PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS (VU) MÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET NR 11 2019/2020 DEN 28 JANUARI 2020,
PER TELEFON

Närvarande: Minette Rogner (MR), Lars Samuelsson (LS), Robert Sundberg (RS), Jan Burell
(JB) och Erika Wiman Snäll (EWS)
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. Ärenden:
1. VU mottog DU:s förslag på satsningar för att längre sikt öka antalet domare.
VU beslutar att godkänna DU:s förslag på att subventionera hela kostnaden för
översättningsavgiften av regelboken och domarmanualen på 40.000:- förutsatt att den
möjliggörs för digital nerladdning.
Övriga förslag återremitteras till DU och vidarehandläggs i sin helhet med budgetarbetet i
stort.
2. VU diskuterade ekonomin inför ett eventuellt deltagande i JVM 2020 Canton, Ohio.
FK i JLL är positiv till att lösa det budgetunderskott som finns med extern finansiering.
VU beslutar att återremittera frågan till FK i JLL genom RS för att tydliggöra en plan för
arbetet och VU inväntar återkoppling från IFAF/USA Football när sista datum är för
anmälan.
3. VU mottog ett förhandlat bud från Finland (SAJL) inför budgivningen om att få möjlighet
att arrangera Semifinalen i EM för HLL. Om VU godtar den ekonomiska kompensationen,
budet, så får Finland arrangera EM-semifinalen.
VU beslutar att godta Finlands bud.
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4. MR har under en tid haft dialog med deltagande lag i Div 1 Dam och Superserien Dam för
att undersöka önskemålet att göra om Div 1 Dam-serien i sin helhet till en 9-manna serie,
detta skulle innebära att lag inte behöver meddela TU att de önskar spela 9-manna i sina
matcher såsom det var när serien var en 11-mannaserie och det skulle därför inte heller
finnas ett maxantal för ombytta spelare i 9-manna.
När matcher spelas mellan lag i Div 1 Dam och Superserien Dam gäller därför alltså 9mannaspel.
Om ett lag önskar spela 11-manna mot annat lag inom Div 1 eller mot lag i Superserien kan
detta endast göras om båda lagen godkänner detta. Om man kommer överens ska TU
meddelas senast måndag kl. 13:00 samma vecka som matchen ska spelas.
Om ett lag begär att spela 7-manna kommer detta göras enligt text i TB 2020 ”I Div 2 herr
och Div 1 Dam får ett lag som har max 13 ombytta spelare en matchvecka begära senast
måndag 13:00 att spela 7-manna för den specifika veckan.
VU beslutar i enlighet med ovan förslag. MR ansvarar för kommunikation med de
deltagande lagen.
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