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PROTOKOLL 13 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS 
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 14 
DECEMBER, 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) 
David Jonsson, ledamot (DJ) 
Anton Lagerström, ledamot (AL) 
Linnea Nyberg, ledamot (LN)  
Lars Samuelsson, ledamot (LS) 
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS) 
Joakim Dahlin, TU, adjungerad (JD) 
Pelle Haglund, DU, adjungerad (PH) 
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH) 
Monica Thomassen, adjungerad (MT) 
 
Förhindrade: 
Ella Spira, ledamot (ES)  
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 fastställdes.  
 

3.  Val av protokolljusterare 
  
 Beslutades att:  

• välja LS till mötesjusterare  
 

4.  Genomgång av föregående protokoll samt eventuella protokoll från VU 
KP gick igenom de beslut som togs vid FS-möte nr 11 och nr 12. Inget VU-möte 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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• Kompensationsstöd för perioden 1 maj – 28 september har delats ut. 5 föreningar från 

SAFF fick beviljat stöd. 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/377miljonerikompensationsstodtillidrottsforening
ar 

• Återstartsstöd del 2 har delats ut. Vi blev tilldelade ytterligare 1,3 milj kr som 
adderas till befintlig återstartsplan. Ovanpå det har återstartstöd för elitidrotten 
fördelats. Vi blev tilldelade 200 tkr. 

• Ett SF blir helt utan statligt stöd kommande år: 
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/riksidrottsstyrelsenstopparekonomisktstodtilltaek
w ondoforbundet 
 

FH rapporterade vidare från KP:s skriftliga dokumentation avseende 
introduktionsmöte ”Idrottspolitisk offensiv” 2021-12-02 där KP har deltagit. Nästa 
steg blir ett ½ dags möte på Idrottens Hus, datum TBD. 

 
5. Kansli och personal 
b. FH föredrog punkten. 

 
• Kansliet har stängt i mellandagarna 27–31 december. Viss bemanning 3–7 januari 
• Planeringsdagar för sportkontoret genomförs 10–11 januari 
• Peter Nilsson tillträder tjänsten som förbundskommunikatör den 27 december 
 

c.    Strategiska dokument 
 FH föredrog punkten och återstartsplan 2.0 finns bifogad handlingarna till FS. 
  

Återstartsstödet om 1,5 miljoner kr ska användas under 2022 och en ny återstartsplan ska 
lämnas in till RF.  
 
Diskuterades datum för insändande av verksamhetsberättelse och -plan, mall 
efterfrågades.  
 

Beslutades att: 
• 10 januari ska underlaget till verksamhetsberättelse vara klar och att 

verksamhetsplanen kommer lite senare men ska vara klar så den kan ingå i 
de handlingar som sänds ut inför förbundsmötet. 

 
5. Disciplinnämnd  
d.    Inget att rapportera. 
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6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner 
a. Ekonomi 

JB föredrog punkten och besked om bidrag gällande elitstöd, återstartstöd och projektstöd 
har kommit. Elitstödet ökar markant, från 180´till 400´, samt får ett tillskott av återstart 
för elitidrott (200´). Projektstödet för IF  ligger på samma nivå som tidigare, drygt 300´per 
år. 

Besked för organisationsstöd och verksamhetsstöd BoU dröjer tyvärr till januari. 

Prognosen pekar på ett resultat markant bättre än budget, en stor del av 
överskottet är dock  öronmärkta för verksamhet under 2022. 

Utfall per den 8 december är bifogat handlingarna till FS. 

Budgetarbetet har startat och en ny ekonomisk struktur för SWE3 arbetas fram, utkast 
finns bifogat till FS. 

MT meddelade att det ekonomiska övertagandet av Landhockeyn nu är slutfört och skett i 
samråd med revisorerna. 

b.   Avtal och instruktioner 
 FH informerade om signerande av nytt idrottsavtal om fyra platser på fyra år på Idrottens 

Hus.    
 
c.  IUP AB 

Inget att rapportera. 
 
7.  Uppföljning av nationella tävlingsverksamheten  
a.   Superserien dam och herr 

Inget att rapportera. 
 

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

Ingen rapport. 
 

d.  Flaggfotboll 
Ingen rapport. 
 

e.  Landhockey 
ES skriftliga rapport gicks igenom av KP.  
 
Sedan föregående möte är Indoorsäsongen i full gång. I övrigt inget nytt att rapportera. 
 
Framöver planeras att förtydliga regler för de olika spelformerna (5 och 7). 
 
Arbete tillsammans med verksamhetsområde Bredd för att utveckla domarsidan. 
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Arbete tillsammans med föreningarna för att lösa domar- och matchsekretariatsfrågor. 
 
Översikt av kostnader för tävlingsverksamheten och vilka deltagaravgifter som bör tas ut.  
SWE3 tar beslut på detta.  
 
