
  
  

PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 15 FEBRUARI 2018  

  
 

  
Närvarande: Kristian Elisson (KE), Thomas Ahlberg (TA) Martin Söderberg (MS), Charlotta 
Uhler von Arnold (CUvA),  
Fredrik Haraldson (FH) är sammankallande,  
  
Frånvarande:  

 
  
  

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 
 
Mötet öppnades av KE. FH adjungeras till mötet 
 

2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 
 
Förslag: FH till mötessekreterare, KE till protokolljusterare. 
 
VU beslutar: 
Att välja FH till mötessekreterare och KE till protokolljusterare 
 

3. Ärende rörande Stockholm Mean Machines (SMM) överklagan av TU´s beslut att avslå 
ansökan av farmalagsavtal med Upplands-Bro Broncos (UBB) 
 

SMM och UBB skickade den xx februari in en ansökan till Tävlingsutskottet om att ingå farmalagsavtal. 
TU avslog ansökan då de ansåg att ansökan inte kommit in innan 60 dagar innan seriestart som 
tävlingsbestämmelserna stipulerar. 

SMM har i sin överklagan framfört följande skäl till sin överklagan 

1. Spelschemat är ännu inte fastställt så vi hävdar att man ännu inte vet att det är 60 dagar kvar 
till seriepremiär. Spelschemat är än så länge enbart ett förslag som föreningarna skall bekräfta 15/2. 

2. Vi har idag 64 spelare på vår spelarlista och vi ser det som en stor risk att vi kommer att 
tappa spelare under säsongen pga att de inte kan få speltid i superserien. Vi måste hitta en 
samarbetspartner som kan erbjuda våra spelare utveckling genom att spela matcher i en lägre division. 

3. Med ett farmarlag mellan våra föreningar kommer vi även hjälpa UBB att utveckla deras 
barn och ungdomssektion. 

4. Detta samarbetsavtal står helt och väger på om vi får till farmarlagsavtalet mellan 
föreningarna så att känslan av samhörighet stärks. På så vis blir det mycket enklare för oss att motivera 
samarbetet. 

5. UBB har precis haft årsmöte och bytt ut nästan hela styrelsen. Den nya ordföranden Tony 
Granholm behövde ett styrelsebeslut i frågan innan han kunde signera avtalet. Detta möte var 
inplanerat i måndags 12/2. Då diskussionerna om ett farmaravtal redan var igång i höstas var processen 

  



ändå relativt kort men Micke (förra ordföranden i UBB) ville att nya styrelsen skulle ta beslutet. Se 
bilaga 1 

6. Vu bör ta beslut utifrån vad som är bäst för svensk amerikansk fotboll som helhet långsiktigt. 
Med detta farmaravtal stöttar vi en förening som håller på att växa. Vi kan även på ett långsiktigt sätt 
hjälpa varandra med både sportsliga samt organisatoriska frågor 

 
VU beslutar: 

Att upphäva TU:s beslut att inte godkänna farmarklubbsavtalet mellan SMM       och Upplands-
Bro Broncos. Avtalet ska därmed ses som giltigt mellan föreningarna 
Motivering: 
TU har i omgångar förlängt tiden då föreningarna senast ska bekräfta spelschemat. FS har därför 
fortfarande inte haft möjlighet att fastställa det. Av den anledningen är det omöjligt att säkert 
veta när tiden för Superseriens start är. 60-dagars regeln som TU hänvisar till kan bara gälla när 
seriestarten är fastställd och det finns minst 60 dagar kvar till seriestart. 

 
4. Beslut kring medlemmar i förbundets utskott 
CUvA föreslår att VU ska godkänna Charlotta UvA, Patrik Mesterton, Niclas Backlund samt kassören i SAFF 
att ingå i Marknadsutskottet 

CUvA föreslår att VU ska godkänna Charlotta UvA, Fredrik Haraldson, Erika Wiman Snäll, Jennifer Troeng, 
samt sekreteraren i SAFF att ingå i Kommunikationsutskottet. 

VU beslutar: 
Att godkänna båda förslagen från CUvA 

 
5. KE avslutade mötet.  

 
  

  
  

  
  

 Vid protokollet      Mötesordförande/justeringsman  
  
  
  
Fredrik Haraldson        Kristian Elisson 

  



Postadress  Telefon  Plusgiro  E-post  
Box 11016  +46 8 – 699 62 46  485 36 71-8  kansliet@amerikanskfotboll.com  
10061 Stockholm    Organisations nr  Hemsida  
    802013-4428  www.amerikanskfotboll.com  
  

http://www.amerikanskfotboll.com/
http://www.amerikanskfotboll.com/
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