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PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET NR 2 2019/2020 DEN 19 APRIL 2019,  

PER TELEFON 

  

 
  

Närvarande: Minette Rogner (MR), Lars Samuelsson (LS) och Erika Wiman Snäll (EWS) 

  

Förhindrade: Robert Sundberg (RS) och Jan Burell (JB) 

 
  

  

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 

 

Mötet öppnades av MR.  

 

2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 

 

Förslag: LS till mötessekreterare, EWS till protokolljusterare. 

 

VU beslutar: 

Att välja LS till mötessekreterare och  EWS till protokolljusterare 

 

3. Ärende: 

E-postadress: martensson.mattias@gmail.com 

Förening: Ystad Rockets 

Ansvarig person för överklagan: Mattias Mårtensson 

Datum för överklagan till VU: 2019-04-18 

Mobilnummer: 0768432486 

Titel på överklagan till VU: Sen övergång senior 

Paragraf i TB 2019 man söker lättnad mot: Kapitel 3 avsnitt 3 övergångsperiod 

Ärende inskickat till TU: Ja 

Beslut från TU: Hej! TU beslutar att avslå dispens ansökan med motiveringen att Saviors ej 

anmält lag i år och då gäller de vanliga datumet för övergångar. Den enda anledningen till sena 

övergångar i TB är när lag och drar sedan ur laget innan seriestart. 

Överklagan till VU inklusive kompletterande information som föranlett överklagan: 

Om laget spelaren vill spela för aktivt väljer att inte anmäla sig borde spelarna räknas som fria 

och kan gå vart de vill. Oavsett när de vill gå vidare. Vi är i en amatör liga och vi spelar inte om 

SM medaljer. Vi och ni vill säkert att så många möjligt spelar denna fantastiska sport. Därför 

bör denna sena övergång för Tobias Larsson Österlind godkännas. Tack / Mvh Mattias 

Mårtensson HC Ystad Rockets 
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VU beslutar: 

 

att bevilja överklagan och således godkänna en tidsbegränsad övergång för spelare Tobias 

Larsson Österlind från Staffanstorp Saviours till Ystad Rockets för seriespel 2019 då ansökan 

om dispens skickats till TU och överklagan skickats till VU innan första matchen i serien 

spelats. 

Anmälan till seriespel 2019 skulle enligt TB gjorts senast 16 veckor innan seriestart, därför 

torde inte informationen att Staffanstorp Saviours inte avsåg att delta i seriespel 2019 vara 

information som delgivits spelaren nu. 

Efter seriespel 2019 bör spelaren föra en dialog med Staffanstorp Saviours om fortsatt 

föreningstillhörighet inför säsongen 2020. 

För att denna övergång ska anses giltig ska en tidsbegränsad övergång göras enligt gängse 

rutiner. Detta tillsammans med betalning av expedieringsavgift, 200 kr för övergång mellan två 

svenska föreningar,  skall göras senast fredag den 26 april. 

Detta beslut är endast giltigt förutsatt att Staffanstorp Saviours inte har något samverkans- eller 

samarbetsavtal med annan förening i samma serie. 

Beslutet gäller under förutsättning att inskickade uppgifter som rör ärendet är sanningsenliga. 

 

4. MR avslutade mötet 

   

  Vid protokollet      Mötesordförande/justeringsman  

 

Lars Samuelsson  Erika Wiman Snäll  
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