
 
 
 
 

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 4/2022 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SWE3 – 
SVENSKA FÖRBUNDET FÖR AMERIKANSK FOTBOLL, FLAGGFOTBOLL OCH LANDHOCKEY 
 
21 JUNI 2022 
 
Närvarande: 
Kjell Peterson (KP) 
Björn Isberg (BI) 
Ella Spira (ES) 
Celine Helgesson Hallström (CHH)  
Jan Burell (JB) 
Linnea Nyberg (LN) 
David Jonsson (DJ), anslöt under punkt 8b 
 
Adjungerade: 
Fredrik Haraldsson (FH) 
Thomas Claesson (TC) 
Douglas Smith (DS) 
Mattias Hejdesten (MH) 
Jan-Olof Rylin (JOR) 
 
1. Mötets öppnande  

 
Kjell Peterson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 

2. Val av mötessekreterare, adjungeringar samt justeringsperson  

Beslutas att: 
välja TC till mötessekreterare 
välja ES till justerare 
 
Beslutas att: 
adjungera följande personer med närvaro- och yttranderätt under hela mötet:  
- Fredrik Haraldson (FH) 
- Thomas Claesson (TC) 
- Douglas Smith (DS) 
- Mattias Hejdesten (MH) 
- Jan-Olof Rylin (JOR) 

 
3. Fastställande av dagordning 
 Starta med 8a, 8b och 8c 
  Beslutas att: 
  fastställa dagordningen med justeringen att punkterna 8a-c tar direkt efter punkt 4.. 

 
4. Föregående protokoll och beslut från VU 

 
Inget VU-protokoll. 
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. 

 
5. Strategiska dokument  

 
CHH och LH föredrog punkten.  
Fokus för området strategiska dokument är framtagandet av verksamhetsplaner för ILG men det 
finns en osäkerhet kopplat till hur arbetet går. 
Planen är att gå igenom dokumentet vid det fysiska arbetsmötena. 
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6. Ekonomi 

 

JB föredrog punkten 

Nya mallar för rapportering och budget är under framtagande och presenteras under 

nästkommande FS-möte. Arbete att automatisera flera flöden pågår. Ekonomin är i balans, 

flygbiljetter till JEM (Österrike) sticker ut kostnadsmässigt och de tre mästerskapen under 

sommaren kommer att vara kostnadsdrivande, särskilt dam VM i Finland. 

7. Rapporter Sportkontor & FS  

 

a) Personal/sportkontor 

Sportkontoret kommer att vara sommarstängt under v 28-30. FH och TC har koll på 

inkommande ärenden under dessa veckor.  

Föreningskonferensen bokad till helgen 25-27 november. 

Personaldagar för planering vecka 33, troligen tisdag-onsdag. Sportkontoret är då stängt - 

Arbete med nytt licensprogram som ska vara klart till 2023 påbörjas efter sommaren.  

Extra förbundsmöte genomfört 15 juni. Föreslagen proposition antogs och ny valberedning 

utsågs.  

TC deltar i referensgrupper gällande Aktiv I Idrott och LOK-stödet. 

 

b) Barn och ungdomskommitté 

ES redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén.  

Samverkansträff med RF-SISU Distrikten är genomförd för att presentera vår verksamhet. 

Återstartsträff genomförs 15-16 juni i RFs regi, återstartsplanen ska sedan färdigställas och 

skickas in till RF senast 26 juni.  

Sparks kampanj för amerikansk fotboll lanserad och genomförd under ett par veckor. Bra 

räckvidd, tyvärr få föreningarna som erbjudit prova-på i appen och bara ett fåtal som anmält 

sig till de prova-på som erbjudits. Landhockey-kampanj filmas inom kort och kommer köras i 

samband med skolstart till hösten. För att få med flaggfotboll och göra särskild kampanj för 

flagg krävs att det finns fler föreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott (10-16 år). 

Samarbetet med Brainsafe fortlöper och flertalet föreningar (14) har anmält intresse för att 

vara med, med desto fler lag. T 

rygg idrott/Uppförandekod, arbetet fortskrider och förslag finns inom kort klart att presentera.  

Nästa möte med BoU-kommittén sker 29 aug 

 

c) Elitkommitté  

DJ redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén.  

Ekonomin kring landslagen har gåtts igenom för att få en bild av aktuellt läge. 

Dimensionering RIG kommer under veckan.  

Tre mästerskap under sommaren JLL enligt plan. Landhockey herran enligt plan. Oerfaren 

stab inom DLL som får stöttning av Sportkontoret. Tobias med under JEM och Dam VM. 

IFAF kongress i mitten av juli.  

