Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund
den 14 oktober 2003 kl. 12.30 PÅ TELEFON
Närvarande: Joan Travesset (JT), John-Åke Palm (JÅP) och Tommy Wiking (TW).
1. MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet öppnades av TW.
2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE
Förslag: JÅP till mötessekreterare, TW till protokolljusterare.
Verkställande utskottet (VU) beslutar
att välja JÅP till mötessekreterare, TW till protokolljusterare.
3. BEHANDLANDE AV ÖVERKLAGAN FRÅN GEFLE RED DEVILS.
Gefle har inkommit med en protest med anledning av att Uppsala lämnat w.o. vid
möte mot Örebro i MSAFFs U19 serie. VU finner inte att den skrivelsen som Gefle
skickat in kan behandlas som en protest då det som Gefle anför i sin skrivelse inte
kan anses vara en protest. VU anser att Gefle i sin skrivelse överklagar MSAFFs
beslut att stryka Uppsalas alla matcher ur U19 serien vilket medför att Örebro
vinner MSAFFs U19 serie.
VU beslutar
att avslå överklagan.
Motivering:
Tävlingsbestämmelsernas regler för vad om händer vid utträde ur serie eller w.o.
(1D13 & 1D24) har prövats tidigare och vid samtliga fall har dispens ej givits. Det
finns således inget stöd från tidigare beslut att frångå TB. Regeln att ett lags matcher
skall strykas helt i den sammanräknade tabellen vid w.o. /utträde ur serien kan inte
tolkas annorlunda än såsom MSAFF gjort. Att tilldela Örebro en vinst i den inställda
matchen mot Uppsala vore i direkt konflikt med TB och tidigare fattade prejudikat.
MSAFF har i sitt beslut följt TB och strukit Uppsalas samtliga matcher i den
sammanräknade tabellen och VU finner inte att MSAFF handlat felaktigt. VU finner
inte heller några skäl till varför VU skall tolka regeln annorlunda.
Gefle har anfört att VU skall använda sig av TB 1A41 eftersom Gefle drabbats på ett
”oskäligt sätt” enligt Gefle.
VU finner inte att den slutgiltiga tabellen med Örebro som seriesegrare skulle visa
på någon sportslig orättvisa då Örebro placeras högre än Gefle p.g.a. bättre intern
målskillnad. Vidare finner VU inte att Uppsalas handlande skulle vara genomfört
med syfte att otillbörligt gynna Örebro.
Beslutet kan inte överklagas.
4. MÖTETS AVSLUTANDE
TW avslutade mötet.
Vid protokollet
John Åke Palm

Mötesordförande/Justeringsman
Tommy Wiking

