
 
 

Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 
den 4 maj 2005 kl. 20.00 på telefon 

 
Närvarande: Niklas Turebrand (NT), 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 DISPENS FRÅN FILIP SÖDERHOLM 

Filip Söderholm från Jönköping Hawks har ansökt om dispens för att få göra en 
övergång till Carlstad Crusaders efter det att övergångsdatumet (31/3) har 
passerats. Filip hänvisar till att han nu har fått ett jobb som gör det möjligt för 
honom att kunna spela för Carlstad på helgerna. Filip bor och arbetar fortfarande i 
Jönköping. Filip hade redan kontakt med Carlstad vi årsskiftet ang. övergång, men 
avvaktade pga. arbetssituationen. 
 
VU beslutar  
att avslå ansökan. 
 
Motivering: 
VU anser inte att Filip har tillräckliga skäl för att få dispens. Filip har inte med kort 
varsel varken flyttat till eller fått jobb i Carlstad. Hade Filip varit förutseende och 
gjort övergången innan den 31 mars hade han själv kunnat välja om han skulle 
börjat spela för Carlstad eller inte så fort arbetssituationen löst sig 
 
Beslutet kan inte överklagas. 
 

4. BEHANDLANDE AV DISPENS FRÅN ADILSON B FERNANDES 

Adilson B Fernades från Jönköping Hawks har ansökt om dispens för att få göra en 
övergång till Halmstad Eagels efter det att övergångsdatumet (31/3) har passerats. 
Adilson hänvisar till att han nu har fått ett jobb i Halmstad och har flytta dit. 
Adilson fick besked om det nya jobbet strax innan den 31 mars och hann inte få in 
alla övergångshandlingar i tid.  
 
VU beslutar  
att bevilja dispensen. 
 
Motivering: 
Adilson fick med kort varsel veta att han fått jobb i Halmstad och flyttade till 
Halmstad två veckor in i april. Adilson kunde inte förutse att han skulle få det jobb 
han hade sökt i Halmstad och då flytta till Halmstad. Hade han inte fått jobb i 
Halmstad hade han inte flyttat till Halmstad och inte varit intresserad av att börja 
spela med Halmstad. FS har tidigare beviljat sådana här dispenser. VU tycker inte 
det är rimligt att Adilson skulle ha hunnit med att få in alla övergångshandlingar på 
några få dagar. 



 
 

 
Beslutet kan inte överklagas. 
 

 
5. MÖTETS AVSLUTANDE 

TW avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Mötesordförande/Justeringsman 
John Åke Palm   Tommy Wiking 


