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Protokoll fört vid verkställande utskottets (VU) möte i Svenska Amerikanska 
Fotbollförbundet  
 
Nr 3 2021/2022 den 11 juni 2021 (digitalt) 
 
Närvarande:  
Kjell Peterson (KP) 
Ella Spira (ES)  
Jan Burell (JB) 
Fredrik Haraldson (FH) 
Joakim Dahlin (JD)  
 

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 
 
KP öppnar mötet kl 15:30.  
 
FH och JD adjungeras till mötet.   

 
2. Val av mötesordförande och protokolljusterare  

 
KP väljs till mötesordförande, JB väljs till protokolljusterare.  
 

3. Ärenden  
 
3.1 Beslut kring möjlighet att genomföra matcher i Superserien Herr  

 
Region Värmland har infört nya restriktioner som gäller 11 juni – 27 juni. Dessa 
restriktioner innebär att föreningar endast rekommenderas att spela enstaka lokala 
matcher. FH har haft dialog med berörda parter inklusive smittskydd Värmland. 
Carlstad Crusaders har tagit fram en åtgärdslista för att tillgodose säkerheten för 
deltagare i matcher.  
 
DU har meddelat att de inte kommer att tillsätta domare till matcher där Karlstad 
deltar med hänsyn till arbetsmiljön.  
 
VU diskuterar hur förbundet ska förhålla sig till skärpta lokala restriktioner och hur de 
påverkar lagens möjlighet att ta emot andra lag för matcher samt resa för att delta i 
matcher.  
 

VU beslutar: VU kommer från och med 11 juni att fatta beslut veckovis gällande möjlighet att 
spela matcher i Superserien Herr. Samtliga matcher ska föregås av testning för covid-19 av 
samtliga personer som deltar på plan. I områden där berörd region har beslutat om lokala 
restriktioner eller där restriktionerna höjs ska särskilda handlingsplaner tas fram för att öka 
säkerheten vid hemma- och bortamatcher.  
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4. Mötets avslutande  

 
KP avslutar mötet kl 16:00.   

 
 
 
Kjell Peterson   Jan Burell 
Mötesordförande/Sekreterare  Justerare 
 

Kjell Peterson (17 Jun 2021 11:16 GMT+2)
Kjell Peterson Jan Burell (17 Jun 2021 11:18 GMT+2)
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