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PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA 

AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET NR 8 2019/2020 DEN 15 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: LS till mötessekreterare, JB till protokolljusterare. 
 

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

3. Ärende: 

E-postadress: styrelsen@predators.se 

Förening: Kristianstad Predators AFF 

Ansvarig person för överklagan: Tyson Guillen 

Datum för överklagan till VU: 2019-08-09 

Titel på överklagan till VU: : Dispensen om underårig spelare Carl Jonasson 

Paragraf i TB 2019 man söker lättnad mot:  

Beslut från TU: Hej! Då Carl flyttar till Kristianstad beslutar TU att godkänna övergången. TU beslutar 

dock avslå dispensen om underårig spelare med motiveringen att det är en SM serie som redan dragit 

igång och enligt TB får man ej deltaga i en sådan efter en övergång som skett efter fönstret har stängts. 

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

vu@amerikanskfotboll.com Använd formuläret på länken 

http://www.saff.se/forbundet/utskottochkommitteer/verkstallandeutskottvu/ MVH Joakim Dahlin, TU 

Överklagan till VU inklusive kompletterande information som föranlett överklagan:  

Hej VU, Härmed översänder vi en överklagan om TU’s beslut om dispensansökan om underåriga spelare 

Carl Jonasson, Skövde. Carl har kommit in till NIU i Kristianstad hösten 2019. Klara besked kommer 

inte förrän efter han sista betyg sätts i mitten av juni. Han har nu flyttat till Kristianstad för studier i 3 år. 

Han har inte kunna veta vart han skulle spela, då det inte har varit något seriespel under våren. Han har 

inte spelat några matcher i seriespel under våren. Han har fortsatt att träna med Göteborg under våren för 

spel i Dukes Tourney med Göteborg Marvels. På grund av hans ovissa situation angående om han 

kommer in på skolan i Kristianstad nu under hösten, så har denna ansökning ej kommit in tidigare. Hade 

han EJ kommit in på skolan i Kristianstad hade ingen övergång skett.  

Motivering Kristianstad Predators har erbjudit Carl en möjlighet att träna efter NIU skolans verksamhet, 
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för ytterligare spelarutveckling. Carl har även själv begärt att få spela i Kristianstad då han har det svårt 

att pendla till Göteborg för eventuellt matchspel. Tyvärr så har Kristianstad ingen U17 verksamhet. 

Endast U19, U15, U13, U11 så vi kan endast erbjuda Carl spel i U19 laget. Vi hoppas att VU kan förstå 

Carls situation och ge sitt godkännande för dispensansökan om underåriga spelare, så Carl kan fortsätta 

att utveckla som spelare genom att få deltaga i matcher. Med vänlig hälsning Tyson Guillen Kristianstad 

Predators Ungdomsansvarig 

VU beslutar: 

Att avslå överklagan och instämmer i TUs motivering i deras beslut med motiveringen att det handlar 

om en SM-serie som redan startat och enligt TB får man ej deltaga i en sådan efter en övergång som 

skett efter att övergångfönstret har stängts. 

VU kontaktade därför spelarens förälder för att förklara beslutet samt erbjöd att spelaren skulle få 

behålla sin rätt att spela i Göteborg Marvels under 2019 och då ogiltigförklara övergången till 

Kristianstad Predators som TU godkänt i dispensansökan. Detta för att spelaren om han vill ska kunna 

spela matcher med Göteborg Marvels under 2019 vilket förälder godkände. 

VU har också haft dialog med Kristianstad Predators under processen. 

 

4. MR avslutade mötet 

   

  Vid protokollet     Justeringsman  

 

 

Lars Samuelsson                                    Jan Burell  

Lars Samuelsson (3 sep 2019)
Lars Samuelsson

Jan Burell (9 sep 2019)
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