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Protokoll fört vid verkställande utskottets (VU) möte i Svenska Amerikanska 
Fotbollförbundet  
 
Nr 10 2021/2022 den 16 augusti 2021 (digitalt) 
 
Närvarande:  
Kjell Peterson (KP) 
Ella Spira (ES)  
Linnea Nyberg (LN) 
Jan Burell (JB) 
Fredrik Haraldson (FH) 
 
 

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 
 
KP öppnar mötet kl 21:02 och adjungerar FH till hela mötet.  

 
2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare  

 
LN väljs till mötessekreterare, ES väljs till protokolljusterare.  
 

3. Ärenden  
 
3.1 Dispens för junior att delta i matcher  

 
Falkenberg Phoenix flaggfotbollsförening söker lättnad mot paragraf 2.B.4.1 avseende 
juniorspelares deltagande i seniorspel. I det aktuella fallet gäller det en spelare som är 14 år 
som anses kunna delta i matchspel då flaggfotboll är kontaktfritt.  
 
TU avslog dispensansökan med motivering att den aktuella åldersskillnaden är för stor. Enligt 
TB behöver spelaren fylla 18 år under kalenderåret för att delta i seniorspel. TU kan dock ge 
dispens för ett år, alltså om spelaren fyller 17 år under kalenderåret. 
 
VU beslutar: VU beslutar att avslå överklagan i enighet med den bedömning som TU har 
gjort. VU hänvisar vidare till representantskapsmöten för diskussioner rörande liknande frågor 
samt arbete med eventuella ändringar av TB.  
 

3.2 Tillgängligt utlån Brandon Friberg  
 
Wäsby Warriors söker lättnad mot paragraf 3.A.3 avseende övergångsperioder. Ärendet gäller 
spelare Brandon Friberg som är licensierad för Arlanda Jets men önskar spela för Wäsby 
Warriors U17 genom utlån. Motiveringen för ett utlån till Wäsby Warriors är spelarens 
förutsättningar att ta sig till träningar då resvägen till den tidigare föreningen är för lång för att 
kunna upprätthållas över tid.  
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TU avslog dispensansökan med motivering att övergångsfönstret är stängt.   
 
VU beslutar: VU beslutar att godkänna överklagan med motiveringen att juniora spelare ska, 
så långt det är möjligt, ges möjlighet att spela. Den geografiska placeringen av träningarna 
med Wäsby Warriors möjliggör deltagande för spelaren och genom att godkänna lättnad 
gentemot TB i det här fallet ges den aktuella spelaren förutsättningar att spela fotboll.  
 

4. Mötets avslutande   
 
KP avslutar mötet kl 21:33.  
 
 
Kjell Peterson   Linnea Nyberg 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Ella Spira  
Justerare 

Kjell Peterson (20 Aug 2021 16:19 GMT+2)
Kjell Peterson

Linnea Nyberg (23 Aug 2021 18:38 GMT+2)
Linnea Nyberg

Ella Spira (24 Aug 2021 16:58 GMT+2)
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