stadgarna följdes och ett extra 

årsmöte genomfördes den 12 december med inledande 

förmöte. Omröstning genomfördes och ett historiskt beslut 

klubbades genom att propositionen om att ändra 

ändamålsparagrafen bifölls med 2/3 majoritet. Styrelsen fick 

också enhälligt beslut att jobba vidare med 

samgåendeprocessen.  

Till fortsatta arbetet under 2021 påbörjades arbetet med att 

ta fram förslag på nya stadgar som utgår från 

Organisationsutredningen och för SAFF att ta beslut om på 

förbundsmötet 2021 att träda i kraft till 1 januari 2022. 

Arbetet med Corona 

Under 2020 drog Covid-19 in över världen och Sverige. 

Denna hälsokris tvingade regeringen och 

Folkhälsomyndigheten att komma ut med allmänna 

riktlinjer med avsikt att förhindra smittspridning i samhället. 

Dessa riktlinjer har påverkat idrotten hårt och i synnerhet 

amerikansk fotboll som är en tydligt kontaktsport i stora 

grupper. Verksamheten, våra medlemmar verkar i stort ha 

varit förskonade från själva viruset men träningsverksamhet 

och spel har påverkats stort. Situation har under året även 

påverkat verksamheten så att träningar begränsats och 

serier tvingat flyttas i tid.  

För att kunna möta denna situation tillsattes en 

Coronagrupp för att följa situationen, analysera den och 

utvärdera den för at komma med riktlinjer för 

verksamheten med amerikansk fotboll och flaggfotboll i 

Sverige. För att kunna nå ut med information och riktlinjer 

skapades Coronaprotokollet med faser, olika nivåer på 

restriktioner för att kunna bedriva verksamhet. 

Coronaprotokollet har legat på förbundets hemsida och 

reviderats med jämna mellanrum. I Coronagruppen har 

medlemmar från Förbundsstyrelsen, kansliet, 

Tävlingsutskottet och Domarutskottet funnits med.  

Disciplinnämnden 

Disciplinnämnden (“DN”) bestod under 2020 av 

Johan Hübner (ordförande), Jesper Fredriksson, Gustaf 

Taube och Per Lindell, som alla valdes 

av SAFF:s förbundsmöte i mars 2020. Samtliga ledamöter är 

jurister och förutom Johan Hübner har samtliga bakgrund 

inom sporten i olika roller. Som huvudregel måste DN bestå 

av minst tre ledamöter för att kunna fatta beslut i ett enskilt 

ärende; i undantagsfall är det dock tillräckligt att beslutet 

fattas av ordföranden ensam.  

Trots att säsongen 2020 var annorlunda på grund av 

pandemin har 6 ärenden - som alla inkom under augusti-

oktober - avgjorts. Detta är lika många som rekordåret 2018 

och två fler än säsongen 2019. DN:s beslut är offentliga och 

kan begäras ut från kansliet, men även i år refereras alla 

beslut i korthet på saff.se. Ett ärende har under året 

överklagats till Riksidrottsnämnden (“RIN”), som är 

överklagandeinstans för DN. RIN delade DN:s bedömning 

och fastslog DN:s beslut.  
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DN:s fattar sina beslut i enlighet med 14 kapitlet 

Riksidrottsförbundets stadgar. Därtill hämtar DN vägledning 

från RIN:s praxis samt råd från boken “Idrottens 

bestraffningsregler: med kommentarer” av Anders 

Hübinette och Krister Malmsten. Varje beslut som DN 

fattar utvecklar samtidigt en intern praxis för framtida 

bestraffningsärenden inom SAFF. Förutom principen att lika 

fall ska behandlas lika är det minst lika viktigt att komma 

ihåg att olika fall ska behandlas olika. Av detta skäl kan 

ärenden som ter sig likartade resultera i olika slutsatser till 

följd av att de skiljer sig åt i något avgörande avseende. För 

att försäkra alla  parter om en enhetlig, effektiv och rättvis 

ärendehantering har DN tagit fram en 

intern handläggningsrutin som följs i varje ärende. En 

förutsättning för att straff ska kunna utdömas är någon 

form av uppsåt och att det är ställt utom rimligt tvivel att 

den anmälde gjort sig skyldig till den påstådda förseelsen. 

