
 
 

 
Postadress Telefon o E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46  kansliet@amerikanskfotboll.com 
10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

PROTOKOLL 10 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS 
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 26 
OKTOBER, DIGITALT MÖTE 
 
Punkt  Ansvarig 

1.  Mötets öppnade KP 
2.  Fastställande av dagordning KP 
3.  Val av protokolljusterare KP 
4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från 

VU 
KP 

5.   Rapporter från RF, andra förbund och kansli  
 a. RF och andra förbund FH 
 b. Kansli och personal FH 
 c. Strategiska dokument LN 
 d. Disciplinnämnd FH 

6.  Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner  
 a. Ekonomi JB 
 b. Avtal och instruktioner JB 
 c. IUP AB FH 

7.  Uppföljning av tävlingsverksamheten  
 a. Superserien, dam och herr TU 
 b. Breddverksamhet, Division 1, dam och herr TU 
 c. Barn och ungdom TL 
 d. Flaggfotboll FFU 
 e. Landhockey ES 
 f. Tävlingsutskottet övrigt TU 

8.  Uppföljning av ansvarsområden  
 a. Landslag DJ 
 b. RIG och NIU DJ 
 c. Internationellt KP, 

EWS,BI 
 d. Domare DU 
 e. Distrikt  FH 
 f. Verksamhetsstöd BoU med verksamhetsstöd TL 
 g. Utbildning  TL 
 h. Kommunikation och information EWS 
 i. Marknad FH 
 j. Evenemang JT 
 k. Antidoping FH 
 l. Landhockey ES 
 m Flaggfotboll EWS 

9.  Uppföljning av projekt  
 a. Samgåendeprocessen  FH, KP m fl 
 b. Coronagruppen  FH,JT, 

EWS 
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 c. Föreningsforum CHH 
 d. Vision 2030 CHH 

10.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra KP/FH 
11.  Mötets avslutande KP 

 
Närvarande: 
Kjell Peterson, ordförande (KP)  
Jan Burell, ledamot (JB) 
Björn Isberg, ledamot (BI) 
Celine Helgesson Hallström, ledamot (CHH) 
Anton Lagerström, ledamot (AL) 
Lars Samuelsson, ledamot (LS) 
Ella Spira, ledamot (ES), fr o m p.6 
Erika Wiman Snäll, ledamot, fr o m p.5 b 
Joakim Dahlin, TU adjungerad (JD) 
Pelle Haglund, DU, adjungerad (PH) 
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 
Monica Thomassen, adjungerad (MT) 
 
Förhindrade: 
David Jonsson, ledamot (DJ) 
Linnea Nyberg, ledamot (LN) 
Joan Travesset, ledamot (JT) 
 
1. Mötets öppnande och adjungeringar 

KP öppnade mötet och hälsade alla välkomna. JD, PH, FH och MT adjungerades för hela 
mötet.  
 

2.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen justerades och fastställdes.  
 

3.  Val av protokolljusterare 
  
 Beslutades att:  

• välja BI till mötesjusterare  
 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 
KP gick igenom de beslut som togs vid föregående möte samt beslut från det VU-möte 
som har hållits sedan sist.  
 

5.  RF rapporter från RF och andra förbund och kansli 
a.  RF och andra förbund 

FH föredrog aktuella händelser.  
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• Svenska Fäktförbundet har utmanat ett RIM-beslut i förvaltningsdomstol vilket kan 

få   stora konsekvenser för idrottsrörelser framöver 
• SM-veckan sommar 2024 har tilldelats Västerås. 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/vasterasfarsm-
veckansommar2024 

• Ännu inget beslut gällande Svenska Fotbollsförbundets och RF:s ärende som 
ligger i  skiljenämnd. 

• Rapport från RF:s ordförandeträff finns bifogad till styrelsen. KP deltog. 
• GS/DC träff har hållits. FH deltog. Presentation från mötet finns bifogat. 
• SF-dialoger är planerade i november, KP och FH deltar. 

