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11.
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Föreningsforum
Vision 2030
Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Mötets avslutande

CHH
CHH
KP/FH
KP

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

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

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen justerades och fastställdes.

3.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• välja ES till mötesjusterare

4.

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

5.
a.

RF rapporter från RF och andra förbund och kansli
RF och andra förbund
FH föredrog aktuella händelser.
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•

•

•

•

•

•

Utvärdering gällande verksamheten inom RF under pandemin har kommit. Rapporten
finns bifogad till FS som PDF
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyasiffrorvisarattpandeminslagithart
Slutligt besked om det statliga stödet vad gäller organisationsstöd och verksamhetsstöd
BoUkommer först i januari vilket försvårar budgetarbetet inför nästa år. Vi har fått ett
indikativt besked men det är väldigt osäkert Anledningen är skiljenämndsförfarandet
som RF befinner sig i med SvFF. Besked om projektstöd IF har kommit och besked om
Elitstöd samt projektstöd SF kommer i december.
Mötesplats Idrott har genomförts
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/kommeremellervmtilldins
tad Här bör vi i framtiden vara med.
Beslut från RF om kompensationsstöd för perioden 1 maj–28 september 2021 kommer
i början av december. Möjligt att det öppnas upp för ytterligare en omgång där SF och
IF kan söka.
KP har nominerats och antagits till RF Idrottspolitiska samverkansgrupp.
Gruppen ska fokusera på påverkansarbete inför valet 2022. KP informerade kort
om arbetet.
SF-dialoger har genomförts v 45 och v 46. KP har deltagit från SAFF och han informerade
kort om dialogen som bl a handlat om good governance.

5.b. Kansli och personal
FH föredrog punkten.
•
•
•

c.

Nya försäkringsvillkor är framtaget för SWE3 från 1 jan 2022. Se villkor och
statistik från Folksam som är bifogad till FS.
Medarbetar- och lönesamtal genomförs under november
Planeringsdagar för nästa år genomförs under januari månad.

Strategiska dokument
LN har lämnat en skriftlig rapport och KP föredrog kort att verksamhetsplanen är nu
omarbetad utifrån den utformning som diskuterats under våren.
Beslutades att:
• anta förslaget till verksamhetsplan med tilläggstext ”starta ett
Landhockeyutskott”. ES tar kontakt med LN i frågan.

5.d. Disciplinnämnd
DN har hanterat flertalet ärenden under säsongen. Se
https://www.saff.se/forbundet/disciplinnamnden/Beslut/ för beslut i de olika ärendena.
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6.
a.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
Ekonomi
FH kommenterade den utsända resultat- och balansräkningen. Resultatet kommer att
landa bättre än budget. En viss risk föreligger avseende flagg-VM om det blir förändrade
coronaregler. Samtliga bidrag förutom stimulansstödet för samgåendet är nu mottaget.
Han rapporterade vidare om budgetarbetet 2022–2023 som påbörjas inom kort även om
besked från RF avseende bidrag dröjer.

b. Avtal och instruktioner
Inget att rapportera.
c.

IUP AB
FH föredrog rapporten. Fortsatt utvecklingsarbete har skett och dialog med RF gällande
eventuellt framtida samarbete. En rapport som skrevs till styrelsen i SVEMO
(majoritetsägare i bolaget) finns bifogat till FS. FH meddelade muntligt att besked från
RF nyss kommit som innebär att de inte kommer att använda sig utav IUP som
utbildningsplattform, ej heller SISU:s plattform. De kommer att ta fram en egen.

7. Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten
a. Superserien dam och herr
JD föredrog läget kring nytt förslag för Superserien för herrar som Div 1-klubbarna och
TU har diskuterat. Förslaget diskuterades.
Beslutades att:
• återremittera förslaget till TU som får återkomma med ett komplett förslag för alla
herrserier (Superserien, Div 1, Div 2) och att beslut tas på ett extra FS-möte.
b. Division 1 och 2, dam och herr
Ingen rapport.
c. Barn och ungdom (U15, U17, U19)
Ingen rapport.
d. Flaggfotboll
EWS informerade om SM-serien damer och att Riksmästerskapsfinal mellan Arlanda Jets
och Nässjö Saints spelades i Nässjö den 30 oktober. Arlanda Jets vann. EWS var
matchdelegat eftersom AL blev tvungen att gå in som domare.
e. Landhockey
ES rapporterade från landhockeyn.
Enkätförfrågan har skickats till alla landhockeyföreningar för att stämma av kring
poängräkningen vid seriespel. Majoriteten önskar 5-poängsystem (som ger en bättre
balans mellan mittenlag och bottenlag) men under en övergångsperiod, vilket IF gett
okej till, kommer 3-poängsystem att användas då detta kan hanteras snabbt och enkelt i
de digitala system som SAFF har. Önskvärt är att 5-poängsystemet kan användas redan
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till utomhussäsongen med start i april/maj. Spelschema och tabeller för
indoorsäsongen hanteras via iRef och kommer inom kort att delas även på
landhockey.se, i väntan på att den nya gemensamma hemsidan lanseras.
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. Digitalt arbete för att
5-poängssystemet ska kunna hanteras i de digitala lösningar som redan finns på plats
hos SAFF.
f. Tävlingsutskottet övrigt
Ingen rapport.
8. Uppföljning av ansvarsområden
a. Landslag
DJ kompletterade sin skriftliga rapport med att EM final-rapporten tas upp på nästa möte.
RF: Fortsatt ingen återkoppling från RF kring storlek på framtida landslagsstöd.
Förhoppning om besked innan jul.
HLL: Har spelat EM-final på Malmö stadion (förlust 14–41) söndagen den 31/10.
Arrangemanget av EM-finalen drevs i projektform.
DLL: Fortsatt jakt på förbundskapten. En möjlig kandidat har tillfrågats. VM i
Finland spelas i skiftet juli/augusti 2022. Föranmälan ska göras senast 15 december
2021.
JLL: inget nytt att rapportera.
ULU: inget nytt att rapportera
LANDHOCKEY (HHL/DHL): Fortsatta förberedelser för U21-EM för damer
(indoor). Herrarna har genomfört ett träningsläger i Tyskland under helgen v.46
(indoor). Herrarna har även blivit antagna till A-gruppen för hockey5s som spelas
sommaren 2022.
HFL/DFL: Fortsatta förberedelser och planering inför VM i december (Israel).
Generell bedömning är att vi ligger ok till avseende förberedelserna. Mycket
merarbete p.g.a covid-19 restriktioner. Jimmy Holmberg är CDM för mästerskapet.
RIG/NIU: Påbörjat arbetet kring nästa RIG-dimensionering. Diskussion med RIG
gällande kommande combine och intag av nästa årskull givet RF:s jämställdhetskrav.
Internt utvärderingsarbete av verksamheten på RIG jämfört med RF:s krav pågår och
rapporteras vid nästa möte.
Kontraktering/förlängning av förbundskaptener med utgående avtal pågår.
Generellt är det mycket arbete med många aktiviteter.
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b. RIG och NIU
Se ovan.
8.c Internationellt
FH föredrog punkten. Efter önskemål från våra egna lag i SSH startades diskussion med
andra nordiska länderna om att skapa en nordisk liga/cup med syfte att våra bästa lag på