Detta är en bedömning som alltid måste ske. DN:s 

bedömning baserar sig på anmälan, svar på anmälan samt 

åberopad bevisning, som ofta består av videomaterial. Vid 

straffmätningen vägs samtliga omständigheter in, men 

särskild vikt läggs vid råhet och likgiltighet inför effekten av 

handlandet. Dessutom är det försvårande om förseelsen 

riktat sig mot domare eller andra funktionärer, eller om 

rasistiska eller andra nedsättande eller diskriminerande 

handlingar skett.  
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Covid19 Pandemin har medfört ett extraordinärt år för amerikansk fotboll i Sverige. Serie- och mästerskapsverksamhet har 

kunnat genomföras om än i komprimerad form. Däremot har större delen av landslagsverksamhet ställts in. Förbundet har 

arbetat hårt för att dels kunna genomföra verksamhet och dels motverkat negativa ekonomiska effekter av pandemin och visar 

ett, för förbundet, stort överskott för verksamhetsåret på 3.083 tkr. Som påtalades i 2019 års förvaltningsberättelse har 

Riksidrottsförbundet inför kommande år ändrat bidragsreglerna vilket innebär betydande intäktsbortfall för Förbundet. Detta 

kommer framåt innebära stora påfrestningar för Förbundets ekonomi.  Förbundsstyrelsen har beslutat mot bakgrund av de 

kommande årens höga andel av mästerskap för landslagen samt verksamhetens ambition att budgetera ett underskott för 2021. 

Förbundet äger en del i den digitala utbildningsplattformen IUP. Plattformen samägs tillsammans med två andra idrottsförbund. 

Efter beslut på extra förbundsmöte i november så administrerar förbundet även idrotten Landhockey. Det innebär att föreningar 

som bedriver verksamhet inom landhockey kan ansöka om medlemskap i SAFF. 

Flerårsöversikt 

Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag (TKR) 

 

Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. 

Resultaträkning 

 Not 2020-01-01 2019-01-01 

 1 2020-12-31 2019-12-31 

Intäkter    

Förbundsintäkter 2 3 335 825 4 575 060 

Bidrag 3 5 389 610 5 133 129 

Medlemsavgifter  88 500 68 500 

Övriga förbundsintäkter  81 284 438 477 

  8 895 219 10 215 166 

    

Förbundskostnader 4 -1 073 779 -3 461 654 

Övriga rörelsekostnader  -1 738 074 -2 963 135 

Personalkostnader 5 -2 945 247 -3 680 655 

Avskrivningar  -18 874 -16 787 

  -5 817 231 -10 122 231 

    

Verksamhetens resultat  3 077 988 92 935 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter och liknande poster  0 0 

Räntekostnader och liknande poster  5 872 0 

  5 872 - 946 

    

Årets resultat 
Avsättning till ändamålsbestämde medel 
Kvarstående belopp för året 
 
 

 3 083 861 
- 1 823 444 

                 1 260 417 
 

91 990 
0 

91 990 
 

Kvarstående belopp överförs i ny räkning  1 260 417 91 990 

    

  2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 7072 10 215 10 214 8 269 6 596 

Årets resultat 3083 92 5 59 548 

Balansomslutning 4 752 3 275 2 608 4 405 3 679 

Soliditet 68,9% 5,8% 3,7% 2,1% 0,9% 

Eget kapital 3 275 191 99 94 35 

Medeltalet anställda 4 5 4 4 3 
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BALANSRÄKNING 

 Not 2020-01-01 2019-01-01 

  2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6 19 772 38 596 

    

Summa anläggningstillgångar  19 772 38 596 

    

    

Omsättningstillgångar    

    

Lager  18 007 43 036 

    

Kundfordringar  104 850 361 580 

Övriga fordringar 7 14 833 19 724 

Förutbet. kostnader och upplup. intäkter  261 086 188 227 

  380 769 569 531 

    

    

Kassa och bank  4 333 854 2 624 078 

  4 333 854 2 624 078 

    

Summa omsättningstillgångar  4 732 630 3 236 645 

    

Summa tillgångar  4 752 402 3 275 241 

    

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Balanserat kapital  191 325 99 335 

Årets resultat  3 083 861 91 990 

Summa eget kapital  3 275 186 191 325 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  53 394 526 881 

Skatteskulder 8 73 791 67 640 

Övriga kortfristiga skulder  61 084 143 076 

Uppl. Kostnader och förinb. intäkter  1 288 898 2 346 320 

Summa kortfristiga skulder  1 477 167 3 083 917 

    

Summa eget kapital och skulder  4 752 352 3 275 242 
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NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om 

årsredovisning i mindre företag (K2).  

