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Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 
den 23 augusti 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 

VU beslutar att välja JÅP till mötessekreterare och TW till protokolljusterare. 

3. Behandling av överklagan från Roslagen rörande beslut av Tävlingsutskottet (TU)  
 

TU har ändrat på det felaktiga spelschema som angav att vinnaren av division 2 östra 
skulle ha hemmaplan i kvalmatchen mot vinnaren av division 2 norra. Roslagen yrkar på 
att matchen skall spelas med Roslagen som hemmalag då TU korrigerat det felaktiga 
schemat för sent och att sådana korrigeringar skall ske senast två månader innan det 
aktuella matchdatumet. Vidare anför Roslagen att de kommer att drabbas ekonomiskt då 
de inte kan få fördelaktiga priser på bussresor och att de kommer att mista intäkter från 
ett hemmaarrangemang samt att de kommer att drabbas sportsligt då spelare inte kan 
delta i en bortamatch.  
 
VU beslutar: 
 
att avslå överklagan. Beslutet är enhälligt. 
 
Motivering: 
Det ursprungliga schemat med vinnaren av division 2 östra som hemmalag var felaktigt 
och detta har inte heller Roslagen bestridit. Frågan gäller då ifall TU gjort korrigeringen så 
sent att den medför orimliga konsekvenser för Roslagen. Ändringen gjordes den 18 
augusti, dvs två veckor innan den aktuella kvalmatchen. VU anser inte att det medför 
orimliga konsekvenser för Roslagen. Det är naturligtvis olyckligt att korrigeringen gjordes 
så sent men VU anser inte att den sena korrigeringen skall medföra att Sundsvalls rätt till 
hemmamatch skall ändras. 
 

 4. Mötets avslutande 

  TW avslutade mötet. 

 Vid protokollet  Mötesordförande/Justeringsman 

 John Åke Palm  Tommy Wiking 