herrsidan ska få fler kvalitativa matcher. Flertalet detaljer är kvar att arbeta fram men
utsikten för spel redan 2022 är ljusa. FH deltar i diskussionerna från SAFF.
Nästa nordiska möte är planerat till fredagen den 26 november.
Informerades att KP deltar på IFAF-kongressen 11 december. Kongressen är digital i år.
d. Domare
PH kommenterade den utsända rapporten.
Fyra av våra domare dömde EM-finalen och gjorde ett bra jobb. Pris delades ut till domare
som dömt länge, tack för hjälpen med detta!
Allt fokus är framåt, vi kollar på kursplaner för domarutbildningar, uppdaterar
domarhandbok och arbetar med eventuella ändringar i seriesystemet.
Diskuterades att svenska domare vill döma matcher i EFL och PH meddelade att IFAF inte
lägger sig i frågan.
PH önskar utöka DU med en ny ledamot i DU och presenterade Elisabeth Jennfors.
Beslutades att:
• DU fått input i frågan om domare som önskar döma i EFL och att DU får ta beslut
i frågan
• utöka DU med Elisabeth Jennfors.
e. Distrikt
Inget att rapportera
f. Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd
FH föredrog Monika Stylins skriftliga rapport.
Skolsamverkan: Alla filminspelningstillfällen är genomförda och inspelning av voiceover
är klar. Färdiga filmer planeras till 18 nov. Kort information kommer inom snar framtid
finnas på RF:s sida men filmer och materialpaket kommer lanseras publikt först i samband
med att den nya hemsidan är på plats.
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Flertalet mötesplatser med RF som avsändare har genomförts och arbete sker nu för
att koppla SF och RF-SISU-d närmare varandra i projektet Rörelsesatsning i skolan
där Skolsamverkan ingår.
Projektstöd IF: RF-informationsmöte den 25 okt. Fler träffar följer under
december. Besked om stödet för 2022 och 2023 har kommit och ligger på
310´per år vilket är i linje med tidigare nivå. Föreningarna kommer att kunna
ansöka om projektstöd tidigast i januari 2022.
Återstartsstöd: Flera föreningar har beställt materialpaket från Contact Sports och en
första omgång ska vara på väg ut till IF. Vissa har beställt många paket, uträkning om
hur stor rabatt IF kan få räknas ut längre fram. Ystad Rockets har ansökt om och
beviljats återstartsstöd för cup i slutet av december. Samtal pågår med Beckomberga
Maniacs om stöd till turnering.
Barn- och ungdomsstrategi/riktlinjer: Översyn påbörjade och en god grund finns att
utgå från, både från SLHF och SAFF. Arbetet kommer delas upp i 4 delar där
strategi/riktlinjer är den första, anvisningar/tävlingsregler är del två, uppförandekod
del 3 och Physical Literacy del 4. Del 1 och 3 står förhoppningsvis klara under 2021
för beslut av FS. Del 2 och 4 arbetas det vidare med under vår/sommar/höst, del 2
kan eventuellt implementeras för vissa idrotter med svart våren 2022. Del 4 färdigt
under vinter/vår 2022.
BoU-utskott: Inget nytt att rapportera.
Sparks Generation: Planeringsmöte med Sparks genomfört 12 november och information
presenteras på föreningskonferensen. Start efter årsskiftet med lansering av första
kampanjen i mars.
iRef (från Tobias): Utvecklingen av iRef pågår, vi har lagt in Landhockey serier och
lag samt uppdaterat plattformen så att Landhockey nu är sin egen idrott och har egna
regler för tabeller osv. Funktionen är inte helt utvecklad då Landhockey inte har några
formella domarlicenser så för tillfället kommer vi uppdatera tabeller manuellt från
kansliet. Nästa steg är att bygga upp licensierings lösning för alla våra idrotter och
