PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 25 APRIL 2018 ,

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

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 överklagan från Skövde Dukes gällande beslut från TU
Skövde Dukes har överklagat beslut från tävlingsutskottet gällande att Nellie Thell ej tillåts
delta i U13 spel.
I överklagan är följande skäl angivna:
Skövde Dukes vill här med överklaga TU-beslutet om att inte tillåta Nellie Thell (20040224xxxx) att delta i VSAFF U13 poolspel och Dukes Tourney 2018. Hon har förvisso deltagit i U15
spel 2017 men bara på grund av föreningens missinformation.
Hon spelade i U15 förra året pga ett missförstånd över att hon inte kunde få dispens 2018 för
att spela U13. Hon ville eg. inte ta klivet upp men tvingades mer eller mindre. Hennes jämnårig
tjejkompisar kommer vara kvar i U13 2018. Under VSAFF-konferensen tidigare i våras var alla
föreningsrepresentanter eniga om att hon borde få delta i poolspel och Dukes Tourney i Skövde
Dukes U13 trots detta.
VU beslutar:
Att tillåta Nellie Thell att delta i U-13 under förutsättning att det är den enda åldersgruppen hon
deltar i under 2018 års tävlingsår

4.

Ärende gällande överklagan från Nyköping Baltic Beasts gällande beslut från TU

Nyköping överklagar TU´s beslut att inte tillåta Ronny Nilsson att delta i föreningens U-19
spela.
I dispensansökan och överklagan ges följande skäl:
Argumenten kvarstår som beskrivet där vi tycker att det måste finnas möjlighet för en kille som
Ronny att kunna spela i U19-laget då inga andra alternativ finns inom rimliga avstånd. Om det
hjälper, så är vi förstås villiga att avsäga oss möjligheten till att tävla om ett SM-tecken i och med att
vi använder en överårig spelare.
Vi ser detta som ett enskilt fall och hoppas att VU i Ronnys fall kan göra ett undantag för att främja
U19-lagets fortlevnad i Nyköping, vilket vi också hoppas kommer att bli grunden för ett seniorlag
nästa säsong.
Nyköpings dispensansökan till TU:
Vi vill härmed söka dispens för Ronny Nilsson 1998-08-07-9397 att spela med Nyköping Baltic Beasts i
U19-serien under denna säsong 2018.
Ronny fyller 20 år under hösten 2018 och p.g.a. detta söker vi nu dispens för överårig spelare.
Nyköping Baltic Beasts har efter ett par år utan verksamhet återigen lyckats få ihop ett U19-lag som
är anmält till seriespel under 2018. Föreningen har inga andra lag i träning eller seriespel. För
närvarande har vi 18 st U19-spelare som tränat tillsammans sen i augusti. Utav dessa är 6 st
linjespelare inkl. Ronny.
Ronny har medverkat på träningar sen återstarten i augusti 2017, men aldrig spelat en amerikansk
fotboll match än, vare sig tränings-eller tävlingsmatch.
Ronnys alternativ för att få spela seriespel under säsongen 2018 skulle vara om det finns möjlighet
till spel i en annan förening. Tyvärr finns det ingen förening med U19-lag inom rimligt avstånd
(Stockholms lagen närmast 12 mil bort, Ronny har ej körkort). Närmaste seniorlag är 6-8 mil bort
(Norrköping, Södertälje). Ronny har dessutom uttryckt att han vill spela med sina vänner i klubben
och hjälpa till med den satsning som nu sker i Nyköping, där föreningen jobbar för att större delen av
årets U19-lag fortsätter och blir stommen i ett seniorlag säsongen 2019.
Vi är medvetna om att det inte är optimalt att spela med en överårig spelare, men då inget annat
alternativ finns för spel i annan förening för Ronny, samt föreningens pågående nysatsning för att
klubben skall leva vidare i Nyköping, samt avsaknad av linjespelare som kan ersätta Ronny, hoppas vi
att det ses som tillräckliga skäl för att TU kan bevilja dispens för Ronny att spela med Nyköpings U19lag under 2018.
VU beslutar:
Att avslå överklagan med hänvisning till nuvarande regelverk

5.
Landslagskommittén föreslår att Christian Forsman blir ny Förbundskapten för
Damlandslaget (DLL)
VU beslutar:
Att utse Christian Forsman till Förbundskapten för Damlandslaget. Landslagskommittén får i uppdrag
att slutföra kontraktsförhandlingarna.

6.

KE avslutade mötet.
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