 
8.c. Internationellt 

KP informerade om nordiskt möte som har hållits den 22 oktober. Deltagare var: KP 
(sammankallande), BI, DJ, FH, Roope Noronen (Finland), Lars Carlsen (Danmark, 
Anders Munch Skovgren 
 (Danmark), Thomas Kejser-Lervik (Norge). På agendan fanns ELF (European League of 
Football), nordisk serie för klubblag och månatliga möten. 
 
På mötet beslutades det att fortsätta en nordisk dialog kring ELF samt en nordisk serie för 
klubblag. Sverige kallar till ett nästa möte för att diskutera mer konkret hur en nordisk 
serie kan utformas. Det beslöts också att att fortsätta med månatliga nordiska möten, Lars 
Carlsen kallar till nästa nordiska möte.  
 
Det informerades om att IFAF har skickat ett email angående en ekonomisk uppgörelse 
enligt fransk lag där IFAF kommer att betala advokatkostnader för Tommy Wiking i 
samband med CAS-beslut. Nomineringar till IFAF styrelse inför årsmötet är klara och att 
KP är registrerad för att rösta i valet till IFAF-styrelsen 2021. 
 

5.b. Kansli och personal 
FH föredrog punkten. 
 
• Anställningen av nya tjänsten till sportkontoret är klar, Peter Nilsson börjar 

senast 27 december.  
• FH lämnade övrig personalinformation 
• Medarbetar- och lönesamtal äger rum under november månad. 
 

c.    Strategiska dokument 
FH föredrog propositionerna som han tillsammans med BI och LS arbetat med till det 
extra förbundsmötet. 

 
 Beslutades att: 
 

• föreslå det extra förbundsmötet propositionerna 1-6 enligt bifogat (eventuellt  
 redaktionella ändringar kommer att göras). 

http://www.amerikanskfotboll.com/
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/vasterasfarsm-veckansommar2024
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/vasterasfarsm-veckansommar2024


 
 

 
Postadress Telefon o E-post 
Box 11016 +46 8 – 699 62 46  kansliet@amerikanskfotboll.com 
10061 Stockholm  Organisations nr Hemsida 
  802013-4428 www.amerikanskfotboll.com 
 

 

9.a Uppföljning av projekt 
Samgåendeprocessen 
FH föredrog punkten. 

- Ekonomi. Överföring av SLHF medel till SAFF har skett. RF ska inom kort betala 
ut sista delen av samgåendestödet. Stimulansstödet som är 750.000 i tre år 
kommer betalas ut över tre års  tid 

- Planering för konferensen med fokus på nya förbundet pågår. Påminnelser om 
inbjudan har gått ut. Vi siktar på att vara 100–120 personer på konferensen. 
Slutgiltigt schema presenteras inom kort. 

- Arbetet tillsammans med AGoodID gällande varumärke och kommunikation 
för SWE3 fortsätter, just nu med mycket fokus på nya hemsidan. AGoodID 
kommer till konferensen   och presenterar arbetet med varumärke. 
Samtal med distrikten om att de får varsin del på nya hemsidan och varsitt nytt 
varumärke   som går i linje med förbundets nya varumärke 

 
Beslutades att: 

• anta den visuella identiteten/varumärket som bifogats handlingarna till styrelsen. 
 
 EWS reserverade sig mot beslutet. 
 

5.d. Disciplinnämnd  
FH rapporterade att Disciplinnämnden har hanterat flertalet ärenden. Se 
https://www.saff.se/forbundet/disciplinnamnden/Beslut/ för  beslut i de olika 
ärendena. 

6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 
a. Ekonomi 

JB föredrog delårsrapporten som bifogats mötet. Prognosen pekar på ett bättre resultat än 
budgeterat för helåret, dock ska mycket av intäkterna ut under 2022. Likviditeten är 
mycket god. 
 
Överflyttning av medel från SLHF till SAFF har skett och MT arbetar med att reda ut det 
bokföringstekniska med revisorerna. 
 
Viss fakturering släpar efter på grund av hög arbetsbelastning. 
 
Föreslogs att serieavgifterna för amerikansk fotboll 2022 fastställs (samma som 2021). 
 
