
 
 
 
 

SWE3 – Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey. 
Postadress: Box 11016, 100 61 Stockholm. Besöksadress: Skansbron 7, 118 60 Stockholm. E-post: sportkontoret@swe3.se. 

PROTOKOLL 1/2022 FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE I 
FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SWE3 – SVENSKA FÖRBUNDET FÖR 
AMERIKANSK FOTBOLL, FLAGGFOTBOLL OCH LANDHOCKEY DEN 19 
MARS 2022, FYSISKT MÖTE 
 
Närvarande: 
Kjell Peterson (KP) 
Björn Isberg (BI) 
Ella Spira (ES) 
Linnea Nyberg (LN) 
Celine Helgesson Hallström (CHH)  
Jan Burell (JB) 
David Jonsson (DJ) 
 
Adjungerade: 
Fredrik Haraldsson (FH) 
Monika Stylin (MS) 
Monica Thomassen (MT) 
Thomas Cleasson (TC) 
Tobias Lindh (TL) 
Peter Nilsson (PN) 
 
1.  Mötets öppnande  

 
Kjell Peterson hälsar alla välkomna och öppnar mötet kl 17:22.  
 

2. Val av mötessekreterare, adjungeringar samt justeringsperson  

Beslutades att: 
välja LN till mötessekreterare, 
välja ES till justerare.  
 
Beslutades att: 
adjungera följande personer med närvaro- och yttranderätt under hela mötet:  
Fredrik Haraldson (FH) 
Monica Thomassen (MT) 
Monika Stylin (MS) 
Peter Nilsson (PN) 
Thomas Claesson (TC)  
Tobias Lindh (TL) 

 
3. Fastställande av dagordning 
  Beslutades att: 
  fastställa dagordningen. 

 
4. Val av vice ordförande, kassör och sekreterare 

Beslutades att: 
Välja ES till vice ordförande 

 välja JB till till kassör 
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 välja LN till sekreterare 
 

 
5. Verkställande utskott (VU) med suppleanter 

Beslutades att: 
välja KP (ordförande), JB (kassör), LN (sekreterare) och ES (ledamot) samt FH (adjungerad).  
KP är sammankallande och FH är föredragande. 

 
6. Firmatecknare 
 Beslutades att: 

SWE3 - Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockeys (802013-XXXX) 
firma tecknas av ordförande, KP (580913-XXXX), förbundets kassör JB (610829-XXXX) och 
generalsekreterare FH (800121-XXXX), två i förening. 

Beslutades att: 
SWE3 - Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockeys (802013-4428) 
bankgiro och bankkonton tecknas av JB, FH och MT (561003-XXXX) t o m 2022-05-15, därefter 
JB, FH och TC (771118-XXXX) fr o m 2022-05-16 två i förening.   
 
JB och FH ska tillsammans ha fullmakt att dela ut behörigheter till övriga användare vid behov. 
 
Beslutades att: 
JB, FH, MT (t o m 2022-05-15), TC (fr o m 2022-05-15), TL och PN kan utkvittera post och 
värdeförsändelser var och en för sig. 
 
Beslutades att: 
SWE3 - Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockeys (802013-4428) 
firma tecknas av JB och FH avseende samtliga tillgängliga e-tjänster hos Skatteverket.  
 
MT ska ha behörighet att lämna skattedeklaration samt att som ombud läsa skattekontot som 
”ombud med läsbehörighet” t o m 2022-05-15, därefter ska TC ha behörighet. 
 
Denna punkt förklarades som omedelbart justerad. 

 
7. Attesträtt 

Beslutades att: 
KP och JB har attesträtt var och en för sig, de får dock ej attestera sina egna kostnader. Kostnader 
över 150 000 kronor ska informeras förbundsstyrelsen vid nästkommande möte. 
 
FH informerade om attestordning enligt Fortnox (bokföringsprogrammet) där MT förattesterar, FH 
och JB slutattesterar. Alla utbetalningar kontrasigneras. KP informerade om utsänt underlag 
avseende attestordning som finns i Arbetsordningen (se punkt 8). 
 
Beslutades att: 
fastställa attestordningen. 
 

8.  Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt policy för sociala medier och policy för jäv 
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Mötet diskuterar utkast för arbetsordning, policy för sociala medier och policy för jäv. Båda 
policydokumenten ska, utöver att signeras av styrelsen, även signeras av ledamöterna av 
idrottsledningsgrupperna och kommittéerna.  
 
De ledamöter i förbundsstyrelsen som är i kontakt med idrottsledningsgrupperna ska särskilt 
framhålla policy för sociala medier och vikten av att följa denna. Detta bör göras under första 
mötet med respektive ledningsgrupp.   
 
Beslutades att: 
Fastställa arbetsordning för styrelsen 
Fastställa Policy för sociala medier 
Fastställa Policy för jäv  
 

9. Fastställande av datum för styrelsemöte för arbetsåret 2022 
Förslag på datum. 

 
19 mars (konstituerande) 
20 april  
21 maj (fysiskt) 
21 juni  
13 augusti (fysiskt)  
14 september  
15 oktober (fysiskt)  
25 november (fysiskt, konferens) 
15 december  
21 januari (fysiskt)  
21 februari  

 
Mötesstart vid fysiska möten är rekommenderad starttid kl 10:00, men detta kan justeras.  

 
Om man har förhinder att närvara på plats vid de fysiska sammanträdena är riktlinjen att man inte 
heller deltar digitalt annat än om man har särskilda dragningar.  
 
