
 
 

Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 
den 12 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 TOMMY MOSTRÖM 

Tommy Moström, 16 år gammal, från Ystad Rockets har ansökt om dispens för att få 
spela seniorfotboll. Tommy anger som skäl att han ska åka till USA i höst och spela 
fotboll och vill därför möta lite tuffare motstånd än vad U-16 serien kan ge och på 
detta sätt kunna förbereda sig bättre. 
 
VU beslutar  
att avslå ansökan. 
 
Motivering: 
VU anser inte att det finns tillräckliga skäl för att låta Tommy spela seniorfotboll. 
SAFF jobbar hårt med att ungdomar ska kunna spela fotboll i ”sin” egen åldersklass. 
Ystad har ett fungerande U-16 lag som Tommy kan spela i. VU tycker inte heller att 
seniorspel skulle gynna Tommy inför spel i USA. De spelar han kommer att spela 
med och emot i USA håller just nu på att bygga upp sin fysik inför höstens säsong. 
Att då spela i dubbla lag istället för att köra försäsongs träning är mer skadligt än 
vad det gör nytta.   
 
Beslutet kan inte överklagas. 
 

4. BEHANDLANDE AV DISPENS FRÅN  

Christian Hagman, 16 år gammal, från Westerbotten Huskies har ansökt om dispens 
för att få spela seniorfotboll. Tommy anger som skäl att han inte har något lag att 
spela i då Westerbotten inte har ett fungerande U-16 lag. Christian är 1,83 m lång 
och väger 100 kg. 
 
VU beslutar  
att bevilja dispensen. Så fort skriftligt medgivande har inkommit från målsman och 
föreningen. 
 
Motivering: 
SAFF jobbar hårt med att ungdomar ska kunna spela fotboll i ”sin” egen åldersklass. 
Tyvärr har inte Westerbotten ett fungerande U-16 lag som Christian kan spela i. 
Alternativen är då att låta Christian stå utanför seriespel ett helt år med risk att han 
ledsnar på fotbollen och väljer en annan sport. VU anser även att Christian har de 
fysiska förutsättningar som krävs för att klarar av seniorspel.  
 



 
 

Beslutet kan inte överklagas. 
 

 
5. MÖTETS AVSLUTANDE 

TW avslutade mötet. 
 

Vid protokollet   Mötesordförande/Justeringsman 
John Åke Palm   Tommy Wiking 