Elitkommiten har haft ett andra möte, jobbar med strukturen. 4 personer var tanken, men är 

bara 2, Flagg och Landhockey.  

Jobbas på en arbetsordning som är en kopia av Förbundsstyrelsens.  

 

 

d) Kommunikationskommitté 

FH redovisar punkten enligt inskickat underlag.  

Högsäsong för seriespel i samtliga tre sporter. Tillsammans med kommunikationsansvariga i 

ledningsgrupperna och i kontakt med föreningarna ser vi till att samtliga sporter och matcher 

uppmärksammas.  
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Arbetet med SM-finalen i amerikansk fotboll i Örebro i juli har påbörjats tillsammans med en 

arbetsgrupp från Örebro Black Knights.  

Planering pågår inför sommarens internationella turneringar, landhockey Eurohockey5s 

Championship för herrar, amerikansk fotboll herrjunior-EM och dam-VM och Dukes Tourney 

pågår. 

 

e) Utbildningskommitté 

KP redovisar punkten enligt inskickat underlag.  

Har varit i kontakt med alla ledningsgrupper om representaneter till Utbildningskommiten. I 

dagsläget har ingen ledningsgrupp något namn som de kunna presetera för kommiten utan 

det ser ut att bli ett samarbete mellan Ledningsgrupp och ansvarig tjänsteperson. 

 

f) Marknadskommitté 

Inget att rapportera. 

 

g) Internationellt 

KP rapporterade från Nordiska möten. Bra att prata ihop oss. Det har varit bra diskussioner 

runt turneringar.  

BI rapporterade att det finns en tanke kring ett nordiskt samarbete även inom Landhockeyn. 

 

h) Distrikt 

Inget att rapportera.  

 

i) Antidoping 

Inget att rapportera.  

 

j) Evenemang  

FH rapporterade,  

Avtalet för SM-finalerna dam och herr färdigt med Örebro och avtalet gällande SM-finalerna i 

flaggfotboll för dam och herr färdigställs med Örebro efter det. 

SM för 11-manna i landhockey har genomförts i Åkersberga 11 juni och diskussion pågår med 

ILG Amerikansk Fotboll gällande SM för U19 

 

8.  Rapporter ILG  

 

a) Amerikansk fotboll  

DS redovisar punkten enligt utskickat underlag. 
U17 säsongen är färdigspelad, mycket tankar kring säsongen som varit och serieupplägget. 
Göra om U19 till U18. Verksamhetsplanen jobbas med, klar till 31/7. 
En enkät till IF kring BoU-föreningar för att förstå hur de jobbar med rekrytering och 
ledarförsörjning. 
Stort tapp av föreningar inom U17. Det finns ett behov av att hjälpa till med 
informationsmaterial för uppstart av föreningar, hur man gör och vad som krävs för att starta 
en förening.  

 

b) Flaggfotboll 

MH rapporterade om arbetet som pågår. 

Svaren från frågeformuläret, som skickats ut till idrottsföreningarna för att få input på 

prioriterade behov och projekt, har sammanställts för att skapa verksamhetsplan utifrån. 

TU-ärenden sköts nu av det nyskapade Tävlingsutskottet för Flaggfotboll (TUFF).  

ILGFF har för avsikt att den 22 juni välja Mikael Andersson som ordförande i Domarutskottet 
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för Flaggfotboll (tidigare vald som ledamot i DUFF) och Markus Agebrink som ledamot i DUFF 

som efter det består av tre personer, med Oscar Tjärnström som den andra invalda 

ledamoten.  

Huvudfokus framöver är att färdigställa arbetet med rollbeskrivningarna för ledamotsrollerna 

och utskott samt verksamhetsplanerna och de tillhörande utgiftsplanerna. Dock måste 

kommittéarbetet få ännu mer fart så att ledamöterna kan fortsätta sitt arbete på effektivt sätt. 

ILGFFs sammanfattade verksamhetsplan och utgiftsplan planeras därför vara klar senast efter 

sommarsemestern, Anton Lagerström kontaktar Kjell om detaljerad uppföljning. Hanna Lindén 

har visat intresse för ledamotsrollen ”Utbildning”, inväntar besked idag. Mattias Hejdesten är tf 

Ekonomiansvarig tills rollen är tillsatt. 

SM-serien Herr är igång sedan 21 maj och 2 centrala sammandrag och 2 separata 

konferensammandrag har hittills spelats. 7 lag aktiva lag kvar, då Göteborg Giants drog sig ur 

veckan innan säsongsstart. Arrangemangen håller ganska god till god standard där 

erbjudandet om livestreaming är det som skiljer. 

