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PROTOKOLL FÖRT VID VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS MÖTE I SVENSKA AMERIKANSK 

FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 5 JUNI 2013, TELEFONMÖTE 
 

 
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Thomas Ahlberg (TA), 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 LIDINGÖ 
Lidingö AFF har överklagat TU’s beslut att tilldela LAFF en straffavgift på 3.000 kr för 

att de använt tränare utan tränarlicens vid match.  
 

VU beslutar: 
 

att avslå överklagan. 

 
Motivering: 

Lidingö anför i sin överklagan att de personer som utpekats som tränare inte är tränare 
utan att de är lag- & materialansvariga. Därtill anförs en del olika argument av 

varierande karaktär och vikt. 

 
Det är klarlagt att de personerna som utpekats har agerat som tränare under matchen. 

Det framgår av den anmälan som gjordes av Minette Rogner. VU har också fått 
vittnesmål från bl.a. den domare som dömde matchen och som dessutom hade 

positionen på Lidingös sidlinje. Denna domare är även tränare sedan många är med 
bl.a. uppdrag i landslagen och enligt honom finns det inga som helst tvivel att de 

utpekade personerna agerade som tränare. De sk. lag & materialansvariga deltog i 

direkta interaktioner med spelarna rörande kallande av spel, vilka formationer som 
spelarna skulle använda samt vilka spelgrupper som skulle delta i olika 

matchsekvenser. Kort sagt, de agerade som tränare. De enda som hävdar att 
personerna inte agerade som tränare är LAFF.  

 

VU kan inte tolka LAFFs överklagan på annat sätt än att LAFF medvetet försökt fuska. 
Att LAFF’s företrädare inte skulle vara medveten om att de personer som han kallar lag-

& materialansvariga i själva verket är tränare som ska ha tränarlicens är fullständigt 
orimligt. LAFF har medvetet uppgivit felaktiga uppgifter på spelarlistan och LAFF har 

dessutom i sin överklagan fortsatt att lämna osanna uppgifter. Det är mycket allvarligt 

om en föreningsföreträdare avsiktligt väljer att lämna osanna uppgifter i syfte att 
vilseleda i ett överklagningsärende. VU kommer med anledning av de uppgifter som 

Peter Emmevid ordförande i Lidingö AFF lämnat att sända en anmälan till 
Disciplinnämnden för att Emmevid brutit mot RFs stadgar kap 14, §2 punkt 9.  
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LAFF har använt personer utan tränarlicens som tränare vid den aktuella matchen och 

LAFF har dessutom medvetet försökt dölja detta. VU finner inga skäl att bevilja 
överklagan. 

 
VU’s beslut kan inte överklagas. 

 

 
 

 
4. MÖTETS AVSLUTANDE 

  
 TW avslutade mötet. 

 

Vid protokollet    Mötesordförande/Justeringsman 
 

 
Hans Gunnarsson   Tommy Wiking 


