PROTOKOLL 4/2022 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SWE3 –
SVENSKA FÖRBUNDET FÖR AMERIKANSK FOTBOLL, FLAGGFOTBOLL OCH LANDHOCKEY
13 AUGUSTI 2022
Närvarande:
Kjell Peterson (KP)
Björn Isberg (BI)
Ella Spira (ES)
Celine Helgesson Hallström (CHH)
Jan Burell (JB)
Linnea Nyberg (LN)
Adjungerade:
Fredrik Haraldsson (FH)
Thomas Claesson (TC)
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 JB till justerare
Beslutas att:
adjungera följande personer med närvaro- och yttranderätt under hela mötet:
- Fredrik Haraldson (FH)
- Thomas Claesson (TC)
3. Fastställande av dagordning
Beslutas att:
fastställa dagordningen
4. Föregående protokoll och beslut från VU
Inget VU-protokoll.
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom.
5. Strategiska dokument
CHH och LH föredrog punkten.
Arbetet med VP för respektive ILG har fortsatt under sommaren. LH och FF har tagit fram utkast
som inväntar redigering/layout. Inväntar återkoppling från AF.
Nästa steg blir återkoppling till respektive ILG angående utkasten och färdigställande av dessa.
Sista datum för att skicka in VP är 1 september.
Det ska vara årlig uppföljning av VB under de två åren som den gäller.
6. Ekonomi
JB föredrog punkten
TC presenterade en ny modell får rapportering där det går att följa upp resultatet per
kostnadsställe. Rapporten behöver fortfarande finslipas och justeras framför allt kring landslagen,
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då rapport behöver finnas per landslag och inte endast för helheten. Ekonomin är i balans, alla
kostnader för sommarens landslagsverksamhet har inte kommit ännu.
7. Rapporter Sportkontor & FS
a) Personal/sportkontor
Föreningskonferensen bokad till helgen 25-27 november. Det erbjudande som gått ut till en ny
delägare av IUP AB har antagits. Personaldagar för planering vecka 33, tisdag-onsdag.
Sportkontoret är då stängt.
15 september ska alla rapporter för 2021 och delar av 2022 vara RF tillhanda. Sportkontoret
ansvarar.
b) Barn och ungdomskommitté
ES redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén.
Ansökan inskickad till EHF Solidarity Grant för samarbete med EHF gällande
domarutbildningar i första hand och ledarutbildningar i andra hand, för landhockey. Ett första
möte med EHF angående ansökan och upplägg på arbetet genomförs under augusti.
Förfrågan skickad till Athlete Era och Corey Edington, efter tips från Dean Kriellaars, för att få
hjälp med hur vi ska få in Physical Literacy tydligare i arbetet med Barn- och
ungdomsstrategin. Eventuellt kan Athlete Eras arbete vara intressant även för övningsbanken
som ska tas fram.
Deltagande på Dukes Tourney med ”informationstält”, tillsammans med Peter Nilsson, Ella
Spira och Christoffer Lindström. Samtal om bland annat ett tjejläger som ett par IF planerar att
genomföra under september, som en återkommande aktivitet.
Nästa möte är 29 augusti.
c) Elitkommitté
FH rapporterade från sommarens evenemang.
U19-EM slutade med ett silver för Sverige och det är en väloljad organisation som jobbar med
och kring laget.
Dam-VM slutade med en åttonde plats för Sverige.
Till Hockey5s turneringen var det svårt att få med de bästa spelarna och det blev lite av en
nystart för laget.
Styrelsen beslutade att:
o Utse Felix Hörnschemeyer till förbundskapten för damlandslaget i landhockey till och
med 2023-12-31
d) Kommunikationskommitté
KP redovisar punkten enligt inskickat underlag.
Under sommaren har vi kommunicerat kring Eurohockey 5s Championship i Polen samt
junior-EM och dam-VM i amerikansk fotboll för Österrike resp. Finland.
Särskilt junior-EM genererade mycket engagemang på sociala medier, men samtliga tre ska
utvärderas i efterhand för att se vilket utfall de fick i form av media, räckvidd i sociala medier
etc. Peter Nilsson deltog även på Dukes Tourney i Skövde där vi bland annat hade tagit fram
väldigt populära ”gnuggisar”, något vi skulle kunna satsa mer på i framtiden – populärt bland
unga. Även armband från Svensk antidoping var väldigt populära.
e) Utbildningskommitté
Inget att rapportera
f)

