
Proposition 1 - Verksamhetsidé 
  

Förslag: 

Att det extra förbundsmötet antar den föreslagna verksamhetsidén för förbundet: 

Tillsammans i ett aktivt förbund skapar vi förutsättningar för individen, föreningen och våra idrotters 

utveckling. Vi ingår i internationella sammanhang samtidigt som vi är starkt rotade i den svenska 

idrottsrörelsens värderingar. 

 

Proposition 2 - Värdegrund 
Förslag: 

Att det extra förbundsmötet antar den föreslagna värdegrunden för förbundet: 

Vi står för Gemenskap, Respekt, Öppenhet och Kontinuerlig utveckling 

 

Proposition 3 – Förbundets namn 
Förslag: 

Att det extra förbundsmötet beslutar att anta ett nytt namn på förbundet som ska gälla från 1 januari 

2022. Namnet ändras därmed i ändamålsparagrafen i stadgarna.  

Föreslaget namn: 

SWE3 – The Swedish Association for American Football, Flag football and Hockey. 

SWE3 – Svenska förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.  

 

Proposition 4 – Ändamålsparagrafen 
Förslag:  

Att det extra förbundsmötet beslutar att ändra ändamålsparagrafen (§1.1) till den nya lydelsen. 

 

Gammal lydelse 

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift 

att främja och administrera idrotterna i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom 

verka för att amerikansk fotboll, baseboll, flaggfotboll, Landhockey och softboll blir tillgänglig för alla. 

Förbundets verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i 

Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. 

Ny lydelse 

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet (SAFF) - i dessa stadgar benämnt Förbundet - har till uppgift 

att främja och administrera idrotterna i Sverige samt företräda denna idrott i utlandet, även såsom 

verka för att amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey blir tillgänglig för alla. Förbundets 



verksamhet skall stå i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap i Sveriges 

Riksidrottsförbunds (RF) stadgar. 

 

Motivering: 

Eftersom Svenska Baseboll och softbollförbundet på sitt förbundsmöte beslutade att inte fortsätta 

med samgåendet så bör baseboll och softboll tas bort ur ändamålsparagrafen.  Ändringen ska ske 

omedelbart. 

 

Proposition 5 – Specialdistriktsförbunden 
 

Förslag: Att det extra förbundsmötet beslutar att i de stadgarna som antogs av förbundsmötet i mars 

2021 och som ska börja gälla 1 januari 2022 ändra § 7.2 till föreslagen lydelse.  

 

Gammal lydelse:  

SAFF-distrikt bör i fråga om administrationen omfatta samma geografiska område som motsvarande 

RF-SISU distrikt. Beslut om annan regional indelning så att SAFF-distrikt omfattar fler än ett RF-SISU 

distrikt eller ett eller flera län ska anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från det sagda ska efter 

beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande. Innan beslut tas om SDFs namn ska RF höras. Härvid 

bör beaktas att SDF inom olika idrotter men med samma geografiska gränser erhåller likartad 

benämning. SWE3-distrikten har följande regionala gränser (SDF numreras 63 som är SAFFs SF 

nummer följt av lägsta Distrikstnummer inom SDFs område. DF-nummer finns inom parentes efter 

namnet på RF-SISU Distrikt som ingår i SDFs geografiska område): 

 - 6301 Södra Sveriges Amerikanska Fotbollförbund omfattar Blekinge (01), Halland (07) Skåne (13), 

Småland (14). 

 - 6303 Norra Sveriges Amerikanska fotbollförbund omfattar Dalarna (03), Gävleborg (26), Jämtland-

Härjedalen (09), Norrbotten (11), Västerbotten (19), Västernorrland (24).  

- 6304 Östra Sveriges Amerikanska fotbollförbund omfattar Gotland (04), Stockholm (15), Sörmland 

(16), Uppland (17).  

- 6312 Mellersta Sveriges Amerikanska fotbollförbund omfattar Örebro (12), Värmland (18), 

Västmanland (21), Östergötland (23), Västra Götaland (25) 

 

Ny lydelse: 

SWE3 Norra distriktet omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Jämtland, 

Norrbotten, Västerbottens och Västernorrlands län samt kommunerna Ovanåker, Ljusdal, 

Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall.  

SWE3 Stockholm distriktet omfattar i fråga om administration följande geografiska område: 

Stockholms län.  



SWE3 Mellersta distriktet omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Dalarna, 

Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppsala och Västmanlands län samt kommunerna Ockelbo, 

Hofors, Gävle och Sandviken. Örebro län utan kommunerna Degerfors och Karlskoga.  

SWE3 Västra distriktet omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Västra 

Götalands, Värmlands och Jönköpings län samt kommunerna Degerfors och Karlskoga.  

SWE3 Södra distriktet omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Blekinge, 

Halland, Kronoberg, Kalmar och Skåne län. 

 

Motivering: 

Arbetet med att gå från fem till fyra SDF behöver mer tid och därför föreslår FS att in i 2022 behålla 

nuvarande geografiska indelningen för att under senare tillfälle arbeta vidare med frågan. Namnen 

på samtliga SDF anpassas för att följa förbundet nya föreslagna namn. 

 

Proposition 6 – Valbarhet 
 

Förslag:  

Att extra förbundsmötet beslutar att anta den nya lydelsen för §2.6 gällande valbarhet. 

Att ändringen gäller från 1 januari 2022. 

 

Gammal lydelse: 

Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20-21 är person som under mötesåret fyller lägst 18 år och som 

är mantalsskriven i Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller 

revisorssuppleant. Medlem av förbundsstyrelsen, SDF:s styrelse eller förbundets revisorer får inte 

inneha post i Valberedningen eller vara ledamot i Ledningsgrupp Idrott. Ledamot i valberedningen får 

inte inneha post i Ledningsgrupp Idrott. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd revisor med 

revisorsexamen. Ledamot av SDF-styrelse är inte valbar till förbundsstyrelsen. Arbetstagare inom RFs 

organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbundet. 

 

Ny lydelse 

Valbar enligt punkterna 16-17 samt 20-21 är person som under mötesåret fyller lägst 18 år och som 

är mantalsskriven i Sverige. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller 

revisorssuppleant. Medlem av förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer får inte inneha post i 

Valberedningen. Ledamot i valberedningen får inte inneha post i Ledningsgrupp Idrott. Ledamot i 

förbundsstyrelsen får inte inneha post i ledningsgrupp. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd 

revisor med revisorsexamen. Arbetstagare inom RFs organisationer får inte vara revisor eller 

revisorssuppleant i förbundet. 

 

Motivering 



Förbundsstyrelsen anser en person som sitter i SDF-styrelse ska vara valbar till och ledningsgrupp 

eller förbundsstyrelsen 