inom det kunna hantera spelarlistor digitalt. Detta kommer göra att vi får bättre
kontroll på att alla spelare och ledare på matcher är licenserade då det inte kommer gå
att lägga in spelare som inte har licens på en digital spelarlista. Finns några utmaningar
kring spelande för ”andra lag osv” som tex sker vid cuper och turneringar så kanske
blir lite papperslistor under 2022. Detta system kommer utvecklas vidare med
övergångsystem 2023 men vi börjar inte där då vi kan använda 2022 års licens data för
att fastställa föreningstillhörighet innan vi går in i ett digitalt övergångs system.
IUP (Tobias): Många små ”quality of life” uppgraderingar som mest påverkat admins.
Men nästa stora uppdatering kommer innehålla möjlighet för privatpersoner att betala
direkt. Vi kommer använda Swedbank Pay till detta och därför kommer vi under
vintern skriva avtal med Swedbank Pay (då varje förbund måste ha avtal med
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Swedbank Pay för att kunna få pengar att gå den vägen). Vi vet inte exakt hur detta
kommer påverka ekonomin på utbildningar men tanken är att systemet ska betala sig
själv så de kostnader som finns där kommer läggas på utbildningskostnaden. Alla
utbildningar kommer inte erbjudas att betalas för medlemmar men det kommer på sikt
vara bra att möjligheten finns.
Skolsamverkan: Lansering av digitalt material och av startpaket i samband med
lansering av den nya hemsidan.
KP tackade för en fullödig rapport.
g. Utbildning
FH kommenterade Tobias Lindhs utsända rapport.
Hjärnskakningsutbildning är klar/nästan klar och kommer att lanseras innan
föreningskonferensen och intro video som tagits fram för utbildningen kommer visas på
föreningskonferensen.
Positionstränarutbildning för Defensiva backar har kommit igång igen efter en
långsam höst. I detta tempo kommer vi kunna vara klara i feb/mars med den. Kontakt
med DU har tagits kring domarutbildningarna, ligger dock efter mot var vi skulle vilja
vara, ser dock att vi har ett starkt samarbete så det kommer bli bra på sikt.
Landhockey-utbildningar ligger inte där vi ville och vi måste nyrekrytera nyrekrytera
författare där. För tränarutbildning så kommer kontakt med IHF tas inom det närmaste
nu när jag har kommit i kapp med det jag låg efter med efter sjukskrivning.
Nytt beslut på tränarlicenser behövs tas enligt TB 1.D.7.1 (Amerikansk fotboll) alternativt
1.D.5.1 (Flaggfotboll). Förslag bifogas styrelsen och en kort historik kring hur det
sett ut och förslag om nya som bör gälla.
I TB står det att varje år ska förbundsstyrelsen fastställa kraven för tränarlicens inför
nästkommande år. Detta står i TB för både Flagg- och Amerikanskfotboll.
Inför 2020 beslutade förbundsstyrelsen att ändra licensnivåerna lite gentemot det som
var 2018–2019. Då kravet på SISU:s ”Grundutbildning för tränare” togs bort som krav för
U19.
Tränarlicens kraven lyftes ut ur amerikanskfotbolls TB inför säsongen 2019 men då
behölls kraven som var i TB av dåvarande FS.
Mitt förslag till förbundsstyrelsen inför 2021 var att behålla nivåerna som de var 2020.
Vilket beslutades av dåvarande FS.
Mitt förslag för tränarlicenser 2022 är att till största del behålla kravnivåerna men lägga till
Hjärnskakningsutbildningen som ett krav för alla tränare.
Lösningen tänker jag är att vi lägger in Hjärnskakningsutbildningen i AFG inför 2022 och
Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

