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Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 
den 26 mars 2007, telefonmöte. 

  

 Närvarande: Tommy Wiking (TW), John-Åke Palm (JÅP) och Niklas Turebrand (NT) 

  

 1. Mötets öppnande och eventuella adjungeringar 

   Mötet öppnades av TW.  

 2. Val av mötessekreterare och protokolljusterare 

Förslag: JÅP till mötessekreterare och TW till protokollsjusterare. VU beslutar 
att välja JÅP till mötessekreterare och TW till protokolljusterare. 

3. Behandling av överklagan från Johan Wikander och Robert Stars rörande beslut av 
Tävlingsutskottet (TU)  

 
TU har avslagit Wikander och Stars (nedan kallade WS) begäran om att få göra övergång 
från Sundsvall till Arlanda. WS har begärt att de skall anses vara fria att göra en övergång 
till Arlanda då Sundsvall inte svarat på deras begäran om avgångsbevis inom de tidsramar 
som anges i Tävlingsbestämmelserna (TB). 
 
VU beslutar: 
 
att avslå överklagan. Beslutet är enhälligt. 
 
Motivering: 
 
Enligt TB har föreningar med förhandlingsrätt för en spelare full beslutanderätt rörande 
om de vill tillåta en övergång eller inte. Det finns inget utrymme för att ta hänsyn till 
omständigheterna varför en spelare vill göra en övergång utan föreningen har rätt att neka 
övergång. VU har därför inte beaktat skälen till varför WS vill lämna Sundsvall då detta är 
irrelevant.  
 
VU finner inte heller några andra skäl till varför Sundsvalls förhandlingsrätt skall 
undanröjas. 
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WS har anfört att Sundsvall inte har följt reglerna i TB 3.A. 5 rörande Avgångsbevis och 
att de därmed skulle vara fria att göra en övergång.  
 
Otvistigt är att Sundsvall genom sin tidigare ordförande gett WS ett muntligt besked om 
att de inte skulle tillåtas göra en övergång. Både Sundsvall och WS har bekräftat att ett 
sådant besked lämnats.  
Då reglerna för Avgångsbevis har tillkommit för att spelare skall få ett besked av sin 
förening och för att om spelaren ändå inte får något besked så skall spelaren anses vara 
löst från föreningens förhandlingsrätt. En förening kan då genom sin passivitet förlora sin 
förhandlingsrätt.  
Sundsvall har gett ett svar, muntligt, och detta svar har mottagits av WS. Reglerna om 
avgångsbevis är då inte tillämpliga eftersom Sundsvall har gett WS ett tydligt svar. 
 
Ett muntligt svar förutsatt att båda parter bekräftar beskedet är en enligt VU tillräckligt.  
 
VU vill dock för tydlighetens skull påpeka att Sundsvall har uppfyllt kraven på det 
skriftliga förfarandet i enlighet med Avgångsbevis. Enligt TB 3.A.5 skall en begäran om 
avgångsbevis motsigneras av företrädare för föreningen och från det datumet när 
motsignering sker så har föreningen 14 dygn på sig att svara.  
 
WS har skickat ett rekommenderat brev till Sundsvall och Sundsvall har skickat ett 
skriftligt svar till WS samma dag som Sundsvall hämtade ut det rekommenderade brevet. 
Att Sundsvall inte har hämtat ut brevet inom 14 dygn är inte att anse som att de inte har 
svarat inom 14 dygn från motsignering av begäran om avgångsbevis.  
VU anser inte heller att det Sundsvall tagit orimligt lång tid på sig att hämta ut det 
rekommenderade brevet (brevet skickades den 14 december och hämtades ut den 8 
januari). Sundsvall har uppfyllt TB och spelarna skall inte beviljas avgångsbevis pga. 
Sundsvalls passivitet.  
 

 4. Mötets avslutande 

  TW avslutade mötet. 

 

 Vid protokollet  Mötesordförande/Justeringsman 

 

 John Åke Palm  Tommy Wiking 