Marknadskommitté
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FH rapporterar att det inför sommarens mästerskap tagits fram sponsorpaket. Tre stycken
såldes till JEM och två till Dam-VM
g) Internationellt
KP rapporterade från Nordiska möten. Bra att prata ihop oss. Det har varit bra diskussioner
runt turneringar.
Flaggfotboll är en av sju idrotter som är möjliga att komma in på OS-programmet inför
OS2028 i Los Angeles.
EHF har kallat till extra årsmöte 8 oktober, KP och ES representerar Sverige vid mötet.
h) Distrikt
Inget att rapportera.
i)

Antidoping
FH rapporterade;
Under SM-finalerna i Amerikansk fotboll var Antidoping Sverige på plats och genomförde ett
antal tester på både herr- och damlagen.

j)

Evenemang
FH rapporterade,
Avtalet gällande SM-finalerna i flaggfotboll för dam och herr är färdigt men ej påskrivet.
Diskussion pågår med ILG Amerikansk Fotboll gällande SM för U19, belsut borde komma
inom kort.
SM-finaler i Hockey5s och Flaggfotboll kommer att spelas helgen 24-25 september.
Utvärdering från finalen i Amerikansk Fotboll saknas, men det var ett lyckat och bra
arrangemang.

8. Rapporter ILG
a) Amerikansk fotboll
KP redovisar punkten enligt utskickat underlag.
Resursbrist hos LGAF , tre aktiva varav en varit sjuk. Konsekvenserna är att verksamheten
haltar svårt med lite progress, bl.a. lider VP
Områden som fokuserats extra på är Verksamhetsplanen, att skapa kompendium för att starta
förening. Diskussion har pågått kring möjligheten att utsett två personer som kan
projektanställas för att utbilda inom AF och Flagg
Det har kommunicerats med klubbarna om serieindelning seriespel för seniorer, U19, U17 och
U15. Tanken är att ha uppstart och summering för varje del. Ej klart

