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PROTOKOLL 14 2020/2021 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS 
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSKA FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 27 
DECEMBER, DIGITAL MÖTE  
 
Punkt  Ansvarig 
1.  Mötets öppnande  KP 
2.  Fastställande av dagordning KP 
3.  Val av protokolljusterare KP 
4.   Representantskapsmöten  

 
LS 

10.  Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet 
och andra  

KP 

11.  Mötets avslutande  KP 
 
Närvarande: 
Kjell Peterson, ordförande (KP)  
Jan Burell, ledamot (JB)  
Björn Isberg, ledamot (BI)  
Celine Helgesson Hallström, ledamot (CHH)  
Linnea Nyberg, ledamot (LN)  
Lars Samuelsson, ledamot (LS)  
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)  
Ella Spira, ledamot (ES) 
Joan Travesset, ledamot (JT) 
 

1. Mötets öppnande  
KP öppnade mötet kl 18:35.  
 

2. Fastställande av dagordning 
Mötet är kallat för att behandla frågan rörande hantering av ogiltigförklarandet av 
representantskapsmöten för flaggfotboll och amerikansk fotboll som skulle 
genomföras 27 december.  
 

3. Val av protokolljusterare  
Beslutades att: 

- välja LS till protokolljusterare   
 

4. Representantskapsmöten  
Mötet diskuterade hur styrelsen på bästa sätt ska hantera den uppkomna situationen 
avseende representantskapsmöten för flaggfotboll och amerikansk fotboll.  
 
Vid öppnandet av representantskapsmötet för flaggfotboll den 27 december lyfts det 
från deltagare att det planerade mötet, samt efterföljande representantskapsmöte i 
amerikansk fotboll, inte är behörigt utlyst enligt förbundets stadgar. Då kallelse och 
förberedelsearbete inför mötena inte har skett enligt den datumordning som regleras i 
stadgarna bryter både genomförande av och att flytta mötena mot stadgarna.  
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De närvarande styrelserepresentanterna diskuterade möjlig hantering av ärendet. 
Mötet påpekade att det är viktigt att frågan hanteras skyndsamt men att formalia 
avseende framtida hantering och kallelse sköts korrekt. För att genomföra 
representantskapsmöte inför kommande säsong kräver stadgarna att förbundet 
genomför ett extra årsmöte som beslutar detta.  
 
Styrelsen beslutar  

- att uppdra förbundsordförande och generalsekreterare att få till stånd ett per 
capsulam-beslut avseende extra årsmöte  

 
5. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra 

KP koordinerar den kommunikation som bör ske i samband med hanteringen av 
ärendet.  
 

6. Mötets avslutande  
KP avslutade mötet kl 19:10.  

 
Vid protokollet:  
Linnea Nyberg 
 
 
Justeras:     Justeras:  
 
Kjell Peterson   Lars Samuelsson  
Ordförande    Ledamot  
 
 
LN 211227 
 

Linnea Nyberg (10 Jan 2022 16:55 GMT+1)
Linnea Nyberg

Lars Samuelsson (12 Jan 2022 12:51 GMT+1)
Lars Samuelsson

Kjell Peterson (12 Jan 2022 13:45 GMT+1)
Kjell Peterson
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