Digitalt arbete för att 5-poängssystemet ska kunna hanteras i de digitala lösningar som 
redan finns på plats hos SAFF. 

 
f.  Tävlingsutskottet övrigt 

KP rekapitulerade beslutet om serieindelning och rapporterade från möte med föreningar 
som hållits där div 1-klubbarna diskuterade serieindelningen. JD och FH kommenterade 
frågan och om svårigheter att få ihop pusslet så alla blir nöjda. JD meddelade att TU 
återkommer med olika scenarion. 
 
Representationsmötet kommer att hållas digitalt den 27 december. KP sänder ut en kallelse 
till arbetsmöte för FS för att diskutera frågorna kring förslagen. 
 

8. Uppföljning av ansvarsområden  
a. Landslag 
 DJ föredrog punkten. 
  

RF: Preliminärt besked om landslagsstöd (400 kSEK för 2022 och 300 kSEK för 2023). 
Ingen angiven anledning från RF till varför vi får ett minskat stöd 2023. Vi har bett om 
återkoppling om varför. 
 

Utöver detta har vi fått besked om återstartsstöd om 200 kSEK för elitverksamheten 
avseende 2022. Vi kommer även söka kompensationsersättning för de utgifter vi drog 
på oss i samband med att vi valde att dra oss ur flagg-VM. 

HLL: Spelplats för VM 2023 förväntas förmedlas under v.49. Sittande 
förbundskapten har anmält intresse för att förlänga sitt uppdrag. För utvärdering av 
evenemanget av EM-finalen finns bifogat till FS.  

DLL: Fortsatt jakt på förbundskapten. Alternativa lösningar diskuteras löpande. 
VM i Finland spelas i skiftet juli/augusti 2022. Föranmälan ska göras senast 31 
december 2021 i samband med detta ska en avgift om 1000 euro betalas in till 
IFAF. 

JLL: Påbörjat grovplanering av verksamhetsåret 2022 där EM är huvudmålet. EM 
spelas 7–10/7. Avser  att förlänga kontraktet med sittande förbundskapten. Rollen 
utökas i samband med detta till programansvarig vilket även inkluderar övergripande 
ansvar för ULU samt ett framtida U15-landslag. 

ULU: Avser förlänga kontraktet med sittande förbundskapten.  
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LANDHOCKEY (HHL/DHL): Vi har valt att dra oss ur U21-EM (div. 3) för damer 
(indoor). Som en direkt konsekvens av detta ställdes turneringen som sådan in. Arbete 
med att kontraktera en förbundskapten för damlandslaget är påbörjad. Herrarna 
planerar fortsatt inför EM i indoor som spelas på Cypern i januari 2022. Läget kring 
huruvida vi kommer kunna delta p.g.a. pandemiläget får anses högst oklart. 

HFL/DFL: VM i Israel spelas 6–8/12. Vi valde att dra oss ur turneringen p.g.a. det 
rådande pandemiläget. 

RIG/NIU: Påbörjat arbetet kring nästa RIG-dimensionering. Diskussion med RIG 
gällande kommande combine och intag av nästa årskull givet RF:s 
jämställdhetskrav. Utvärdering av RIG-verksamhet ställd mot RF:s krav pågår och 
presenteras vid nästa FS-möte. 

 Inom kort planeras att rekrytera förbundskapten för DLL och damlandslag landhockey. 
Genomgång och uppdatering av samtliga avtalsmallar för förbundskaptener. 
Kontraktering/förlängning av förbundskaptener med utgående avtal.  
 
DJ gick igenom utvärdering av EM-finalen 2021 i Malmö, bl a: 
 
• Planering och förberedelser (6–8 veckors förberedelse är för kort men tack vare 

erfaren projektgrupp gick det bra) 
• Genomförande 
• Media (2 500 åskådare på plats, 395 000 såg minst 3 min av sändningen, 88 300 såg 

hela matchen, antal livestarter i SVT play 27 000, 141 000 läste om evenemanget på 
förbundet sociala kanaler, 4 000 live-tittare via den italienska streamen 

• Ekonomi 
• Lessons learnt 
 

Diskuterades kommunikationsfrågor. 
 

KP tackade för bra dragning och för allt arbete som lagts ned avseende LLK och EM. 
 

b. RIG och NIU  
Se ovan.  
 

8.  Internationellt 
c.  FH föredrog punkten. 

Efter arbete tillsammans med de nordiska länderna kommer Scandinavian Cup 
spelas under 2022. Tre lag från Sverige är med. Nyhet om detta går ut 13/12. 

Nordiskt möte hölls 26 november. Under mötet diskuterades hur de nordiska 
länderna kan bidra till att förbättra IFAF. Sverige ansvarar för nästa möte som ska äga 
rum i januari. 

