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Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska 
Fotbollförbund den 7 april 2007, telefonmöte. 

  

 Närvarande: Tommy Wiking (TW), John-Åke Palm (JÅP) och Thomas Ahlberg (TA) 

  

 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 Örebro Black Knights rörande beslut av 
Tävlingsutskottet (TU)  

 
TU har avslagit Örebros dispensansökan om att skriva farmaravtal med Karlskoga 
Wolves, efter det att tidsramen som anges i Tävlingsbestämmelserna (TB) har passerats. 
 
VU beslutar: 
 
att avslå överklagan. Beslutet är enhälligt. 
 
Motivering: 
 
Enligt TB kap ska avtalet vara insänt minst 60 dagar före seriestart. Att en förening när 
det närmar sig seriestart har ont om spelare är tyvärr inte unikt. Detta är inte en så 
exceptionell situation att det finns anledning att frångå TB. VU anser inte att det 
föreligger några extraordinära förhållanden för att bevilja dispens.  

4. Behandling av dispensansökan för Tomas Vigebjörk och Robert Lundström. 
  

Uppsala ansöker om dispens för att göra en försenad övergång för Tomas Vigebjörk och 
Robert Lundström (nedan kallade TR) från Vasastans Flaggfotbollförening (VFFF) till 
Uppsala 86;ers. Vid licensieringen uppdagades att TR var licensierade som 
flaggfotbollsspelare för VFFF under 2006. Ingen av spelarna eller någon i den nya 
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föreningen har reflekterat över att de skulle vara tvungna att göra en övergång nu när de 
ska spela ”tacklingsfotboll”. Tävlingsutskottet (TU) hänvisar dispensansökan direkt till 
VU då två av ledamöterna (Eva Sigfridsson och Andreas Östlund) båda är engagerade i 
Uppsala. 
 
VU beslutar  
 
att bevilja dispensen. Beslutet är enhälligt. 
 
Motivering: 
 
Det kan vara svårt för den enskilde eller föreningen att uppfatta vad som står i TB 
avseende behovet av övergång när man byter licenstyp. Då det krävs två olika licenser för 
att spela flaggfotboll och tacklingsfotboll anser VU att det kan vara lätt att inte inse 
behovet av en övergång. Detta är något som i framtiden måste förtydligas.  
 
 

 5. Mötets avslutande 

  TW avslutade mötet. 

 

 Vid protokollet   Mötesordförande/Justeringsman 

 

 John Åke Palm   Tommy Wiking 


