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PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET NR 7 2019/2020 DEN 8 AUGUSTI 2019,  

PER TEEFON 

  

 
  

Närvarande: Minette Rogner (MR), Lars Samuelsson (LS), Robert Sundberg (RS), Erika 

Wiman Snäll (EWS) och Jan Burell (JB) 

  

Förhindrade: - 

 
  

  

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 

 

Mötet öppnades av MR.  

 

2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 

 

Förslag: RS till mötessekreterare, LS till protokolljusterare. 
 

VU beslutar: 
Att välja RS till mötessekreterare och LS till protokolljusterare 
 

3. Ärenden: 

 

Ärende 1: 

MR har via mail skickat ut förslag på kriterier för utnämningen av ”Årets ledare 2019” i tre kategorier, 

barn, junior/ungdom och senior. Se bilaga 1. 

 

VU beslutar: 

Att fastställa kriterierna och presentera desamma på www.saff.se i samband med information om datum 

för Föreningskonferensen 2019. 

 

Ärende 2: 

EWS föreslår ändringar i regelverket kring landslagens konton i sociala medier, såsom Facebook, 

Instagram coch Twitter. Användandet av dessa diskuterades och EWS föreslår följande regelverk: 

Varje landslag får ha ett instagramkonto och/eller facebooksida under följande förutsättningar: 

1. Det är en av förbundskaptenen betrodd person (nån i staben eller en lagkapten) som hanterar kontot. 

2. Den som hanterar kontot ska skriva på  SAFF:s sociala medier-policy. 

3. Återställningsadressen till kontot ska alltid vara kansliet@amerikanskfotboll.com och kansliet ska 

också delges inloggningsuppgifter till respektive konto. 

 

VU beslutar: 

Att godkänna förslaget på uppdaterat regelverk för användandet av SAFFS konton i sociala medier. 
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EWS ansvarar för att ovan blir uppdaterat samt också för att säkerställa att ev andra konton stängs ned 

alternativs kanaliseras till våra officiella kanaler. 

 

Ärende 3: 

Förening: Ystad Rocketss 

Ansvarig person för överklagan: Mattias Mårtensson 

Datum för överklagan till VU: 2019-08-06 

Titel på överklagan till VU: Utlåning av spelare hösten 2019 

Paragraf i TB 2019 man söker lättnad mot: Övergångsregel 

Ärende inskickat till TU: Hej, vi skulle vilja att nedan spelare får dispens att lånas ut till 

Ystad Rockets från Örebro Black Knights under tidsperioden 15/8-15/10.  

Hampus Palm, född 1990 

Hjalmar Gertsson, född 1998 

De föregående säsongerna har vi fått dispens att nyttja spelare från andra klubbar i samband med spel 

under hösten i Easy Football turneringar. I höst kommer vi att spela i en 9-manna cup/serie i Danmark. 

Nedan spelare har sagt att de vill spela med oss och har fått ok från deras klubb(Örebro) att bli 

utlånade tidsbestämt till Rockets. Det handlar om 4 st matcher under aug o sep + ev en final om laget 

vinner serien . 

Beslut från TU: När ni har fått låna spelare till Easy Football turneringar har ni räknats som har ni enligt 

vår mening räknats som sammanslaget lag och därför har det godkänts. 

I detta fall så skall ni spela i en serie och då tillåter inte våra bestämmelser att man representerar 2 st lag 

under samma säsong. Det får endast juniorer göra i specifika fall. Så TU beslutar att tillfällig övergång ej 

är möjligt. Mvh Joakim Dahlin, TU 

Överklagan till VU inklusive kompletterande information som föranlett överklagan: 

Vi skulle vilja överklaga detta beslut från TU. Det är inget spel om mästerskapsmedaljer utan är att 

likställas med nivån på Easy football men under mer match lika former. Handlar inte om att toppa i 

någon form utan att spelare av sporten vill spela om det är möjligt. Då det inte heller finns någon annan 

möjlighet för dessa att spela under denna period menar vi att det bör vara möjligt att få denna tillfälliga 

övergång godkänd. 

 

VU beslutar: 

Att avslå överklagan och instämmer i TUs motivering i deras beslut. Det är skillnad på Easy football 

turneringar och spel i den danska serien och det är inte tillåtet att representera två lag i Sverige under 

samma år. 

Ärende 4: 

MR föreslår en flytt av nästa fysiska förbundsstyrelsemöte från den 25 augusti till den 7 september då 

mötet i augusti krockar med det Nordiska mötet. 

Som en konsekvens av ovan föreslåt MR  också att förbundsstyrelsemötet per telefon den 18 september 

och den 17 oktober flyttas till den 3 oktober respektive den 6 november kl. 20.00.  

Efter detta återgår Förbundstyrelsen till vid det konstituerande mötet beslutad möteskalender. 

VU beslutar: 

Att flytta förbundsstyrelsemöten enligt ovan förslag. MR ansvarar för kommunikationen kring detta och 

kallelse till mötet den 7 september ska skickas snararast. 

 

4. MR avslutade mötet 

   

  Vid protokollet     Justeringsman  

 

 

Robert Sundberg                                    Lars Samuelsson  

Robert Sundberg (27 aug 2019) Lars Samuelsson (3 sep 2019)
Lars Samuelsson
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