 
 
 
 
 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Superserien Herr - 52 000 kr 
Superserien Dam - 32 000 kr 
Div 1 Herr - 32 000 kr 
Div 1 Dam - 17 000 kr 
Div 2 Herr - 17 000 kr 
U19 - 17 000 kr 
U17 - 10 000 kr 
U15 - 10 000 kr 
 
Beslutades att: 

• fastställa avgifterna enligt förslaget 
 
 

b.   Avtal och instruktioner 
 JB informerade att nytt anställningsavtal är klart (se p.5b).  
 
c.  IUP AB 

FH föredrog rapporten, bl a ett styrelsemöte har hållits i företaget (protokoll från mötet 
finns bifogat till styrelsen) och att en anställning i bolaget är på gång. 

 
7.  Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten  
a.   Superserien dam och herr 

  Ingen rapport. 
 

b. Division 1 och 2, dam och herr 
      Ingen rapport. 
 
c. Barn och ungdom (U15, U17, U19) 

Ingen rapport. 
 

d.  Flaggfotboll 
EWS informerade om att damernas seriespel pågår. Tre lag spelar seriespel: DIF AFF, 
Nässjö Saints och Arlanda Jets. Final i Nässjö den 30 oktober, ettan möter tvåan. 
 
AL tar kontakt med JT angående flaggfinalen i helgen. 
 

e.  Landhockey 
ES rapporterade från landhockeyn. 

Info och schema för utomhussäsongen 21-22 har skickats ut till föreningarna. Planerad 
start i oktober skjuts till våren -22. Info och schema för indoorsäsongen 21-22 har 
skickats ut. SM genomförs i Lerum den 12-13 mars 2022. TK har kommit överens om 
en uppdaterad säsongsindelning enligt följande: augusti – september: 7 a side oktober 
– februari/mars: indoor, eventuellt med SM på SM-veckan mars – juli: Hockey5s med 
SM på SM-veckan, 11 a side (så vinnare kan meddelas till EHF i juli annars tar det två 
år för vinnaren att då delta på Europacupen). 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Planeras förtydligande av regler för de olika spelformerna (5 och 7). Arbete tillsammans 
med verksamhetsområde Bredd för att utveckla domarsidan. Arbete tillsammans med 
föreningarna för att lösa domar- och matchsekretariatsfrågor. Översikt av kostnader för 
tävlingsverksamheten och vilka deltagaravgifter som bör tas ut. 
 

f.  Tävlingsutskottet övrigt 
FH informerade om licensstatistik som bifogats mötet. Statistiken ska följas upp mer 
noggrant i slutet av året men konstaterades att vi inte har tappat juniorlicenser jämfört med 
2019, däremot på seniorsidan. 
 
 

8. Uppföljning av ansvarsområden  
Landslag 
KP föredrog DJ:s skriftliga rapport. 

De kompletteringar avseende elitutvecklingsplanen som RF efterfrågat har 
genomförts. Ingen återkoppling kring storlek på framtida bidrag har ännu 
mottagits. 

HLL: Har spelat finnkamp på Zinkensdamm (Stockholm) söndagen den 17/10 (vinst 35-/). 

EM-finalen spelas på Malmö stadion söndagen den 31/10. Arrangemanget av EM-
finalen drivs i projektform i SAFF:s regi. Projektet ligger bra till avseende 
förberedelserna. Finalen kommer att visas på SVT. 

DLL: Fortsatt jakt på förbundskapten utan framgång. Möjliga alternativ har 
identifierats inom andra landslagsstaber. Arbete pågår med att sätta samman en 
arbetsgrupp som får i uppdrag att hitta en långsiktig lösning kring damlandslaget. 
Informationsmöte via IFAF kring VM 2022 (spelas i Finland) kommer genomföras 
20/10. 

JLL: NM spelades v.42. Vinst med 50-0 i första matchen mot Danmark. Sverige 
vann JNM-guld efter 47-0 mot Finland. Tobias Lindh är CDM för mästerskapet. 

ULU: Har genomfört ett läger på Bergshamra IP helgen den 23-24/10. Landskampen 
mot Finland, som skullespelats söndagen den 24/10 har ställts in efter beslut av VU. 
Bakgrund till beslutet är den ökade spridningen av covid-19 i Finland samt de nya 
rekommendationerna från EU avseende in- och utresor från landet.  

