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Protokoll från verkställande utskottet
(VU) beslut per capsulam 2022-04-07
1. Val av protokollförare
Linnea Nyberg för protokoll för verkställande utskottets beslut per capsulam.

2. Ärenden
2.1

Beslut per capsulam avseende överklagande av TUs beslut från den 5 april
gällande farmarsklubbsavtal mellan Uppsala AFC 86ers och Gävle Red Devils

Bakgrund till ärendet
Uppsala 86ers inkom 2022-04-05 med en överklagan av TUs beslut att avslå ansökan om
farmaravtal mellan Uppsala 86ers och Gävle Red Devils.
På grund av förseningar med att presentera ett slutgiltigt serieupplägg inkom inte föreningarna med
ansökan om farmaravtal innan slutdatum. Föreningarna har nu inkommit med en ny ansökan. TU har
avslagit denna på grund av att den inkommit efter slutdatum.
Bakgrund till beslutet
VU har tagit i beaktande det faktum att information rörande serieupplägget för amerikansk fotboll
säsongen 2022 var försenad och att detta påverkade föreningarnas möjlighet att inkomma med
ansökan om farmaravtal innan slutdatum. VU bedömmer att ett avslag på ansökan kommer att ha en
negativ påverkan på föreningarnas verksamhet. Eftersom orsaken till förseningen låg utanför
föreningarnas kontroll och även innebär oskälig negativ effekt beslutar VU att godkänna överklagan.
Förslag till beslut skickades ut via mail till ledamöter i VU den 7 april 2022 och godkännande av
förslag till beslut erhölls från samtliga ordinarie ledamöter i VU:
Kjell Peterson
Ella Spira
Linnea Nyberg
Jan Burell

SWE3 – det 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.

[Skriv här]
VU beslutade per capsulam
att godkänna Uppsala 86ers överklagan
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