PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 14 JUNI 2018 , PER TELEFON

Närvarande: Kristian Elisson (KE), Matilda Barber (MB), Charlotta Uhler von Arnold
(CUvA), Martin Söderberg (MS), Fredrik Haraldson (FH)

Frånvarande: Robert Johansson (RJ)

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar
Mötet öppnades av KE. FH adjungerades 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. Överklagan av TU beslut från Karlskoga Wolves
Karlskoga har skickat in följande överklagan:
KWs spelare Fabian Jungemark, född 01, lånades den här säsongen ut till ÖBK för att spela u17
med dom inom ramen för vårt samarbete med en tidsbegränsad övergång till 31/7- 2018.
U17s säsong tar slut nu på söndag (10/6) för laget han nu representerar, och då de redan är klara
seriesegrare spelar utgången i matchen mellan CC och ÖBK u17 ingen roll.
Fabian stod redan innan säsongen i valet och kvalet mellan att spela med KWs seniorlag eller
U17 med ÖBK(KW) och valde det senare med viss tvekan. För att kunna fortsätta säsongen och
utvecklas med sina kamrater i KWs A-lag vore det önskvärt om Fabian nu kunde få representera
sin egen förening i sista omgången, och då även kunna delta i div 1 slutspelet i höst. För att det
ska vara möjligt behöver en övergång till KW från ÖBK göras i förväg (innan den tillfälliga
övergången löper ut) och godkännas så att han kan spela sista seriematchen på söndag(10/6) för
KW. Alternativt så kan hans medverkan i höstens slutspel godkännas utan att han stått på
spelarlistan under grundserien.
Observera att KW i dagsläget har 36 spelare på rostern, och Fabians medverkan är inget vi som
lag står och faller med utan ska ses som en motivations höjare för en utomordentligt ambitiös
och lovande spelare.
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VU beslutar:
Att avslå överklagan med hänvisning till gällande regelverk
4.

Överklagan från av TU beslut från Upplands-Bro Broncos

Upplands-Bro anger i sin överklagan dessa skäl:
Vi vill pröva ärendet kring om Alexander Råland (840407-0339) angående övergång
som avslagits från TU
Vi menar att Alexander är fri från övergångsregler enligt TB 3.A.6.1. Bakgrunden är att han
under 2016 spelade med DIF och under 2017 spelade med SMM under en tidsbegränsad
övergång. Under 2017 licensierade SMM honom och DIF har inte undertecknade
licenspapper vilket säkrar förhandlingsrätten inför 2018. Vi hävdar att Alexander inte var
licensierad för DIF under 2017 i enlighet med 3.a.1.2 och iom att han efter den tillfälliga
övergången tog slut återvände till DIF som alltså inte tidigare licensierat spelaren och att
Alexander nu under 2018 står fri från övergångsregler enligt TB 3.a.6.1

VU beslutar:
Att avslå överklagan då Alexander Råland spelade matcher med SMM under 2017.
Förhandlingsrätten ska då ligga kvar hos Djurgården för säsongen 2018.

5.

Förslag från tidigare FS-möte att återinföra Förtjänsttecken inom SAFF

FH föredrog förslag på statuter för dessa förtjänsttecken
VU beslutar:
Att skjuta ärendet till nästa FS-möte

6.

Genomgång av status gällande evenemang

FH föredrog status på SM-Finalen, Division 1 Finalen, SM Final U-19 och Nordiska
Mästerskapen för U-19

7.

KE avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande/justeringsman

Fredrik Haraldson

Kristian Elisson
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