PROTOKOLL 4/2022 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SWE3 –
SVENSKA FÖRBUNDET FÖR AMERIKANSK FOTBOLL, FLAGGFOTBOLL OCH LANDHOCKEY
14 SEPTEMBER 2022
Närvarande:
Kjell Peterson (KP)
Björn Isberg (BI)
Celine Helgesson Hallström (CHH)
David Jonsson (DJ), anslöt under punkt 5
Ella Spira (ES)
Jan Burell (JB)
Linnea Nyberg (LN), lämnade mötet under punkt 8b
Adjungerade:
Fredrik Haraldsson (FH)
Thomas Claesson (TC)
Douglas Smith (DS), anslöt under punkt 6
Mattias Hejdesten (MH)
Jan-Olof Rylin (JOR), anslöt under punkt 7j
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 BI 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
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.
Sedan förra styrelsemötet har CHH och LH haft kontakt med respektive ILG och fört en dialog kring
utformning av och innehåll i deras verksamhetsplaner. De utkast som nu finns att ta ställning till har
en liknande utformning som förbundets VP och vissa av målen är lika mellan idrotterna. Men i
övrigt har ILGerna utformat målen själva med fokus på det som de själva ser som viktigast för
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.
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idrotternas utveckling.
Styrelsen beslutade att:
o
o
o

Godkänna verksamhetsplanerna för respektive ILG
Uppdra åt ILG-Amerikansk fotboll att titta på att synka det nationella spelschemat med
det internationella.
Uppdra åt CHH och LN att ta fram styrdokument, inklusive beslutsförhet, för
kommittéarbete inom SWE3

6. Ekonomi
TC föredrog punkten
Resultatet ser fortfarande positivt ut jämfört med budget, men det beror på att vissa delar ännu inte
kommit igång ordentligt och framför allt Elitverksamheten har dragit över sin budget.
Vi väntar fortfarande på sista utbetalningen av SF-stöd från RF, och det utlovade återstartsstödet.
Landslagen har en hel del aktiviteter kvar under hösten som kommer att generera kostnader.
TC presenterade den arbetsbudget som finns för 2022 på ett nytt sätt för att försöka belysa vilka
olika intäktskällor vi har och hur de olika aktiviteterna i förbundet finaniseras via intäkterna. Även
om vi har stora intäkter, är stora delar av pengarna låsta på grund av relger och riktlinjer från RF
hur resurserna får användas.
Styrelsen beslutade att:
o

Uppdra åt TC att se över var administrativa avgifter beslutas och återrapportera till
nästa styrelsemöte.

7. Rapporter Sportkontor & FS


Personal/sportkontor.
FH föredrog puntken
Inbjudan till Föreningskonferensen helgen 25-27 november är skickade till medlemsföreningar
och även publicerad på hemsidan.
Personaldagar hölls tis-ons vecka 33 i Nyköping, där det bland annat diskuterades
”Utvärdering SWE3” och Personalhandbok
All administrativ rapportering till RF som skulle skickats in 1 september är färdigt. Utvärderingen av SWE3 som påbörjades föregående FS-möte är kompletterad med
personalens synpunkter och sammanställd.
Tre förslag till beslut kommer från utvärderingen och de ligger under respektive
ansvarsområde.
Styrelsen beslutade att:
o SWE3 Medarbetarhandboken ska användas av personalen och uppdrog till FH att
göra mindre redaktionella ändringar.



Barn och ungdomskommitté
ES föredrog punkten och det arbete som skett inom kommittén.
Arbetet med att uppföra en uppförandekod är i slutfasen och eftersom dokumentet
kompletterar Idrottsrörelsens uppförandekod har det döpts om till ”SWE3 Anvisningar för trygg
idrott”. När Anvisningarna är klara och har klubbats är det ett antal actionpunkter som står på
tur för det vidare arbete för att skapa trygg idrott, exempelvis utbildningar och handlingsplaner.
Arbetet med att utveckla spelformer och ta fram en övningsbank för barn och unga går framåt
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i samarbete med BoU-kommittén, om än sakta. När vi kommit en bit längre på vägen är det
dags att aktivt börja implementera förbundets barn- och ungdomsstrategi i sin helhet. Ett
första möte med en Corey Edington från Athlete Era, Kanada har genomförts med tänkt fokus
på Physical Literacy. Mötet kom att knyta an till övningsbanken och vidare samtal kommer att
föras inom de närmsta veckorna.
Inbjudan till Föreningskonferensen har mailats ut och delats i nyhetsbrev. Endast ett fåtal
anmälningar har inkommit hittills. Bra medskick/önskemål om diskussionsämnen inkom på
föreningsforum och framför allt lyftes rekrytering av tjejer och domarfrågor. Sofia B Karlsson är
tillfrågad och har tackat ja som extern föreläsare till konferensen för just frågan kring
rekrytering av tjejer. I övrigt fortlöper förberedelserna inför konferensen.
Varje månad kommer RF skicka ut ett nyhetsbrev till RF-SISU-d där de presenterar fyra
förbund/idrotter med en ”lockande text”. Distrikten sprider sedan dessa vidare till sina skolor. I
oktober är det SWE3s tur och vi kommer att fokusera på landhockey och flaggfotboll. Vi får
även ett tillfälle under våren och då är fokus amerikansk fotboll.
Det finns fortsatt en hel del medel kvar för IF att ansöka om, både vad gäller Återstartsstöd
och Projektmedel. Dessutom kommer än mer medel inom snar framtid. Ett arbete behöver
göras för att få fler IF att ta del av bidragen. Återstartsstödet används också för att täcka
kostnader för föreningskonferensen och andra insatser kring barn, unga och tjejer.


