PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 4 APRIL 2018

Närvarande: Kristian Elisson (KE), Robert Johansson (RJ) Martin Söderberg (MS), Charlotta
Uhler von Arnold (CUvA). Matilda Barber (MB)
Kristian Elisson (FH) är sammankallande.
Frånvarande: Inga

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar
Mötet öppnades av KE.
2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Förslag: MS till mötessekreterare, KE till protokolljusterare.
VU beslutar:
Att välja MS till mötessekreterare och KE till protokolljusterare

3. Överklagan från Stockholm Mean Machines gällande TU:s beslut att avslå deras
dispensansökan att låta Conny Eklund vara medicinskt ansvarig vid deras matcher i
Superserien.
Stockholm har i sin dispensansökan till Tävlingsutskottet angivit följande skäl:
Connys bakgrund:
Arbetat 17 år på ambulansen i Stockholm, Järfälla och Huddinge. Jobbat på akuten på
SÖS, St Göran och Sabbatsbergs sjukhus.
Conny håller sig uppdaterad inom skador som kan orsakas av amerikansk fotboll. Främst
trauma och hjärnskakning genom facklitteratur, seminarier och kurser. Han har redan i
år deltagit på konferensen om hjärntrauma i Karlstad, en kurs om hjärnskakning i Solna
och skall på idrottsmedicinska föreningens årsmöte och seminarium 26-27 april. Där
diskuteras inte bara hjärnskakning utan även andra skador inom idrott som knän,
hjärtstopp samt antidoping.
Conny jobbar numera då och då på en akutbil i Stockholm och är certifierad instruktör i
HLR.
Conny är med i medicinska staben i SAFF sedan 3 år med ansvar för våra landslag. Är
också ansvarig för sjukvården för superserielaget herr i Stockholm Mean Machines och är
nyvald i styrelsen i STAFF med ansvar för sjukvårds- och antidopingfrågor.
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Stockholm Mean Machines anser att Connys kunskap är fullt tillräcklig för att kunna ge
akut assistans vid matchspel i Superserien samt att hans kunskap många gånger
överträffar en läkares i de skador som kan inträffa i matchspel i amerikansk fotboll.
Stockholm Mean Machines har även försett Conny med all sjukvårdsmaterial som kan
behövas för att ge akut vård innan ambulans är på plats.
Tävlingsbestämmelserna säger enligt Kap 1.C. 8.1-2:
1. Huvuddomare skall:
Kontrollera att läkare/medicinsk utbildad person finns på plats. Matchen får inte starta
förrän denna person är på plats.
2. Arrangören skall se till följande:
Läkare/medicinskt utbildad person, i Superserien skall denne vara legitimerad läkare,
skall finnas på plats under hela matchen. Denne skall anmäla sig till huvuddomaren
senast 20 minuter före matchstart. I Superserien skall läkaren bära anvisad klädsel.
VU beslutar:
Att avslå Stockholm Mean Machines överklagan med hänvisning till gällande regelverk.
4. KE avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsperson

Martin Söderberg

Kristian Elisson
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