VU protokoll 10/2020
Förbundsstyrelsens verkställande utskott
för Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
3 december 2020 via Teams
Närvarande:
Lars Samuelsson, tf ordförande, (LS)
Erika Wiman Snäll, sekreterare (EWS)
Jan Burell, kassör (JB)
Celine Helgesson Hallström, suppleant (CHH)
1. Mötets öppnande
LS förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av dagordningen
LS föredrog dagordningen för mötet.
Beslutades att: fastställa dagordningen.
3. Val av justerare samt adjungeringar
Beslutades att: välja JB till protokolljusterare.
4. Överklagan från Carlstad Crusaders gällande reseutjämning.
CC anför följande: Carlstad Crusaders överklagar TU:s beslut att ålägga vår förening att
betala hela beloppet för två bussar samt följebil till SM-Finalen i reseutjämning från SMM.
Då det är SAFF:s coronaprotokoll som rekommenderar extra bussar och följebil så anser vi
att dessa kostnader inte ska belasta vår förening. Policyn är att betala för en buss till dessa
matcher. Vi anser att 1. Antingen får SMM ansöka om extra kostnader på grund av Corona
som man kan söka via idrottslyft hos SAFF, alternativt 2. SAFF står för denna extrakostnad
för både SMM och CC, alternativt 3. SMM får själva stå för dessa kostnader då detta endast
är en rekommendation från SAFF.
Fakturan för två bussar är 40 900 kr vilket vi anser att vi inte är skyldiga att betala för den
extra bussen utan endast halva den ena, dvs 10 225 kr. Boendekostnaderna för matcher som
spelas på eftermiddagen, 15:00 och senare, för resor mellan Karlstad och Stockholm har
tidigare år inte varit föremål för reseutjämning, varvid vi anser att så även är fallet i år.
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Beslutades att: Coronaprotokollet var en förutsättning för att kunna spela SM-finalen. Syftet
med reseutjämning är att fördela kostnaderna mellan finallagen. VU finner inte att TU har
gjort någon felaktig bedömning och beslutar därför att avslå överklagan.
5. Kommunikation med anledning av mötesbeslut
Beslutades att: LS meddelar Maria Mangelin, Carlstad Crusader, via mejl.
6. Mötets avslutande
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