b) Flaggfotboll
KP redovisade punkten enligt utskickat underlag.
DU-verksamheten sköts nu av det nyskapade Domarutskottet för Flaggfotboll (DUFF) med 3
medlemmar. TU-ärenden sköts nu av det nyskapade Tävlingsutskottet för Flaggfotboll (TUFF)
med 4 medlemmar.
Introduktion av utbildningsansvariga Hanna Lindén påbörjades så smått i juli och fortsätter i
augusti för bästa välkomnande och rollprestation.
Tillsättningen av den vakanta ledamotsrollen ”Ekonomi” är svår. Flera personer har tillfrågats,
men alla har tackat för erbjudandet och uppvisar engagemang för att bidra till SWE3s arbete,
men avböjt p.g.a. brist på tid.
Utbildningar för spelare, ledare och domare är prioriterade områden, där det främsta fokuset
just nu ligger på spelares utveckling via ILGFFs Elitansvarig.
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SM-serien Herr har spelat 3 av 4 centrala sammandrag och 2 av 4 separata
konferensammandrag hittills. Lördagen den 13/8 spelas det 3:e av de 4 separata
matchsammandragen på Blackeberg IP kl 11:10-18:30.
Vi inväntar spänt på säsongsstarten av SM-serien Dam, som är den 21 augusti. 4 lag deltar i
år jämfört med 3 förra året, så det blir spännande att se Arlanda Jets, Stockholm Mean
Machines, Eskilstuna Sharks och Nässjö Saints slåss om SM-guldet 2022!
Även Utvecklingsserien Södra kickar snart igång sin säsong, närmare bestämt den 20 augusti
i Falkenberg! Storföreningen Nässö Saints, Falkenberg Phoenix, S:t Staffan Saviours från
Staffanstorp samt nytillkomna Helsingborg Jaguars gör upp om vem som blir segrare i de 3
planerade cuperna! Utvecklingsserien Norra ställdes in då Örebro Black Knights var det enda
laget som anmölt sig inom anmälningsperioden. Carlberg Cavalliers visade intresse efter
anmälningsstoppet, men satsar liksom Black Knights inför säsongen 2023 istället.
En annan god nyhet att belysa är att SWE3 Flaggfotbolls marknadsföringsevent av flaggfotboll
på Behrn Arena, Örebro under tacklingsfinalernas dam- och herrfinaler den 9 juli var lyckad
och mottogs positivt av både arrangör och publik! Nässjö Saints, med spelarstöttning från
andra lag, spelade 20 min uppvisningsmatch under dam- och herrtacklingsfinalernas
halvtidsvilor. Matcherna kommenterades både på arenan och via stream för bästa
marknadsföring för hur flaggfotboll spelas och hur verksamheten ser ut idag och vad den har
att erbjuda i framtiden.
SM-seriearrangemangen håller fortfarande god standard, även om det finns
förbättringspotentialer på vissa punkter som främst rör det långsiktiga uppbyggandet av
varumärket SWE3 Flaggfotbolls SM-serie.
Fysisk kick-off genomfördes 6-7 augusti i Göteborg där ledamöterna för Strategiska
dokument, BoU, Kommunikation, Serieutveckling närvarade medan ledamoten för Elit deltog
via Teams. Ledamöterna för Föreningskontakt och Utbildning kunde inte närvara under delar
av eller hela kick-offen. Kick-offens båda dagar var dock mycket produktiva och fyllda med
diskussioner och beslut gällande vår verksamhet.
Huvudfokus framöver är att:
Verka för att ta fram ett ramverk för de interna kommunikationsflödena inom LGFF samt inom
SWE3.
Färdigställa motsvarande rollbeskrivningar, verksamhetsplaner och tillhörande utgiftsplaner
för TU och DU innan slutet av augusti.
Revidera förbundets informationspaket avseende uppstart av ny förening, lag eller annan
förbundsrelaterad verksamhet.
Ta fram utbildningspaket riktat mot skolor i syfte att tillgängliggöra Flaggfotboll som aktivitet i
skolan.
Kommmunikation: Ta fram en strategi för kommunicering av återkommande verksamhet.
Serieutveckling: Verka för utveckling av ILGs TA-system i syfte att digitalisera och förenkla
serie- och matchadministration.
Komma till konsensus och hitta en lösning till att många europeiska länders idrottsförbund inte
har samma sanktioneringsprocess som SWE3 gällande godkännande av internationella
klubblagsturneringar i Europa, en tävlingsverksamhet som är väldigt populär för alla inom
flaggfotbollscommunitiet och som bidrar oerhört till gemensamhetskänslan och sportens samt
lagens utveckling! Denna fråga påverkar nämligen många svenska lag och domare!
c) Landhockey
KP redovisade punkten enligt utskickat underlag.
Senaste mötet 12/7 , teams möte med lågt deltagande så inga beslut tagna på detta möte.
Önskemål om möte i juli fanns dock i samband med hybridmötet i juni, därav att mötes lades
in då. Nästa större ILG möte landhockey ett hybridmöte fysikt och digitalt i Göteborg (SISU
Västs möteslokaler) den 28/8. Huvudfokus på detta möte är fortsatt arbete inom respektive
verksamhetsområde samt komma vidare med verksamhetsplanen och sätta de punkter i
verket där vi har finansiering.
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Därefter är planen ett teamsmöte i slutet av september 27/9 eller 28/9. Fortsatt målbild på 4
fysiska möten per år samt 8 digitala innan mars 2023.
Hockey5s serien löper på och slutspelet är planerat till 24-25 september i Lerum. Tidsplanen
för dessa matcher sätts inom kort.
Planeringen inför indoor serien fortlöper. SM slutspelet indoor spelas normalt i mars vilket
också är den initiala tanken 2023. Start av serien beräknas till oktober.
TU består i dagsläget av Liselott Andreasen med stöttning av J-O Rydin. Vi behöver bli fler
under hösten i denna grupp.
Arbetet med att hitta en förbundskapten på damsidan har kommit långt och målsättningen är
att få till ett avtal snarast. Målet är att signa FK för damsidan innan augusti är slut och även
hinna föra en dialog med alla berörda damspelare/övriga intressenter innan augusti är slut.
Ett annat mål är att få till minst 1 landskamp på damsidan under 2022, detta både för
spelarnas skull, men också av sponsorskäl. Vi tappar troligen en högprofilerad sponsor om vi
ej får till detta.
9. Rapporter övriga
a) RS/SISU/SOK
En ”Save the date” har kommit för Riksidrottsforum 12-13 november i Solna, själva inbjudan
kommer i september.
b) Valberedning
Inget att rapportera
c) Disciplinnämnden
Inget att rapportera.
10. Projektuppföljning
CHH redovisar kring Föreningsforum och att det troligen inte kommer att bli av med fyra träffar
under året. Till nästa veckas Föreningsforum är det just nu en (1) person anmäld.
11. Kommunikation av mötets beslut
KP och FH hanterar eventuell kommunikation av mötesbeslut.
12. Mötets avslutande
KP avslutar mötet och tackar Fredrik för ett bra upplägg av mötet.
Nästa möte, som är ett digitalt möte, blir den 14 september
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