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PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET NR 1 2019/2020 DEN 30 MARS 2019 , PER 

TELEFON OCH MAILKONVERSATION 

  

 
  

Närvarande:  

Möte 28 mars: 

Minette Rogner (MR), Robert Sundberg (RS), Lars Samuelsson (LS) och Jan Burell (JB), 

adjungerade Joan Travesset (JT), Linda Lindström (LL), Martin Andrén (MA) och Erika 

Wiman Snäll (EWS) 

 

Möte 31 mars: 

Minette Rogner (MR), Robert Sundberg (RS), Lars Samuelsson (LS) och Jan Burell (JB) 

 

Förhindrade: - 

 
  

  

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 

 

Mötet öppnades av MR.  

 

2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 

 

Förslag: LS till mötessekreterare, RS till protokolljusterare. 

 

VU beslutar: 

Att välja LS till mötessekreterare och RS till protokolljusterare 

 

3. Ärende: 

 

Göteborg Marvels meddelade via mail till Tävlingsutskottet den 26 mars 2019 att de drar sig ur spel 

i Superserien Herr för säsongen. I samma mail ansökte Göteborg Marvels också om att istället få 

spela i Div 1. I ansökan går att läsa följande: 

” Hej, 

Dessvärre måste jag härmed meddela att vi i Gbg Marvels tvingas dra oss ur seriespel i SS pga 

spelarbrist.  

Vi önskar dock att få fullfölja värt åtagande om seriespel genom att spela i div 1.  

Med vänlig hälsning, 

Jens Carlqvist 

Ordförande Göteborg Marvels” 
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TU meddelade avslag på denna ansökan den 27 mars 2019, i TU´s beslut går att läsa följande:  

” Hej! 

Det är mycket tråkigt att höra. 

TU beslutar dock att avslå ansökan om att få spela i div 1 med motiveringen det är för kort tid 

innan seriestart för att lagen i div 1 skall få en chans att anpassa sig till att spela mot ett nytt 

lag. TU beslutar också att utdöma en straffavgift om 26000kr för ur dragandet. 

Dock har nu era spelare nu rätt att göra övergångar till andra lag om det sker innan seriestart. 

Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU på adressen vu@amerikanskfotboll.com 

Mvh Joakim Dahlin, TU” 

Göteborg Marvels skickade in en överklagan till VU gällande detta beslut senare samma dag, i 

överklagan går att läsa följande:  

” Hej,  

Vi vill överklaga TU’s beslut och ansöka om spel i div 1. Den lägre regionala serien. Södra 

eller västra spelar ingen roll för oss.  

För att fortsätta spela i seriespel och att låta alla spelare få spela fotboll i år.  

Med vänlig hälsning, 

Jens Carlqvist 

Ordförande Gbg Marvels” 

VU kallade till telefonmöte den 28 mars 2019 och valde att adjungera JT, LL, MA och EWS 

(ansvariga för Superserien dam /herr och Breddverksamhet Div 1) till det mötet (del 1)) och 

valde efter diskussion att ajournera mötet till mer information av stor vikt kunnat inhämtas i 

ärendet. 

Mötet återupptogs mailledes den 31 mars 2019 (del 2) efter att dialog förts med samtliga 

föreningar i Div 1 Västra/Östra, med TU och med DU. Förslag på uppdaterat spelschema där 

Göteborg Marvels ingick hade då skickats ut till samtliga föreningar i Div 1 Västra Östra och 

godkänts skriftligen till VU. 

 

VU beslutar: 

 

Att bifalla Göteborg Marvels överklagan och därmed tillåta att de deltar i Div 1 Västra/Östra 

säsongen 2019. En förutsättning för detta beslut var alla samtliga föreningar skriftligen godkänt 

Göteborg Marvels deltagande i Div 1 Västra/Östra. 

Matcherna i det nya spelschemat måste bekräftas till TU senast torsdag den 4 april 2019. 

 

4. Ärende: 

Stockholm Mean Machines skickade den 19 december 2018 en ansökan till TU, i överklagan 

går att läsa följande: 

” Hej, 

Stockholm Mean Machines har under ett antal år haft ett långsiktigt arbete att öka andelen 

tjejer som spelar amerikansk fotboll och som fortsätter spela från barn, via ungdom till 
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vuxenidrott. Hittills har föreningen kunnat se att även om klubben lyckats attrahera kvinnliga 

spelare har flera slutat i tonåren. Sedan 2016 har vi därför utvärderat en metod för att bilda en 

kritisk massa av tjejer i lagdelar. Vi har kunnat se tidigare att om det funnits två tjejer i ett lag 

och en slutar är det stor risk att den andra också slutar. Detta är särskilt vanligt i tonåren. Vi 

har också deltagit mer i aktivt i Nordic Girl Camp för att ge tjejerna en möjlighet att bygga 

kontakter med andra kvinnliga spelare i andra lag. Det utvärderade programmet som testats på 

åldersgruppen födda 2003 och 2004 har uppvisat ett gott resultat och Stockholm Mean 

