PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 16 AUGUSTI 2018 , PER TELEFON

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

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar
Mötet öppnades av KE.
2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Förslag: RJ till mötessekreterare, KE till protokolljusterare.
VU beslutar:
Att välja RJ till mötessekreterare och KE till protokolljusterare
3. Beslut kring ekonomi gällande kostnadsställe Evenemang
I samband med SM-finalen för damer och herrar togs ett sent beslut att ändra avsparkstiden
för damfinalen för att den inte tidsmässigt skulle krocka med kvartsfinalen i fotbolls-VM
mellan Sverige och England. Beslut togs också att sända kvartsfinalen på storbildsskärm för
att locka dit mer publik.
I samband med flytten av damfinalen och sändningen uppstod kostnader för arrangören,
Stockholm Mean Machines (SMM), som inte täcktes av gällande avtal.

SMM har nu redovisat alla extrakostnader kring evenemanget. Kostnaderna överstiger vad
som är budgeterat för Evenemang.

VU beslutar:
Att SAFF ska stå för kostnadstäckning enligt separat redovisad uträkning. Att budgetöverdrag
för evenemang godtas.
4.
Överklagande från Tyresö Royal Crowns gällande TU´s beslut att ej godkänna
Aaron Vanderkrols medverkan i deras U-19 lag.
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Tyresö har i sin ansökan gett angett dessa skäl:
Hej!
TRC söker härmed tillstånd att använda amerikanska medborgaren Aaron Vanderkrol i U19-serien 2018.
Vi noterar att det i aktuell TB står att Nordamerikaner endast får spela U19-fotboll om de är i Sverige via en studentutbytesorganisation
eller om de bor i Sverige med sina legala förmyndare.
Det finns dock ingen hänvisning i TB vad som gäller för en myndig amerikansk medborgare som bor i Sverige och är i U19-ålder.
Vi önskar att Aaron ges möjlighet att spela fotboll i U19 då han precis flyttat till Sverige med sin Svenska fästmö och fotbollen är en väg att
skapa sociala kontakter och ett sammanhang för honom i Sverige. Han är inte en import och är inte hitflyttad för att spela fotboll. Vi ser
inte hur det kan gynna någon att hindra en 18-åring från att spela fotboll, bara för att han råkar vara från just USA. Hade han kommit från
någon annan del i världen, men i övrigt exakt samma situation, så hade han fått spela utan minsta krångel.

För TRC,
Leo Billgren

TU avslog tillståndsbegäran med följande hänvisning:
TU beslutar att avslå dispensen med motiveringen att det finns tydliga kriterier för när en nordamerikan får deltaga i juniorserierna och TU
får inte godkänna dispenser som blir prejudikat.

Detta beslut går att överklaga till SAFFs VU på adressen vu@amerikanskfotboll inom 30 dagar från dagens datum.

Mvh Joakim Dahlin, TU

I överklagan till VU skriver Tyresö:
TRC överklagar härmed TU’s beslut att inte tillåta Aaron Vanderkrol att spela U19-fotboll i Sverige.
Vi förstår att TU inte kan ta ett beslut som blir prejudicerande och önskar därför att VU tar upp frågan.
Vi hävdar att TB inte täcker in möjligheten att en myndig, men U19-ålder, amerikan flyttar till Sverige på egen hand. Vidare anser vi det
vara orimligt att regelverket stoppar vissa nationaliteter från att spela fotboll i Sverige, när det varken handlar om Superserien eller en
importspelare.
Vi önskar om möjlig en skyndsam behandling av fallet dåU19-serien börjar redan på söndag.

VU beslutar:
Att godkänna Aaron Vanderkrols deltagande i U-19 serien villkorat att arbetstillstånd är på plats och
licensavgiften för utländska spelare är betald.

5.

KE avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande/justeringsman

Robert Johansson

Kristian Elisson
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