o
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com

på så sätt vet vi att alla som gjort AFG från 2022 och framåt har rätt utbildning
och att för de som gått AFG innan 2022 versionen måste göra Hjärnskakningsutbildningen
separat. Om detta går igenom så är det första gången sen 2010 som vi kräver att en tränare
som ”gått alla utbildningar” går en till utbildning och vi inte bara accepterar att de
”gamla utbildningen” är godkänd. Hjärnskakningsutbildningen kommer även ligga ute
gratis så det är ingen extra kostnad knuten till detta.
Mitt förslag är att det ska vara exakt samma krav för Flagg och amerikansk fotboll.
Därav står det ingenstans i förslaget vilken idrott som menas.
Förslag på tränarlicens nivåer 2022.
De utbildningsnivåerna man kan söka är:
Licens nivå
Utbildningar
Tränare Alla
AFG¹ + Grundutbildning för
tränare (Gft) eller,
AFG +Plattformen + GTU1
Tränare Endast
Senior/U19²
Tränare endast U11/13*
Tränare endast, U15/17³
Assisterande Tränare**

AFG

Behörig att träna
Alla lag

Seniorlag

AFG + Plattformen
AFG + GTU 1
AFG

Seniorlag + U11/U13
Seniorlag + U15/17
Juniorlag som ”ass
tränare” (max 2 /lag
enligt TB)
¹ Har man gått AFG innan uppdatering 2021-12-01 ska man också gå ”Grundutbildning i
Huvudtrauma”.
För att se vilken AFG man gått kan man gå in på https://utbildning.saff.se/profile och
om utbildningen är döpt ”AFG” eller amerikansk fotbollslära grund v1” behöver man
göra tilläggsutbildningen ”Grundutbildning i Huvudtrauma”
²Ska endast sökas om man inte har alla utbildningar för ”Tränare Alla”
³Ska endast sökas om man ska tränare juniorlag (U11-17) men inte gått GfT
Förslaget diskuterades.
Beslutades att:
•

godkänna de nya kraven på tränarlicensen i enlighet med ovanstående
förslag.

h. Kommunikation och media
EWS hade ej något att rapportera.
i. Marknad
FH informerade att sponsorpaket för flagg-VM har tagits fram och en del har sålts.
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Samarbete med Folksam diskuteras gällande finansierat arbete kring
hjärnskakningar.
j. Evenemang
KP informerade att utvärderingsrapport gällande SM-finalen för SSD finns i handlingarna
till FS, bra rapport från AL och den kommer att kompletteras senare med ekonomin.
AL informerade att ansökan om SM 2022 för flagg har sänts ut.
k. Antidoping
FH informerade att RF har genomfört den för SF obligatoriska grundkursen för antidoping,
han och Tobias Lindh deltog. Ny antidopingplan för SWE3 ska tas fram i samarbete med
Svensk Antidoping.
l. Landhockey
ES kommenterade den utsända rapporten.
Equally Amazing Leadership forum har genomförts i Bryssel med representanter
(Kristian Yacoub och Paula Martins de Oliviera) från Sverige.
EuroHockey5s Championship Women 2023: Information om anmälan till
deltagande samt ansökningsformulär för att vara värd för mästerskapet har
skickats ut från EHF.
Föreslår att FS beslutar att INTE ansöka om värdskap. POL är redan klara som värd
för A-gruppen och förhoppningen är att SWE kommer med där. Det är ett
omfattande arbete med värdskapet och det skulle behövas en beredningsgrupp för att
kunna ta fram underlag för att svara på frågan om vi har resurser och möjlighet att
kunna hantera och därmed ens ansöka om värdskap.
Föreslår också om att uppdra till en bred projektgrupp i det nya förbundet SWE3 att
se över vilka internationella arrangemang vi bör sträva efter och ansöka om i
framtiden (gäller såväl landhockey som övriga idrotter inom förbundet).
Beslutades att:
•

inte ansöka om värdskap i enlighet med förslag ovan

•

ta fram en policy under 2022 avseende internationella arrangemang i enlighet
med förslag ovan. Björn Isberg leder projektgruppen.

9.a Uppföljning av projekt
FH föredrog punkten.
-Ekonomi. Sista delen av samgåendestödet har betalts ut.
-Planering för konferensen med fokus på nya förbundet är klar. Schema bifogas FS.
Cirka 80 deltagare väntas på konferensen.
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-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.
-Extra årsmöte den 24 november med propositioner som rör samgåendet. FH
kommenterade kort anmälda deltagare.
b. Coronagruppen
FH föredrog punkten. Inget möte har hållits sen förra FS-mötet men den oroande
situationen följs noga. I december införs vaccinpass på större evenemang.
JD tog upp frågan hur det nya beslutet kan påverka sanktionerade evenemang i jultid som
TU redan har godkänt.
Beslutades att:
• TU kallar till möte i coronagruppen då sanktion getts för två internationella
turneringar.
c. Föreningsforum
Ingen rapport.
d. Vision 2030
CHH informerade om sammanfattningen av resultaten från enkätsvaren kring Vision 2030
och som kommer att presenteras på konferensen i helgen.
10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Beslutades att:
• KP och FH går igenom punkten efter mötet.
11. Mötets avslutande
KP tackade samtliga deltagare för mötet och styrelsen träffas en halvtimme innan
föreningskonferensens början i lobbyn, därefter avslutades mötet.
Vid protokollet:
Monica Thomassen
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