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PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 19 JUNI 2018 , PER TELEFON 

  

 
  

Närvarande: Kristian Elisson (KE), Matilda Barber (MB), Charlotta Uhler von Arnold 

(CUvA), Martin Söderberg (MS), Robert Johansson (RJ), Fredrik Haraldson (FH) 

 

  

Frånvarande:  

 
  

  

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 Carlstad Crusaders 

 

Carlstad har, till TU, överklagat SMM´s beslut att planera in sin semifinal i Superserien (D) 

lördagen den 30:e juni 15.00. I överklagan står det: 

 

  Hej TU. 

  

Carlstad Crusaders vill härmed uttrycka sin oro för att Stockholm Mean Machines har valt att lägga sin semifinal lördagen den 30 

juni kl 15:00. Vid detta tillfället har Carlstad Crusaders herrar blivit anvisade via TV avtala att spela match kl 13:00. 

Örebros herrar spelar sin semifinal kl 12:00 den 1/7 mot SMM och vill spela sin dammatch på samma dag och arena vilket gör att 

deras Damsemifinal mot Arlanda kommer spelas den 1/7 kl 16:00.  

Detta innebär att Carlstad Crusaders som förening kommer ha två lag i semifinal samtidigt vilket blir väldigt problematiskt då 

alla koordinatorer och positionstränare i Damlaget spelar med herrlaget.  

Vi har påtalat detta för arrangören av vår semifinal, SMM, som i sitt yttrande skrev att det inte var möjligt att spela något annat 

tillfälle än lördagen kl 15:00 då Zinkensdamms IP var bokat, samt ville inte spela samtidigt som deras herrar. Nu hör till fallet att 

vi kontaktade Stockholmsstad för att kolla om Zinkensdamms IP verkligen var bokat, vilket det inte var fredag efter kl 19:00.   

Stockholms herrar spelar sin match söndagen den 1/7 kl 12:00. Den matchen är med stor sannolikhet klar senast 15:00 och det är 

ca 2 timmars resa till Stockholm där ifrån vilket gör att man skulle kunna spela en dammatch 19:00 på söndagen utan att störas av 

herrarnas semifinal. Vi har kollat upp även denna tid med Stockholmsstad och planen är då ledig. 
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Vi har påtalat detta för Stockholm Mean Machiens ordförande men har inte hittills fått någon återkoppling. Vi har i detta läge 

erbjudit oss att spela både fredag kl 19:00 och Söndag kl 19:00 eller senare, två tillfällen som inte är optimala för oss men iallafall 

ger oss möjlighet att tävla på lika villkor och ingen av helgens fyra semifinaler behöver krocka. 

Man kan argumentera att Carlstad Crusaders kunde ha valt att spela på söndagen den 1/7 istället, men då hade ÖBKs herrar varit 

tvungna enligt TV avtalet att spela på lördag 30/6, vilket också lett till att de valt sina damer att spela på lördag, och då hade 

SMM Damer valt att spela på söndag istället. Och då hade vi haft exakt samma dilemma fast man bara bytt dagarna. 

Vi tycker att detta är otroligt tråkigt att en förening medvetet försöker se till att en annan förening inte ska kunna tävla på samma 

villkor. Det kommer också få till följd att vi i framtiden inte kan acceptera att Herrar och Damer spelar Semifinal samma helg 

med en massa följdkonsekvenser i serieläggning och gemensamma finaler. 

Det kan också bli till följd att man lägger matcher på tider för att ”straffa” sina motståndare i framtiden.  

Vi har som en av våra värdegrunder fair play och att man ska tävla på lika villkor. Vi har erbjudit oss att spela match vid två 

tillfällen där det finns tillgängliga tider på arenan, där vi fått information från arrangören som säger att det inte går fast det är 

möjligt.  

Vi hoppas att TU som ansvariga för att lägga spelschema och slutspel ser till att alla lag får samma möjligheter att tävla på lika 

villkor.  

mvh 

Robert  

 

Av TU´s beslut går det att utläsa: 

 

Hej! 

TU vill börja med att säga att vi tycker att det är tråkigt att ni inte kan komma överens lagen emellan och vi förstår er 

problematik. 

Den praxis som gällt i många år är att de lag som har hemmafavör väljer tid och plats för matcher i slutspel. 

Det som senare år har tillkommit är att det högst seedade laget väljer dag på helgen och det lägre seedade laget väljer den andra 

dagen.  

Vi tror att detta tillkom TV sändningarna startade med har nog aldrig stipulerats på papper. 

Om vi nu ser till detta fallet så uppfyller SMM båda kriterierna. 

Det högst seedade damlaget har lagt sin match på söndagen och SMM på lördagen. 

Så eftersom det följer den praxis som finns så kommer inte TU agera i fallet. 

Detta beslut går att överklaga till VU inom 30 dagar från dagens datum. 

  

Mvh Joakim Dahlin, TU 

 

Carlstad har sin överklagan till VU angett följande: 

Hej SAFF 

Vi tycker detta är mycket beklagligt att vi i vår idrott inte kan tillsammans lösa en problemsituation som denna. 

Därför måste vi vända oss till Förbundsstyrelsen och överklaga det beslut som TU har tagit. 

Vi har försökt att vara SMM tillmötesgående i detta genom att erbjuda oss att spela fredagen den 29/6 kl 19:00 och söndagen den 

1/7 kl 19:00, två tider som är mycket obekväma för vår del men något vi gärna offrar för att spela på lika villkor. 