KP rapporterade från IFAF Congress. Utförligare rapport kommer till nästa möte. Ny 
president i IFAF är Pierre Trochet från Frankrike. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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d. Domare 

Ingen rapport.  
 

e. Distrikt 
Inget att rapportera.   
 

f. Barn- och ungdomsutskott med verksamhetsstöd 
    FH föredrog Monika Stylins skriftliga rapport. 

 
Skolsamverkan: Filmer klara, startpaket redo för beställning. Presentation finns uppe på 
RF:s hemsida. Så snart SWE3.se är uppe kommer projektet lanseras ordentligt och även 
RF kommer lansera sin satsning i början av nästa år. Tre RF-SISU-d har kontaktat oss för 
samverkan, Skåne, Småland och Uppland. Fler lär följa. 

Projektstöd SF: Beslut från RF. Inget stöd till ansökan om Föreningsportal. 
Tillsammans med SB&K kommer vi följa upp om varför vi inte fått stöd för 
satsningen. 

Återstartsstöd: Enligt avstämning den 2 december har 36 av 65 föreningar beställt 
materialpaket. Påminnelse har skickats ut. Stöd till cup/turnering har beviljats till: 
Ystad Rockets (cup), Beckomberga Maniacs (flexsatsning), Norrköping Panthers 
(camp) samt Upplands-Bro Broncos (cup). SWE3 Västra (camp) inkommer snart med 
ansökan. 

Beslut om nytt stöd, 1,3 milj, kom 3/12. Uppdaterad/ny återstartsplan ska skickas in 
för att pengarna ska utbetalas till SF. 

Barn- och ungdomsstrategi: Arbetet går framåt. Förhoppningsvis kan förslag till del 1 
(strategi) och del 3 (uppförandekod) presenteras till nästa FS-möte. Utkast på RF:s 
uppdaterade riktlinjer för barn- och ungdomsidrott har mottagits och diskuterats 
under en nätverksträff. RF:s arbete och vårt arbete går hand i hand och vi kommer 
kunna dra nytta av RF:s arbete på ett bra sätt. 

BoU-utskott: Inget nytt att rapportera, samtalen fortsätter på olika håll. 

Sparks Generation: Lyckad presentation på Föreningskonferensen som IF har nappat 
på. Flertalet har hört av sig om att de vill vara med/komma i gång. Tidsplan spikas 
inom kort (sjukdom har gjort att det dragit ut på tiden något). 

Föreningskonferensen: Ca 70 deltagare och två väl genomförda dagar. Positiv 
stämning vilket även (hittills) syns i den utvärdering som deltagarna fått fylla i efter 
konferensen. Utvärderingen bifogas i material till FS. Mycket tråkigt att flera 
föreläsare (och deltagare) föll bort pga sjukdom men konferensen genomfördes 
enligt plan och utmärkt ändå! 

 

http://www.amerikanskfotboll.com/


 
 

 
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 
 

 

Samverkan med SCF: 

Svenska Cheerleadingförbundet har startat ett projekt där de vill samarbeta med 
SAFF/SWE3 och framför allt med några av våra föreningar. Projektet syftar till att 
skapa breddverksamhet för cheerleading i våra befintliga föreningar vilket skulle 
hjälpa föreningarna att växa. SCF har två projektledare som under 2022 kan hjälpa de 
av våra föreningar som är intresserade av att starta upp en cheersektion. 

Skolsamverkan: Lansering av digitalt material och av startpaket i samband med 
lansering av den nya hemsidan. 

Projektstöd IF: Utifrån riktlinjer från RF uppdatera plan för sökbara medel för 
2022. Arbetet intensifieras i början av december. Föreningarna kommer kunna 
ansöka om projektstöd tidigast i januari 2022. 

Återstartsstöd: Planen ska uppdateras och skickas in till RF för godkännande, senast 1 
februari. 

Barn- och ungdomsstrategi: Del 1 och 3 förhoppningsvis klart under 2021 för beslut 
av FS därefter. Del 2 och 4 arbetas det vidare med under vår/sommar/häst, del 2 kan 
ev implementeras för vissa idrotter med start våren 2022. Del 4 färdigt under 
vinter/vår -22. 

BoU-utskott: Besluta om uppdraget. Stämma av planeringen med de 
intresserade föreningspersonerna vid ett uppstartsmöte, kanske även 
informations-/uppstartsmöte med IF överlag. 

Sparks: Uppstart efter årsskiftet med lansering i mars  

KP tackade för en fullödig rapport. 
 

g. Utbildning 
Rapport kommer till nästa möte.  

 
h. Kommunikation och media 

EWS meddelade att hon ska ha ett möte med Peter Nilsson för överlämning av det 
som har legat ideellt.  

i.   Marknad 
Inget att rapportera. 
 

j. Evenemang 
AL föredrog punkten. 

