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Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 
den 11 september 2008, telefonmöte. 

 Närvarande: Tommy Wiking (TW), John-Åke Palm (JÅP) och Ingrid Svensson (IS) 

 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 Örebro Black Knights rörande beslut av 
Tävlingsutskottet (TU)  

 
Örebro har sökt dispens för att inte behöva spela kvalmatchen till Superserien mot 
Göteborg. Örebro anför att matchen är betydelselös då de inte har för avsikt att gå upp 
till Superserien även om de skulle vinna kvalmatchen. Vidare har Örebro utvecklat varför 
de inte kan eller vill gå upp till Superserien 2009. 
 
VU beslutar: 
 
att avslå överklagan. Beslutet är enhälligt och beslutet kan inte överklagas. 
 
Motivering: 
Under hösten 2007 ändrades Tävlingsbestämmelserna bl.a. i syfte att minska antalet 
avhopp och wo från seriespelet. Några av förändringarna var att straffavgiften för att 
lämna wo eller för att utträda ur seriespel höjdes markant samt att kvalmatcher inte längre 
innebar en valmöjlighet utan att de gjordes obligatoriska. Det fanns och finns såvitt VU 
kan bedöma det ett stort stöd för att strama upp regelverket just för att minska 
problemen med wo och utträde ur seriespel.  
 
Med ovanstående bakgrund blir utrymmet att ge dispens för Örebro litet. Det skäl som 
Örebro anför, att matchen är betydelselös, är enligt VU:s mening inte tillräckligt för att ge 
dispens från regelverket. Om dispens skulle ges medför det att VU öppnar för att alla lag 
som inte vill eller kan gå upp en division har rätt att inte slutföra sin serie eller kvalspel. 
Det är inte en utveckling som VU ser som önskvärd. 
 
Om Örebro vinner kvalmatchen kan Örebro i enlighet med TB avstå från sin plats i 
Superserien (skall meddelas inom 60 dagar) utan att några sanktioner inträder. 
 
Örebros övarklagan skall därmed avslås. 
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 4. Mötets avslutande 

  TW avslutade mötet. 

 Vid protokollet  Mötesordförande/Justeringsman 

 John Åke Palm  Tommy Wiking 


