PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS MÖTE I SVENSKA AMERIKANSK
FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 14 MAJ 2013, TELEFONMÖTE
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR
Mötet öppnades av TW.
2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE
Förslag: HG till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare.
Verkställande utskottet (VU) beslutar
att välja HG till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare.
3. ÖVERKLAGAN AV TU-BESLUT FRÅN ÖREBRO
Örebro Black Knights (ÖBK) har överklagat beslut från TU om dispens för sen övergång
rörande Frederik Denkvist och Matt Simjon.
VU beslutar:
att bevilja överklagan för Frederik Denkvist (FD)och avslå densamma för Matt Simjon
(MS).
Motivering:
ÖBK har ingått farmarlagsavtal med Eskilstuna Sharks (ES) inför säsongen 2013. ES har
sedermera dragit sig ur serien varför farmarlagsavtalet inte längre gäller. Då ES drog
sig ur efter att övergångsperioden var avslutad tillåter inte TB några övergångar.
Regelverket i TB är klara vad gäller för sena övergångar från en förening som dragit sig
ur en serie, det är inte tillåtet. De spelare som tillhör den föreningen får ta ansvar för
att de befinner sig i situationen att tillhöra en förening som inte ska delta med lag i
seriespel. De spelarna kunde ha genomfört en övergång innan tidsgränsen passerats
eller sett till att föreningen kunnat genomföra seriespelet.
Grundregeln är sålunda att övergång inte skall tillåtas.
FD har kunnat påvisa att han försökt få till stånd en övergång innan tidsgränsen men
att detta avvisats av ÖBK och ES. ÖBK och ES har avvisat övergången då föreningarna
kommit överens om att FD ska fortsätta att tillhöra ES men att han endast ska spela för
ÖBK under säsongen 2013 genom det farmarlagsavtal föreningarna har. ES har även
tränat med ÖBK under vintern/våren.
VU anser därmed att FD genom sina försökt att få till en övergång aktivt försökt ta
ansvar för sin situation och att han inte ska lastas för att ES genom sitt sena avhopp
stoppar hans möjlighet till spel 2013. VU tillåter därmed att en sen genomgång
genomförs från ES till ÖBK av FD. Övergången skall i övrigt ske i enlighet med TB’s
regler.
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Vad avser MS har det inte anförts några skäl till varför TB inte skall gälla. Inga försök
att genomföra en övergång som stoppats av de båda föreningarna har redovisats och
inte heller skulle MS endast spela med ÖBK.
MS ska därför omfattas av TB’s regelverk och sen övergång medges inte.
VUs beslut kan inte överklagas
4. ANSÖKAN OM SMEKNAMN FRÅN KFUM LINKÖPING
KFUM Linköping har ansökt om att få kalla sig KFUM Linköping Raiders.
VU beslutar: att godkänna ansökan.
5. FÖRLÄNGNING AV DISPENSTID FÖR TRÄNARLICENS
MiR föreslår att dispenstiden före att ansöka om tränarlicens förlängs t o m den 24 maj
2013. Tidigare var dispenstiden satt till en vecka före respektive series start.
VU beslutar: att godkänna förslaget.
6. MÖTETS AVSLUTANDE
TW avslutade mötet.
Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Hans Gunnarsson

Tommy Wiking
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