LANDHOCKEY: Veckovisa avstämningar med förbundskaptener för herr och 
dam U-21 landslagen med planering inför turneringar i december/januari. 

HFL/DFL: Fortsatta förberedelser och planering inför VM i december (Israel). 
Generell bedömning är att vi ligger bra till avseende förberedelserna. Jimmy 
Holmberg har av LLK utsetts till CDM för mästerskapet. 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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RIG/NIU: Verksamhetsplan för RIG inskickad till RF. Fortsatta kontakter med NIU-
representanter för dialog kring framtida samverkansmöjligheter samt 
omcertifieringar. Diskussion med RIG gällande kommande combine och intag av 
nästa årskull. 

 
b. RIG och NIU  

Se ovan.  
 

d. Domare 
PH föredrog punkten.  
 
Vi har tillsatt domare till slutspelsmatcher och landskamper, har haft bra uppslutning och 
många duktiga domare har dömt dessa matcher. Enda kvarvarande uppdraget är EM-
finalen som vi har 4 av våra bästa domare i domarlaget. Utöver det har vi börjat se över 
alla utbildningar och kommer ta fram nya utbildningar för domare med grund från nya 
kursplaner. Här har vi bra stöd av Tobias Lindh. Vi har tagit fram nya plaketter som 
domare som dömer SM-finaler får istället för medaljer. SAFF la ut bild på dessa på 
instagram efter U19-finalen. Till EM-finalen har vi bjudit in 6 domare som dömt länge för 
förbundet och som ska få ett pris för detta. Planen är att dela ut det priset innan matchen 
eller i halvtid.  
 
Framöver är allt fokus på 2022, kolla vilka av elitdomarna som vill döma nästa säsong. 
Planera alla  utbildningar och domarskolor. 
 

e. Distrikt 
Se punkt 9.a.  
 

f. Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd 
FH föredrog Monika Stylins skriftliga rapport. 
 
Skolsamverkan: Det arbetas vidare med filmerna och ett filminspelningstillfälle kvarstår. 
Därefter ska filmerna klippas och färdigställas. 

Contact Sports: Beräknad leverans av Hockey5s-sarger är vecka 44. Utrustningspaket 
som tillhör Återstartsstödet är nu framtagna och finns att beställas hos Contact Sports. 
Startpaketen till skolor är också klara att lanseras. 

Projektstöd IF 2020–2021: Sista chansen att ansöka om stöd är den 28 oktober. 
Efter extra utskick och påminnelse till IF har en del ansökningar trillat in. Arbetet 
med att jaga in återrapporter fortsätter. 

Projektstöd IF 2022-2023: Kan förberedas från och med november-21 och 
kommer bestå av två  huvudområden. 

Återstartsstöd: Information om återstartsstöd har skickats ut till IF och det verkar vara 
stort intresse för de paket som finns tillgängliga för föreningarna att beställa. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Barn- och ungdomsutskott: Två personer (en från IF och en från SDF) har visat 
intresse för utskottets arbete. Utifrån deras medskick har förslag till utskottets uppdrag 
definierats till:  

- Att verka för att barn- och ungdomsstrategin uppdateras, antas av FS samt efterlevs  
  av SF och IF  

- Att arbeta med att säkra en trygg idrott och trygga föreningar  

- Att skapa forum där föreningar kan dela med sig av sina erfarenheter - Se till att  
  barnkonventionen följs/uppfylles/efterlevs 

 

Fortsatt planering: 

Skolsamverkan: Det digitala materialet levereras till RF under november, 
som senast under december. Slutrapport av projektet senast 1 mars 2022 via 
IdrottOnline. 

Projektstöd IF: Utifrån riktlinjer från RF kommer plan för sökbara medel för 2022 
att uppdateras under hösten. Intern uppstart sker från 1/11-21 och då flyttas även 
kvarvarande medel från 2020- 2021 över. Föreningarna kommer kunna ansöka om 
projektstöd först i januari 2022. 