Elitkommitté
DJ föredrog punkten
Björn Isberg tar över ansvaret för elitkommittén. Omstart vad gäller arbetet med arbetsordning
och planen är att ha arbetsordningen på plats till sista september.
David hanterar fortsättningsvis enbart den amerikanska fotbollen med primärt fokus på herr
senior (Tobias och Fredrik backar upp kring övriga lag). David hanterar fortsatt frågor som rör
IFAF (tävlingsverksamheten).
Amerikansk fotboll IFAF/Nordiskt samarbete:
Fortsatt arbete kring den långsiktiga tävlingsplaneringen med ett rimligt antal matcher per år,
som omfattar EM/VM, NM, Finnkamper samt RIG-matcher.
HLL: Stab på plats. Kontrakt med FK och GM signerade. Kort om tid till förberedelser inför
EM-kval (Serbien hemma i Örebro lördag 8/10 och Schweiz borta söndag 16/10). Plan finns
på plats för fortsatt arbete mot VM 2023.
DLL: VM genomfört under stökiga former och med prestation som inte levde upp till den
förväntade målsättningen. Frågetecken kvarstår kring utvärdering (från FK) samt framför allt
den ekonomiska redovisningen (inbetalning av avgifter från spelarna)
JLL: Ingen mer verksamhet för 2023.
ULU: Spelar NM i Finland v.42. Förberedelser och verksamhet löper på enligt plan.
Landhockey
HHL: Fortsatta förberedelser inför EM på Cypern i december. Förslag på kontrakt har getts till
sittande förbundskapten.
DHL: Förbundskapten på plats. Arbete påbörjat för att få till verksamhet och matcher under
2022
Flaggfotboll Diskussioner pågående angående ett nordiskt mästerskap. Första mästerskapet
kommer troligtvis spelas under våren 2023. Utmaningar kring sanktioneringar av turneringar,
vilket ska göras/finnas, men inte finns/görs. Frågan ska lyftas vidare till IFAF:s
tävlingskommitte. Frågan bör vara prioriterad givet att man söker IOC-erkännande för
flaggfotbollen.
HFL: Träningsturnering i Spanien under November 2022
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DFL: Träningsturnering i Spanien under November 2022
Skolverksamhet RIG:
Utkast på uppdaterad verksamhetsplan framtagen. Planen ska vara inskickad till RF senast
15:e september 2022. RIG är med i planeringen för hur JLL och ULU kommer spela
landskamper framöver.
NIU: Inget att rapportera
Styrelsen beslutade att:
o Utse Björn Isberg till ordförande i Elitkommittén


Kommunikationskommitté
FH redovisar punkten enligt inskickat underlag.
En större satsning som har inletts går under namnet SWE3 Play – ambitionen är att under
2023 lansera en plattform där vi har möjlighet att sända samtliga matcher inom förbundets tre
idrotter på en och samma plats. SWE3 Play är det preliminära namnet och tanken är att det
ska ersätta dagens upplägg där matcher sänds på olika plattformar (Youtube, Facebook,
SolidSport med flera) vilket ibland gör dem svåra att hitta.
Sommarens turneringar och SM-finaler i amerikansk fotboll har utvärderats ur ett
kommunikationsperspektiv så att vi får möjlighet att framöver jämföra och utvärdera vad som
fungerar bäst
Styrelsen beslutade att:
o Uppdra till kommunikationsansvarig PN att ta fram en ny intern kommunikationsplan
för SWE3.



Utbildningskommitté
Inget att rapportera



Marknadskommitté
Inget att rapportera.



Internationellt
KP rapporterade från Nordiska möten rörande Amerikansk Fotboll och Flaggfotboll. Bra att
prata ihop oss. Det har varit bra diskussioner och samsyn runt turneringar.
SOK har skickat brev till FIH om att det är SWE3 som administrerar Landhockey i Sverige och
är det av SOK erkända förbundet i Sverige som administrerar Landhockey.