Det står i TUs utslag att "tråkigt att ni inte kan komma överens lagen emellan”. Nu är det så att SMM har inte haft någon dialog 

med vår förening om detta överhuvud taget. Vår förening fick ryktesvägen höra att de ville lägga matchen lördagen den 30/6 från 

deras ursprungliga plan att spela den på söndagen. Då vi kontaktade SMM möttes vi av svaret att det bara gick att spela på 

Zinkensdamms IP på lördagen då den var bokad fredag kväll och söndag samt att det finns spelare som gärna ville kolla på 

SMMs herre som skulle spela mot ÖBK på söndagen kl 12:00. 

Då vi kollade med Stockholms stad var så inte fallet, utan Zinkensdamms IP är ledig både fredag kväll från 19:00 och hela 

söndagen. Vi föreslog då att spela fredag kväll 19:00 alternativt söndag kväll 19:00, med det senare förslaget skulle man lätt 

kunna kolla på herrarnas match både hemma eller på plats och i god tid ta sig till Zinkensdamm och spela en dam semi. 
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Svaret vi fick då var att man från SMMs håll bedömt att "Vi har värderat intäktssidan och kommer att få mest publik på lördag 

eftermiddag 

…. samt gått ut med marknadsföring för evenemanget."  

Vi från Carlstad Crusaders vet inte hur stort publikintag SMM damer har men tror att det är en marginell skillnad för dem att 

spela fredag eller söndag 19:00 mot lördag 15:00. Vi har till och med erbjudit att bistå med en del finansiell kompensation för ett 

möjligt publiktapp men detta har inte hörsammats. Att två veckor innan en match ändra ett datum är inte heller det ett större 

problem med denna tidsaspekten, något som kan intygas då Carlstad Crusaders för några år sedan själva blev tvingade av SAFF 

att ändra tid för en slutspelsmatch.  

I TB står inget om att varken TU eller Slutspelslagen ska bestämma hur och var slutspelsmatcher ska spelas. TU refererar istället 

till en praxis. Vi anser att det i TB står stipulerat att TU lägger serierna och därmed också ansvarar för att både grundserien och 

slutspelet läggs på ett lämpligt och rättvist sätt.   

Så frågan är om SAFF vill att semifinalen ska spelas på lika villkor för alla deltagande. Vi ser fram emot ett snabbt handläggande 

då tiden är av vikt.  

mvh 

Carlstad Crusaders 

genom 

Robert Sundberg 

 

VU har bett SMM inkomma med sin syn på saken och ordförande Niclas Backlund har 

meddelat följande: 

 

1. Som vinnare av serien har vi förmånen enligt TB att placera matchen när vi vill 

2. Efter en fråga från Robert Sundberg om att flytta matchen har vi tagit upp detta med styrelse, sportchefer samt lagledning för 

Superserie dam. Följande parametrar har tagits i bejakande i frågan om att flytta matchen för att hjälpa CC.  

- Föreningen har utvärderat den ekonomiska frågan och kommit fram till att då vi har många familjer som kommer till våra matcher är 

15.00 en bättre tid då vi är helt övertygade om att det kommer mer publik. Då vi i styrelsen har ett ekonomiskt ansvar gällande 

föreningen måste vi placera matchen där vi tror vi får bästa möjliga ekonomiskt resultat. 

- Föreningen har följt gällande GA där SAFE har kommit överens om att om ena semifinalen spelas lördag så spelas den andra söndag. 

- Att i efterhand ändra på all marknadsföring för matchen är alldeles för kostsam. Både i pengar, legitimitet och tid. FB event som är 

spridna, flyers som är tryckta etc. 

- Matchen är anmäld enligt gällande rutiner till både TU samt DU 

- Matcharrangemanget är redan inbokat och volontärer har tagit ledigt och justerat sina scheman för att kunna vara med. Då vi som 

förening värderar båda lagen lika så spelar även damerna självklart på samma arena och med samma matcharrangemang som 

herrarna. Det behövs därför lika mycket funktionärer på damerna som herrarna i vår förening. Vi anser att det är mycket svårt att 

ändra på detta i efterhand och kommer bli oerhört svårt att få funktionärer till matchen om den skulle spelas på kvällen. Detta har vi 

med egen erfarenhet upptäckt på våra herrmatcher på fredagskvällar. 

- Polistillståndet inskickat och godkänt. Se bifogat. 

- Viktigast av allt. Jämställdhetsfrågan. Vad säger vi som förening och förbund om Superserien Dam, som är en enskild serie, att de 

måste flytta på sin match till förmån för herrarna? Vi som förening är medlemmar i ett fantastiskt förbund som lyfter 

jämställdhetsfrågor och arbetar för alla personers lika rätt. Jag kan inte stå bakom ett beslut om att flytta en dammatch till förmån för 

en herrmatch eller vice versa. 

Mvh 

Niclas Backlund, Ordförande Stockholm Mean Machines IF 

 

VU beslutar: 

Att inte bifalla överklagan från Carlstad då VU inte anser att det finns skäl att ändra TU´s 

beslut då inga nya fakta har framkommit och SMM har följt den praxis som finns. 

MS anmälde jäv och deltog inte i beslutet 

 

 

4. KE avslutade mötet. 
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 Vid protokollet      Mötesordförande/justeringsman  

  

  

  

Fredrik Haraldson        Kristian Elisson 
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