BoU-utskott: Besluta om uppdraget. Se över barn- och ungdomsstrategin och få med 
landhockeyns riktlinjer i den och på så vis skapa Barn- och ungdomsstrategi för SWE3. 
Stämma  av planeringen med de intresserade föreningspersonerna. 

 
g. Utbildning  

FH informerade om hjärnskakningsutbildning som har tagits fram tillsammans med Justus 
Bejnö och som kommer att lanseras under november månad. Utbildning gällande tejpning 
samt positionstränarutbildningar inom amerikansk fotboll är under framtagande. 
 
Domarutbildning kommer med återstartsstödet vara gratis för deltagarna fram till 
september 2022. 
 
Vidare hoppas vi att utbildning för Landhockey snart är på plats.   
 

h. Kommunikation och media 
EWS kommenterade att vi fått mycket uppmärksamhet kring Finnkampen och väldigt 
mycket positivt kring att SVT sänder EM-finalmatchen och om ett par hundra ”gilla” på 
bara någon timme på Facebook. 
 
Planerar framåt att ta fram uppdaterade flyers om våra idrotter.   
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i.   Marknad 
Ingen rapport.  
 

j. Evenemang 
Ingen rapport. 
 

k. Antidoping 
FH rapporterade om att vi har fått ett nytt dopingfall inom verksamheten.  

 
l. Landhockey 

ES rapporterade om överföring av verksamhet och ekonomi till SAFF genomfördes den 1 
oktober. Landhockeyutskott har skapats, förslag är att ingående medlemmar är Svenska 
Landhockeyförbundets styrelsemedlemmar.  
 
Utskottet består av Ella Spira, Aimee Mackenzie, Björn Isberg, Jaan Jakobson, Kristian 
Yacoub, Paula Martins de Oliveira samt Ylva Mellin. 
 
Beslutades att: 

• utse utskottet i enlighet med förslaget.  
 
b. Coronagruppen 
 FH föredrog punkten. Ett möte har hållits sedan föregående styrelsemöte. 
 
c. Föreningsforum 

Ingen rapport. 
 

d. Vision 2030 
CHH föredrog punkten. Informationsmöte med föreningar och SDF hölls där vi 
presenterade arbetet hittills, våra förslag och den enkät som de uppmanades fylla i för att 
ge sin input på förslagen. 16 personer deltog (utöver projektgruppen) och materialet 
skickades sedan ut till samtliga föreningar och SDF. 43 st svar från enkät har inkommit. 
Det har varit ett bra bemötande och bra förslag inför föreningskonferensen. 

Arbetet fortsätter med att ringa runt till de som inte har svarat på enkäten. 
Lägga propositioner om Värdegrund och Verksamhetsidé. Planera innehåll 
inför Föreningskonferensen med hjälp av enkätsvar och i december påbörja 
arbete med Verksamhetsinriktning 2022-2026 baserat på vad vi tillsammans 
kommer fram till under konferensen. 

Se förslag på propositioner inför extra förbundsmöte. 
 

12. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 
       
 Beslutades att: 

• KP och FH går igenom punkten efter mötet.   
 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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13.  Mötets avslutande 
Diskuterades kort om grov planering inför föreningskonferensen. 
 
KP tackade samtliga deltagare för ett effektivt möte, därefter avslutades mötet.  
 

Vid protokollet: 
 
Monica Thomassen  
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Kjell Peterson    Björn Isberg 
Ordförande    Ledamot 
 
  

Kjell Peterson (1 Nov 2021 13:04 GMT+1)
Kjell Peterson

Björn Isberg (1 Nov 2021 17:18 GMT+1)

http://www.amerikanskfotboll.com/
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     Bilaga  
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.   
  
Proposition 5 – Specialdistriktsförbunden  
Förslag: Att de 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.   
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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 omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Jämtland, Norrbotten, 
Västerbottens och Västernorrlands län samt kommunerna Ovanåker, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs 
och Hudiksvall.   
SWE3 Stockholm omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Stockholms län.   
SWE3 Mellersta 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 omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Västra Götalands, 
Värmlands och Jönköpings län samt kommunerna Degerfors och Karlskoga.   
SWE3 Södra omfattar i fråga om administration följande geografiska område: Blekinge, Halland, 
Kronoberg, Kalmar och Skåne län.  
  
Motivering:  
  
  
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 
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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  
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