Protokoll fört vid Verkställande Utskottets (VU) möte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund
den 5 april 2009, 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 Tyresö Royal Crowns rörande beslut av
Tävlingsutskottet (TU) att tillåta Kevin Kronow att göra en övergång till Stockholm
Mean Machines.
Tyresö har överklagat TUs beslut att Kevin Kronow skall få ett avgångsbevis med
motivering att Tyresö inte inom rimlig tid svarat på Kronows begäran om avgångsbevis.
Tyresö har i sin överklagan framfört att de hämtat ut det rekade brev som Kronow
skickat till dem inom 30 dagar och att de svarat såsom TB föreskriver inom 14 dagar.
Kronow har beretts tillfälle att svara på Tyresös överklagan och Kronow har framfört
sina svar. Tyresö har därefter beretts möjlighet att komplettera sina svar.
VU beslutar:
att bifalla överklagan. Beslutet är enhälligt och beslutet kan inte överklagas.
Motivering:
Tävlingsbestämmelserna ger föreningarna en stark rätt till sina spelare. Det finns tex inget
sätt att tvinga en förening ens till skiljenämnd utan skiljenämndsförfarande bygger på
frivilligt deltagande från den förening som har förhandlingsrätten.
När en spelare vill byta förening och han/hon redan har bestämt sig för vilken förening
han/hon vill flytta till så skall 3A15 användas. Regelverket om avgångsbevis finns för två
situationer, dels när en spelare inte vet till vilken förening spelaren vill gå och han/hon
vill ha fria händer att prata med flera föreningar och dels när en förening inte längre har
en aktiv styrelse vilket medför att en spelare inte kan få sina övergångshandlingar
påskrivna. I det senare fallet kan då en förening mista sin förhandlingsrätt pga passivitet.
I de inkomna handlingarna och svaren så framstår det med all tydlig önskvärdhet att
Kronow och Tyresö har vitt skilda uppfattningar om hur processen gått till och vad som
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sagts. VU fäster ingen större vikt på de olika påståendena och gör heller ingen bedömning
om vem som kan anses vara mest trovärdig. Parterna har olika uppfattning och i själva
sakfrågan bedömer VU inte att det heller har någon större påverkan.
Det som är klarlagt är att Tyresö svarat på Kronows begäran om avgångsbevis och att de
inte hämtat ut ett rekat brev förrän efter 30 dagar. Tyresö har dock sedan de hämtat ut
det rekade brevet svarat Kronow inom 14 dagar.
Vid en strikt formell tolkning av TB kan inte VU komma till en annan slutsats än att
Tyresö uppfyllt de krav som TB ställer.
Det innebär dock inte att Tyresö inte kunde agerat annorlunda eller att Tyresö skall stå
fria från kritik för sitt agerande. Tyresö borde ha hämtat ut det rekade brevet långt
tidigare än vad de faktiskt gjorde. Vidare borde Tyresö haft en tydligare kommunikation
gentemot sin medlem Kronow. Den otydlighet och de skilda åsikter om vad som sagts är
framförallt Tyresös ansvar. Tyresö har inte agerat på den nivå som en förening i
Superserien förväntas. För det skall Tyresö klandras men det innebär inte att deras
förhandlingsrätt till Kronow upphävs.
I Kronows fall så har han inte heller agerat på ett sådant sätt att han kan undgå kritik. Det
är klarlagt att Kronow vid tillfället för sin begäran av avgångsbevis redan hade kontakt
med Stockholm Mean Machines och att det torde vara klarlagt för honom att Tyresö inte
hade för avsikt att släppa honom utan transferavgift från Stockholm Mean Machines. Att
då begära ett avgångsbevis förefaller vara gjort endast i syfte att få ett avgångsbevis pga
passivitet från Tyresös sida. Stockholm Mean Machines borde också ha kontaktat Tyresö
och förhandlat om en övergång men så förefaller inte ha skett.
VU anser det klarlagt att både Kronow och Stockholm Mean Machines redan i
inledningen av processen visste att Tyresö inte skulle släppa Kronow utan avgift och att
de då beslutat sig för att Kronow skulle söka ett avgångsbevis. Det är ett tveksamt
förfarande som VU inte kan se varför det skall uppmuntras.
VU kan därför i sin samlade bedömning inte komma till någon annan slutsats än att
Tyresös överklagan skall bifallas.
4. Mötets avslutande
TW avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman
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