SAFE:s förslag: Det håller på att tas fram en projektgrupp som ska utvärdera SAFE:s 
förslag i sin helhet för att sedan lägga fram ett förslag som förbundet kan stå bakom. 

http://www.amerikanskfotboll.com/
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Kontakt har tagits med Per Selin, Ligachef Svensk Elitbandy (motsvarande SAFE) 
som är kontaktperson för SBF gällande bandyfinalerna. Återkopplingen har varit 
positiv, men det är ännu inte klart i vilken utsträckning vi kommer få stöd i projektet. 
Målsättningen är att beslut baserat på projektgruppens arbete ska fattas   på mötet i 
februari. 

SM finaler 2022: ÖBK har enligt båda avtal skrivna inför 2021-års finaler option på 
årets final. Projektet ovan är en mer långsiktig satsning och är därför inte relevant 
till kommande finaler.  

AL anmälde jäv och deltog inte i diskussion och beslut. 

Frågan diskuterades. 

Beslutades att: 

• inleda förhandlingar med Örebro Black Knights om SM-avtal för 
2022 avseende superserien damer och herrar. 

k. Antidoping 
Inget att rapportera. 
 

l. Landhockey 
KP/BI kommenterade den utsända rapporten från ES. 

Inget nytt att rapportera utöver att ett utskottsmöte genomfördes fredagen innan 
föreningskonferensen där tävling och utbildning diskuterades. 

BI informerade om arbete med internationella evenemang och kalender för 
evenemang. Mer rapport kommer till nästa möte. 
 

9. Uppföljning av projekt 
a. FH föredrog punkten. 

- Ekonomi. Ny struktur för ekonomin inom SWE3 arbetas fram 
- Konferensen genomförd. Se rapport under BoU 
- Arbetet tillsammans med AGoodID gällande varumärke och kommunikation 

för SWE3 fortsätter, just nu med mycket fokus på nya hemsidan. Hemsidan 
lanseras den 13 januari. Även landslagen, RIG och IUP ska få ny ”branding” 

- Extra årsmöte den 24 november genomfördes enligt plan och samtliga 
propositioner röstades igenom. RF ska godkänna nya namnet. 

 
b. Coronagruppen 
 FH meddelade att inget möte har hållits sen förra FS-mötet men den oroande situationen 

följs noga. 
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c. Föreningsforum 

CHH föredrog punkten och att arbeta för att fler ska delta på kommande föreningsforum. 
Robin Alexandersson planerar nästkommande föreningsforum i jan/feb.  
 

d. Vision 2030 
CHH föredrog punkten. 

Stort arbete med Vision 2030 under Föreningskonferensen. Dag 1 identifierades 
prioriterade områden och dag 2 på fokuserade på målbild 2030 och insatser för att få 
dit inom respektive områden. Exakt vad områdena ska kallas kom vi inte fram till 
men i stora drag handlade de om: 

• Ledarskap 

• Föreningsutveckling 

• Växa, rekrytera och behålla 

• Synlighet 

För er som inte var med på konferensen vill jag även lyfta att det fanns en otrolig 
samsyn mellan  föreningarna och att det kändes som att alla var överens om 
resultatet som kom fram. 

Förbundsmötet fastställde förbundets verksamhetsidé och värdegrund. 

Planering pågår med att: 

• sammanställa prioriterade områden och insatser med hjälp av material från 
konferensen. 

• påbörja arbete med Strategisk plan (2022–2030) och Verksamhetsinriktning (2022–
2026). 

• färdigställa beskrivningarna till värdegrunden (GRÖK) och ta fram slutgiltigt 
förslag på Vision. 

• synka arbete med Verksamhetsinriktning och Verksamhetsplan med FS. Målet är 
att den Strategiska planen och verksamhetsinriktningen är klara till i mitten av feb. 
Verksamhetsplanen kan då jobbas på fram till förbundsmötet.  

Kommenterades att verksamhetsplanen bör gå ut med övriga handlingar inför 
förbundsmötet. 

KP tackade för en bra sammanställning. 
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10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 
       
 Beslutades att: 

• KP och FH går igenom punkten efter mötet.   
 
11.  Mötets avslutande 

KP önskade alla en God Jul och tackade samtliga deltagare för mötet och för ett intressant 
1:a år som ordförande, därefter avslutades mötet.  
 

Vid protokollet: 
 
 
Monica Thomassen  
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Kjell Peterson    Lars Samuelsson  
Ordförande    Ledamot 
 
 

Kjell Peterson (18 Dec 2021 14:58 GMT+1)
Kjell Peterson

Lars Samuelsson (18 Dec 2021 15:54 GMT+1)
Lars Samuelsson
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