Distrikt
Inget att rapportera.



Antidoping
Inget att rapportera.



Evenemang
FH rapporterade,
Finalerna i Flaggfotboll kommer att spelas på Behrn Arena helgen 24-25 september. 24:e
september hålls även en gala för årets spelare inom FF.
SM-finalen för U19 är beslutad till 29 oktober.
Herrlandslaget i amerikanskfotboll EM-kval på Berhn Arena i Örebro den 8:e oktober.
Diskussion kring vilka som representerar var under höstens aktiviteter.
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8. Rapporter ILG
a) Amerikansk fotboll
DS redovisar punkten enligt utskickat underlag.
Resursbrist hos LGAF, tre aktiva varav en varit sjuk.
Områden som fokuserats extra på under hösten har varit att få klart Verksamhetsplanen, En
enkät för BoU är uskickad, tyvärr med låg svarsfrekvens. Dialog är startad med klubbarna om
serieindelning seriespel för seniorer, U19, U17 och U15.
U19 finalen kommer att gå i Karlstad
b) Flaggfotboll
MH redovisade punkten enligt utskickat underlag.
Tid har gått åt till att hantera konfliktsituationer mellan föreningar och ILGFF kring
tävlingsverksamheten. Verksamhetsplanen är klar och överlämnad till FS. Processen att se
över TB inför 2023 är påbörjad.
33 föreningar har beställt Flaggfotbollspaket som är framtaget.
Lågt intresse för flaggfotboll under BoU-kampanjen vid Dukes Tourney. Däremot inleddes god
dialog med DT-ansvarig om att ha flaggfotbollsturnering i Skövde framöver, för både barn och
vuxna.
Sanktion till klubblags deltagande i de i närtid internationella turneringarna Champions Bowl
och Quaich är godkänd.
Ett feedbacksformulär för domare, föreningar och spelare gällande 2022 års tävlingssäsong är
skapat.
Regelverket kring övergångar mellan klubbar och deltagande i både Herr/Mix- och Damserien
kräver justeringar då många formuleringar är tvetydiga ur flaggfotbollsverksamhetens
perspektiv.
SM-serien Herr/Mixed och SM-serien Dam är avslutade och SM-slutspelen avgörs
tillsammans den 24-25 september på Berhn Arena, Örebro. Evenemanget kommer bl.a. att
livestreamas med kommentatorer.
c) Landhockey
JOR redovisade punkten enligt utskickat underlag.
Senaste mötet 28/8, hybrid möte 3 st fysiskt på plats 1 st via teams. Mats och Noortje har
aviserat att de inte önskar jobba vidare i ledningsgruppen Fokus på mötet var
verksamhetsplanen och den nya likriktningen. Vi ser både för och nackdelar med detta utifrån
ILG perspektiv och har jobbat vidare med detta tillsammans med Linnea och Celine.
Fortsatt målbild på 4 fysiska möten per år samt 8 digitala innan mars 2023.
Hockey5 serien löper på och slutspelet är planerat till 24-25 september i Lerum.
Planeringen inför indoor serien fortlöper. SM slutspelet indoor spelas normalt i mars vilket
också är den initiala tanken 2023.
Monika Stylin stöttar TU delvis initialt här. TU består i dagsläget av Liselott Andreasen med
stöttning av J-O Rydin.
Planering inför föreningskonferensen inledd. Viktigt för landhockeyn att få dit många klubbar
och även skapa engagemang för landhockeyn inom swe3. Vi har många vakanta platser vi på
sikt behöver fylla för att bli fler som driver landhockeyn framåt.
Styrelsen beslutade att:
o Entlediga Mats Öhrbom och Noortje Thien Berglin från ILG Landhockey.

9. Rapporter övriga
a) RS/SISU/SOK
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Fram till 20 november går det att lämna förslag till kandidater till Riksidrottsmötet (RIM). RF har
bjudit in till ordförandemöte 16-17 september på Bosön som KP deltar på.
Styrelsen beslutade att:
o

KP, FH, ES och MH representerar SWE3 vid RIF helgen 12-13 november, med TC
som backup om det skulle behövas.

b) Valberedning
Inget att rapportera
c) Disciplinnämnden
Inget att rapportera.

10. Projektuppföljning
CHH rapporterade från Föreningsforum som hölls 24/8 med ett 20-tal deltagare. Nästa
föreningsforum är planerat till 12 oktober.
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 fysiskt möte, blir den 15 oktober.

Vid protokollet:

Thomas Claesson

Thomas Claesson (27 sep 2022 15:57 GMT+2)

Thomas Claesson

Justeras:

Kjell Peterson

Kjell Peterson (26 sep 2022 09:57 GMT+2)

Kjell Peterson
Ordförande

Justeras:
Björn Isberg (26 sep 2022 20:53 GMT+2)

Björn Isberg
Ledamot