Förutom förbundsstyrelsen så adjungeras ordförande för idrottsledningsgrupper sportkontor till 
de digitala styrelsemötena. Generalsekreteraren för SWE3 adjungeras till alla möten (digitala och 
fysiska) under hela mötet. Övrig personal på sportkontor adjungeras vid behov.  
 
FH förbereder handlingarna inför mötena och att utskick sker senast fem dagar innan mötet äger 
rum 

  
Beslutades att: 
följa ovanstående förslag till mötesdatum.  

 
10. Fastställande av ansvarsområden inom styrelsen och sportkontor för arbetsåret 2022 

Ett utkast för ansvarsområden presenterades och diskuterades. Styrelsen diskuterade att även 
lyfta in ansvarsområde Föreningsforum. CHH framhöll att det finns vidare behov av att diskutera 
frågan kring ansvarsfördelning mellan styrelsen och idrottsledningsgrupperna för respektive 
föreningsfoum.  
 

o Ordförande/Kjell Peterson: Internationellt rep, personal, RF/SOK, ordförandegrupp 
o Kassör/Jan Burell: Ekonomi, ekonomisk kommitté, kontakt ILG Amerikansk fotboll 
o Sekreterare/Linnea Nyberg: Strategiska dokument, Vision 2030, kontakt ILG Flaggfotboll 
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o Vice Ordförande/Ella Spira: BoU-kommitté 
o Ledamot/David Jonsson: Elitkommitté 
o Ledamot/Björn Isberg: RF/SOK kontakt, Internationellt rep, kontakt ILG Landhockey 
o Ledamot/Celine Helgesson-Hallström: Strategiska dokument, Vision2030, 

Föreningsforum 
 
Beslutades att: 
fastställa ansvarsområden enligt förslag.  
 

11.Besluta om ordförande och medlemmar inom utskott, kommittéer samt större projekt 
Gällande externa reprentanter till utskott och kommittér är förslag att följande personer ska ingå i 
elitkommittéen; att Robert Johansson representerar RIG, och att Justus Bejnö utses till 
medicinskt ansvarig. FH och TL beslutas vara medlemmar i elitkommittéen.  
 
Beslutades att: 
förslaget ska förtydligas och beslutas vid nästa möte och att vi därefter arbetar enligt detta till 
slutet av året. 
 

12. Besluta om orförande och ledamöter i respektive Idrottsledningsgrupp  
Beslutades att:  
Utse ordförande och ledamöter i respektive Idrottsledningsgrupp enligt valberednings förslag.  
 

13.Besluta om förbundsläkare 
Beslutades att:  
utse Johannes Lindé till förbundsläkare.  

 
14. Eventuella beslut föranledda av förbundsmötet 
 Följande beslut från förbundsmötet föranleder vidare agerande från förbundsstyrelsen:  

14.1 Styrelsen ska tillsätta ett extra årsmöte inom tre månader 
14.2 Beslut att tävlingsbestämmelser för landhockey ska regleras enligt förslaget i justerad 
proposition 8 vilket innebär att idrottsledningsgruppen landhockey årligen ska föreslå 
regeländringar till förbundsstyrelsen som fastställer eller avslår dessa.  
 

15. Genomgång av mejladresser och övrig administration 
FH redovisar punkten. Listan med kontaktuppgifter ska kompletteras. Diskuterades hur 
förbundsstyrelsen och sportkontor ska kommunicera, i första hand via mejl och i brådskande fall 
använda whatsapp för korta meddelanden och att ledamöter i SWE3 ska erhålla en individuell e-
postadress via RF (adressen forbundsstyrelsen@swe3.se ska skapas). PN har gjort ett arbete för 
att dra i gång arbetet. Funktioner valda av årsmöte, så som valberedning, har swe3.se adress. 
Övriga förtroendeuppdrag har .org adresser. Ledningsgrupper får egna adresser som de även kan 
använda till olika inlogg och program. Sportkontoret ansvarar för att genomföra detta under 
kommande vecka.   

 
  Beslutades att: 
  följa ovanstående förslag. 
 
 16. Övriga frågor 

RIM, utseende av ombud: Utseende av ombud till RIM skjuts till nästa år då det inte är RIM-möte 
under 2022.  
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ES lyfter frågan om representanter till RIF, beslut om dessa fattas vid vanligt styrelsemöte.  
 
BI lyfter frågan om förbundet behöver göra en formell ändring gentemot SOK i och med det nya 
förbundet. FH tar med sig frågan men initialt svar är att förbundet inte behöver vidta någon 
åtgärd.  
 
BI föreslår att KP medverkar vid SOK:s årsmöte den 26 april.  

 
17. Nästa möte 

Nästa möte äger rum enligt ovan tidigare beslutat den 20 april kl 19:00.  
 

18. Mötets avslutande 
 KP tackade samtliga för mötet och avslutade detsamma kl 17:58.  
 
 
 
 
 
Vid protokollet:    

 
 

Linnea Nyberg 
    

 
 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 

 
 
 

Kjell Peterson    Ella Spira 
Ordförande    Ledamot  

 

Linnea Nyberg (11 apr 2022 16:43 GMT+2)
Linnea Nyberg

Kjell Peterson (11 apr 2022 19:20 GMT+2)
Kjell Peterson

Ella Spira (12 apr 2022 19:24 GMT+2)
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