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Protokoll fört vid verkställande utskottets (VU) möte i Svenska Amerikanska 
Fotbollförbundet  
 
Nr 7 2021/2022 den 29 juli 2021 (digitalt) 
 
Närvarande:  
Kjell Peterson (KP) 
Ella Spira (ES)  
Linnea Nyberg (LN) 
Jan Burell (JB) 
Erika W Snäll (EWS) 
 

1. Mötets öppnande och ev. adjungeringar 
 
KP öppnar mötet kl 21:00. 
 
EWS adjungeras till mötet.   

 
2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare  

 
LN väljs till mötessekreterare, JB väljs till protokolljusterare.  
 

3. Ärenden  
 
3.1 Rak, nationell SM-serie i flaggfotboll istället för beslutad konferensindelad 

SM-serie 2021 samt lättnad mot minimikravet på antal spelade matcher för 
att vara godkänd att delta i slutspelet   

 
Den första delen av överklagan rör spelschemat för SM-serien i flaggfotboll. VU hänvisar till 
FFU för frågor rörande spelschema, VU tar därför inte något beslut i frågan utan tidigare 
fattat beslut av FFU och fastslaget av FS på styrelsemötet 21/6 ligger kvar.  

 
Den andra delen av överklagan handlar om ändring av TB där förslaget är att justera artikel 
2.A.4.2 som berör en spelares giltiga deltagande i slutspels- och kvalmatch. Förslaget innebär 
att justera kravet om deltagande från minst 30% av lagets seriespelsmatcher till 28% eller 
”minst två matcher”. VU diskuterar frågan i förhållande till nyttan som ett avsteg från TB kan 
innebära för lagen som deltar i serien kontra det prejudikat som ett sådant avsteg kan 
innebära.  

 
VU beslutar: VU beslutar att avslå begäran om justering av bestämmelser i TB avseende 
artikel 2.A.4.2. Kravet på deltagande i minst 30% av lagets seriespelsmatcher beslutades på 
senaste representantskapsmötet och VU ser inte att några nya omständigheter har uppstått som 
föranleder en förändring. VU noterar att en förändring av TB för flaggfotboll bör göras genom 
de processer som finns för det arbetet.  
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4. Mötets avslutande  
 
KP avslutar mötet kl 21:13.  

 
 
 
Kjell Peterson   Linnea Nyberg 
Mötesordförande   Sekreterare 
 
 
 
Jan Burell  
Justerare 

Kjell Peterson (2 Aug 2021 11:11 GMT+2)
Kjell Peterson

Linnea Nyberg (2 Aug 2021 19:15 GMT+2)
Linnea Nyberg

Jan Burell (2 Aug 2021 19:16 GMT+2)
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