Machines har nu fyra aktiva kvinnliga spelare födda 2003 och två födda 2004. Målet är nu att 

brygga över till spelare födda 2005 och neråt. En utmaning som vi ser är att de tjejer som är 

födda 2003 ska i enlighet med SAFF:s regler flytta till antingen damlaget eller U17. Detta är 

olyckligt eftersom reglerna för PeeWee medger att tjejer stannar kvar ytterligare år och detta 

har gjort att tjejerna haft möjlighet att tävla på mer likartade villkor. Detta har varit en viktig 

pusselbit i det program som nu utvärderas i Stockholm Mean Machines. Utmaningen är att 

eftersom ett U17-lag för tjejer saknas i Stockholm Mean Machines ska dessa tjejer flyttas till 

damlaget. Precis som SAFF:s egna strategi för ungdomsidrott poängterar är det olyckligt med 

elitsatsning för ungdomar i denna åldersgrupp men eftersom damlaget spelar i superserien 

innebär regeln för dessa tjejer att de behöver göra en elitsatsning. Stockholm Mean Machines 

ser en stor risk att flera av dessa tjejer slutar eftersom andra erfarenheter från just 

ungdomssport visar att tidig elitsatsning ökar risken för avhopp. Två av de berörda tjejerna har 

också inlett sin karriär under det gångna året och har fortfarande begränsad erfarenhet, vilket 

ytterligare ökar risken för avhopp. Dessutom ser Stockholm Mean Machines positivt på att 

kombinera träning och spel i mixade lag med tjejspecifika aktiviteter som Nordic Girl Camp. 

Samtliga tjejer har också uttryckt en önskan om att fortsätta spela i mixat lag men inser också 

att de har svårighet att komma till sin rätt i Stockholm Mean Machines ordinarie U17-lag. 

Stockholm Mean Machines önskar därför söka dispens för flickor födda 2003 att under 2019 

spela i U15. Under denna period bör situationen för flickor just i denna åldersgrupp utvärderas 

av både Stockholm Mean Machines och SAFF samt en långsiktig taktik för att hålla 

attraktionskraften hos fotbollen hos flickor i denna åldersgrupp. 

 

SMM U15, SMM U17, SMM DAM 

Via 

Rodrigo Montesino Ferrada, Vice Ordförande Stockholm Mean Machines” 

 

TU meddelade avslag på denna ansökan den 25 februari 2019, i TU´s beslut går att läsa 

följande: 

” Hej! 

 

TU beslutar att avslå dispensen med motiveringen att den generella dispensen som fanns förut 

är sedan antal år borta då det finns flera olika möjligheter för tjejer att spela fotboll idag vilket 

inte fanns före damlagens tid. Således så får dessa tjejer välja att spela med damlaget eller U17 

laget eller de kan spela med båda när de fyllt 16 år om det är mindre än 4 dygn mellan 

matcherna, 

Detta beslut kan överklagas till SAFFs VU inom 30 dagar från dagens datum. 

 

Mvh Joakim Dahlin, TU” 

 

Stockholm Mean Machines skickade in en överklagan till VU gällande detta beslut den 26 mars, 

i överklagan går att läsa följande:  

” Bästa VU, 
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Stockholm Mean Machines lämnar härmed in en överklagan på TUs beslut att avslå vår 

ansökan om Dispens gällande ålder för tjejer födda 2003, se nedan.  

Vi anser att TUs beslut, inte stödjer förbundets ”Barn- och ungdomsstrategi –En modell för 

utveckling”( http://www.saff.se/globalassets/svenska-amerikansk-

fotbollforbundet/dokument/foreningskonferenser/2018/saff-ltad-web.pdf). I denna strategi står 

följande: ” Long term athletic development eller LTAD som det förkortas är grunden i vår 

utvecklingsstrategi som fokuserar på individens utveckling snarare än den kronologiska 

åldern.” 

Stockholm Mean Machines anser att vår dispens för tjejer födda 2003, klart stödjer denna 

strategi att bortse från kronologisk ålder och ser på individens långsiktiga sportsliga 

utveckling. Stockholm Mean Machines anser att dessa tjejer inte skall, i förtid behöva göra en 

elitsatsning så tidigt som i 15 års ålder. Detta är något som även LTAD-modellens 7-

stegsmodell ger uttryck för. Det är först när spelaren är 18 år eller äldre som en elitsatsning 

rekommenderas. Vad är det som gör att just tjejer skall påbörja en elitsatsning i förtid? 

 

Stockholm Mean Machines ber härav om dispens för tjejer födda 2003 att få välja om dom vill 

elitsatsa eller stanna kvar ytterligare ett år i U15. Det är vår starka övertygelse att en dispens 

för denna grupp spelare, skulle gynna dessa individerna och amerikansk fotboll för tjejer. 

 

Styrelsen Stockholm Mean Machines 

genom  

Johanna Pilbäck, Ordförande, 070-999 38 27  

Håkan Forss, Vice Ordförande, 070-140 72 11 

 

VU beslutar: 

 

Efter TUs avslag har Stockholm Mean Machines meddelat TU den 30 mars att deras lag i 

Superserien dam dragit sig ur seriespel säsongen 2019 .  

Pga denna nya information som ändrar grunden för TUs beslut, beslutar VU att bifalla 

Stockholm Mean Machines överklagan och således bevilja föreningens tjejer födda 2003 att 

spela i U15 säsongen 2019. 

 

5. MR avslutade mötet 

   

  Vid protokollet  Mötesordförande/justeringsman  

 

Lars Samuelsson Robert Sundberg     
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