Verksamhetens intäkter 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas som intäkt när de 

används.  

Verksamhetens kostnader 

En utgift bokförs i resultaträkningen när förbundet har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. 

Eget kapital 

Eget kapital utgörs av Balanserat kapital och ändamålsbestämda medel. Balanserat kapital omfattar tidigare års överskott samt 

årets resultat.  

När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 

ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 

Not 2 Förbundsintäkter  

  2020 2019 

Tävlingsverksamhetens intäkter  2 033 983 2 441 144 

Landslagsverksamhetens intäkter  23 250 1 510 712 

Övriga verksamhetsintäkter  1 262 894 417 144 

Försäljningsintäkter  15 698 206 060 

Summa förbundsintäkter  3 335 825 4 575 060 

 

Not 3 Bidrag 

  2020 2019 

Statsbidrag 
Bidrag för arbetskraft 

 5 249 437 
138 153 

4 987 563 
145 566 

Summa offentligrättsliga bidrag  5 389 610 5 133 129 

 

Not 4 Förbundskostnader  

  2020 2019 

Tävlingsverksamhetens kostnader  481 938 492 293 

Landslagsverksamhetens kostnader  61 956 1 826 823 

Övriga verksamhetskostnader  571 142 1 142 538 

Summa förbundskostnader  1 115 036 3 461 654 

 

I tillägg till landslagsverksamhetens direkta kostnader ovan tillkommer lönekostnader. 
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Not 5 Medelantalet årsanställda, löner och ersättningar mm  

Medelantalet årsanställda    

  2020 2019 

Antal anställda (män)  2,5 4 

Antal anställda (kvinnor)  1 1 

Totalt medelantal årsanställda  3,5 5 

 

Förbundet har tre heltidsanställda män (två fr o m juni månad), en heltidsanställd kvinna och en långtidssjukskriven man. 

Antal ordinarie styrelseledamöter    

  2020 2019 

Antal män  5 4 

Antal kvinnor  2 3 

Totalt antal styrelseledamöter  7 7 

’ 

Löner och andra ersättningar    

  2020 2019 

Styrelse 
Domarersättningar 

 0 
535 250 

0 
725 646 

Övriga anställda  1 709 919 1 882 770 

Totala löner och ersättningar  2 245 169 2 608 416 
Sociala kostnader enligt lag och avtal  622 067 768 866 
Varav pensionskostnader (premier samt särskild 
löneskatt) 

 [183 129] [148 193] 

 

Not 6 Avskrivningar,  inventarier och datorer  

  2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde, inventarier  596 705 596 705 

Årets investeringar   0 0 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Utgående ack. anskaffningsvärden  596 705 596 705 

 

  2020 2019 

Ingående avskrivningar, inventarier  -596 705 -596 604 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Årets planenliga avskrivning  0 -101 

Utgående ack. avskrivningar  -596 705 -596 705 

 

  2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde, datorer  83 162 50 668 

Årets investeringar   0 32 494 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Utgående ack. anskaffningsvärden  83 162 83 162 

 

  2020 2019 

Ingående avskrivningar, datorer  -44 566 -27 880 

Försäljningar och utrangeringar  0 0 

Årets planenliga avskrivning  - 18 874 -16 686 

Utgående ack. avskrivningar  -63 440 -44 566 
    
Bokfört värde  19 722 38 596 
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Not 7 Övriga fordringar  

  2020 2018 

Övriga kortfristiga fordringar  14 833 19 724 

Summa interimsfordringar  14 833 19 724 
 

 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Förbundet har blivit delägare (10%) i företaget IUP Idrottens Utbildningsplattform AB med organisationsnummer 559291-2777 

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Förbundet har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 
 

Not 10 Eget kapital 

 Balanserat kapital Ändamålsbestämde 
medel 

Totalt eget kapital 

Ingående balans 191 325 0 191 325 
Reservering av ändamålsbestämda medel    
Samgående stöd  895 122  
Barn och ungdom verksamhetsstöd  758 322  
Landslagsstöd  150 000  
Internationellt bidrag projektmedel  20 000  
    
Årets Resultat  1 260 417 1 823 444 3 083 861 
Utgående balans 1 451 742 1 823 444 3 275 186 
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