Spelschema för SM-serien Dam är fastställt, upptaktsmöte med alla föreningar sker den 19 

juni. Säsongsstarten är 21 augusti. 

Örebro Black Knights har godkänt förslaget om att låta Nässjö Saints spela uppvisningsmatch 

(20 min halvlek) under herrtacklingsfinalens halvtidsvila. Matchen kommer att kommenteras 

på arenan för bästa marknadsföring för flaggfotbollen, oklart hur vi gör med kommenteringen i 

streamen.  

 

Beslutas att: 

- välja Hanna Lindén som ledamot i Ledningsgruppen för Flaggfotboll (ILGFF). 

 

 

c) Landhockey  

JOR redovisar punkten enligt utskickat underlag.  
Senaste mötet 11/6, fysiskt/hybrid möte på idrottens hus i Stockholm.  
Fokus på detta möte var verksamhetsplanen och flera punkter diskuterades men vi lämnade 
mötet med 13 punkter inklusive underpunkter som alla hade olika delar i SWE3:s 
övergripande plan gällande: Ledarskap, Förening, Växa & Behålla samt Synlighet.  
Fortsatt en del arbete kvar för att färdigställa planen på ett bra sätt men fokus är att vara klara 
med detta innan sista juni.  
Ytterligare ett kortare teamsmöte är inplanerat för frågan den 20/6. Målsättning för ILG 
Landhockey närmaste året är Fysiska / Hybridmöten 4 ggr/år samt ytterligare ca 8 
teamsmöten på årsbasis.  
1 vakant plats i ILG Landhockey. Mats Öhrbom har avslutat sin plats och ny person framförallt 
inom området utbildning sökes. J-O Rydin är tills vidare Landhockeyns kontaktperson för 
utbildning.  
SM slutspel 11-manna genomfört 11-12 juni i Åkersberga på herrsidan. Mesaicos svenska 
mästare på herrsidan. Mesaicos dammästare fast utom tävlan, inga matcher spelades då 
övriga lag drog sig ut. Seriespelet fortsätter med Hockey 5 samt vissa matcher 7-manna. 
Hockey 5 slutspel 24-25 sept i Lerum.  
Arbetet med att hitta en förbundskapten på damsidan påbörjat. Det finns en hel del 
intresserade namn. Mål att vara igång med ett lag, ledarstab och en landskamp innan 2022 är 
slut.  
Herrlandslaget till Polen 6-9 juli för Hockey5.  
Indoor turnering på Cypern innan året är slut ligger i planen.  

 
9. Rapporter övriga 

 

a) RS/SISU/SOK 

KP redovisar punkten enligt utskickat underlag.  
SWE3 var en av avsändarna till ett brev till RF med uppmaning att bättre förbereda dialogträffar 
mellan RS/RF och SF för ökad delaktighet, djupare förankring och bredare inspel genom att skicka 



2022-06-21 
 

ut förberedelsematerial med skälig framförhållning. Kjell deltar även vid de mötena som är kring 
Idrottspolitisk offensiv 
BI rapporterade från möte med SOK att Peter Reinebo kommer att sluta efter OS2024. 
 
 

 

b) Valberedning  

Ny valberedning valdes på det extra förbundsmötet den 15 juni. Ordföranden är Rolf Björk. 
Ledmöter är Phil Corter, Jens Carlqvist och Liselott Andreasson.  

 

c) Disciplinnämnden  

Inget att rapportera.  
 
10. Projektuppföljning  
 

FH redovisar kring Scandinavian Cup (AF) och att grundserien av SC har spelats med sportsliga 
framgångar för de svenska lagen. Tyresö RC vann grupp A och Stockholm MM vann grupp B och 
möttes därmed i finalen den 18 juni på Zinkendamms IP. Stockholm Mean Machines vann finalen. 
Det planerade mötet den 17 juni ställdes tyvärr in på grund av Covid. 
 

11. Kommunikation av mötets beslut  
KP och FH hanterar eventuell kommunikation av mötesbeslut.  
 

12. Mötets avslutande  
KP avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar Nästa möte, som är ett arbetsmöte blir den 13 
augusti 
 
 

 

Vid protokollet:    

 
 

Thomas Claesson  
    

 
 
 
 
 
Justeras:    Justeras: 

 
 
 

Kjell Peterson    Ella Spira 
Ordförande   Ledamot  

 

Kjell Peterson (5 sep 2022 21:49 GMT+2)
Kjell Peterson

Ella Spira (14 sep 2022 15:43 GMT+2)

Thomas Claesson (14 sep 2022 16:17 GMT+2)
Thomas Claesson
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