
 
 
 
 

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 3/2022 FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR SWE3 – 
SVENSKA FÖRBUNDET FÖR AMERIKANSK FOTBOLL, FLAGGFOTBOLL OCH LANDHOCKEY 
 
21 MAJ 2022 
 
Närvarande: 
Kjell Peterson (KP) 
Björn Isberg (BI) 
Ella Spira (ES) 
Celine Helgesson Hallström (CHH)  
Jan Burell (JB) 
David Jonsson (DJ) 
 
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 CHH 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 

 
Föregående styrelseprotokoll gicks igenom. 

 
5. Strategiska dokument  

 
CHH föredrog punkten.  
 
Två möten med ledningsgrupperna har genomförts där förbundets strategi gåtts igenom och hur 
det påverkar ledningsgrupperna i det strategiska arbetete och deras verksamhetsplan. Diskussion 
kring hur vi på bästa sätt följer upp ledningsgruppernas verksamhetsplaner på bästa sätt. 

 

6. Ekonomi 

 

JB informerar styrelsen om att ekonomin ser god ut, även om landslagssäsongen precis startat och 

att kostnaderna kommer att komma under sommaren. 
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7. Rapporter Sportkontor & FS  

 

a) Personal/sportkontor 

FH föredrog punkten 

 Thomas Claesson är ny på sportkontoret sedan 16 maj och Monica Thomassen jobbar sin 

sista dag 31 maj.  

 

FH redogjorde för att det finns ett förbund som önskar gå in i IUP AB och att SVEMO är 

beredda att sälja vissa andelar.  

 

Beslutas att: 

- ge samtycke till att SVEMO säljer aktieandelar i IUP AB till annan part. 

- inte utnyttja SWE3s förköpsrätt gällande de sålda aktierna. 

 

b) Barn och ungdomskommitté 

ES redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén.  

Manualer ses över för att underlätta samverkan skola-IF. Lathund för ansökan av projektstöd 

samt för att starta IF är framtagna. Arbetet fortsätter kring trygg idrott och strukturer för BoU-

kommittén formas.  

Deltagande på träffar i samband med skolsamverkan, informationsspridning till skolor.   

 

c) Elitkommitté  

DJ redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén.  

Kommittén har haft sitt första möte under vecka 20 där Ella Sampers (ILG LH) och Sundiata 

Owens (ILG FF) deltog från ledningsgrupperna. Planen är att ha månatliga möten med hela 

elitkommittén. Arbetsordning för elitkommittén under framtagande. 

 

d) Kommunikationskommitté 

FH föredrog punkten.  

Kommunikationskommittén är på plats och har haft sitt första möte. Kommunikationsansvarig 

inom flaggfotboll helt igång, landhockey och amerikansk fotboll jobbas vidare med. Hemsidan 

är färdigställd och arbetet med att etablera varumärket i sociala medier fortsätter genom 

inlägg som skapar engagemang och drar trafik. 

 

e) Utbildningskommitté 

FH föredrog punkten.  

258 personer har påbörjat och/eller avslutat utbildningen ”Hantering av Hjärnskakning, 

Grund”. 58 personer har påbörjat/avslutat tränarutbildninen för Amerikansk fotboll och 

Flaggfotboll. Antal domare i Amerikanskfotboll som påbörjat/avslutat en utbildning är 27 

Elitdomare, 69 Seniordomare och 71 Juniordomare och för flaggfotbollen är det 58 som 

påbörjat/avslutat domarutbildning 

 

f) Marknadskommitté 

FH redovisar punkten och det arbete som skett inom kommittén.  

Ett sponsorpaket är framtaget inför sommarens landslagsaktiviteter, där spelare kan sälja 

sponsorspaket för att minska sin egen kostnad. 

 

g) Internationellt 

FH och KP redovisar punkten.  

Förbundet har deltagit på SOKs årsmöte, som inte var ett årmöte med val, så ett mer 

informations inriktat årsmöte.  
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Ett nordiskt möte hölls 4 maj, KP, BI, DJ och FH deltog. 

Förbundet har även deltagit vid europeiskt möte i Paris med 13 deltagande länder och 

repreentanter från IFAF:  

 

h) Distrikt 

Inget att rapportera.  

 

i) Antidoping 

Inget att rapportera.  

 

j) Evenemang  

FH föredrog punkten. 

Avtal för SM-finaler inom amerikansk fotboll och flaggfotboll har tagits fram och diskuteras 

med ansvariga.  

 

Representation vid de olika mästerskapstävlingarna under sommaren diskuterades. 

 

Beslutas att: 

- JB, KP och BI representerare SWE3 vid SM-11 manna (LH) 11-12 juni 

- KP och JB representerar SWE3 vid finalen i Scandinavian Cup (AF) 18 juni 

- JB represenerar SWE3 vid matchsammandrag (FF) 19 juni 

- KP representerar SWE3 vid JEM (AF) 7 juli 

- DJ, FH, KP och JB representerar SWE3 vid SM-Finaler (AF) 9 juli 

- KP och JB representerar SWE3 vid Dukes Tourney (AF) 29-31 juli 

 

8.  Rapporter ILG  

 

a) Amerikansk fotboll  

KP föredrog punkten. 
En grovstruktur är satt utifrån ledningsdokument presenteras under maj. Frågor som fokuseras 
extra på just nu är Verksamhetsplanen, TU&VU frågor, hur vi ska kunna förstärka domarkåren 
genom utbildning, årshjul, serieindelning och Slutspel för Div 1 och Div 2 herrar 

 

b) Flaggfotboll 

KP föredrog punkten. 
Hittills har fokus legat på struktur, arbetssätt och tillsättande av operativa utskott. 
Huvudfokus framöver är bland annat att: 

 Sammanställa svaren i frågeformuläret som skickats ut till idrottsföreningarna för att få input 

på prioriterade behov och projekt för att kunna skapa verksamhetsplaner inom respektive roll. 

 Skapa alla rollers rollbeskrivningar inklusive identifierade interface, deras respektive 

verksamhetsplaner och utgiftsplaner för förankring inom ILGFF och fastställande under 

ILGFF-mötet 15 juni.  

 ILGFFs sammanfattade verksamhetsplan och utgiftsplan planeras vara klar innan 

sommarsemestern.  

 

c) Landhockey  

KP föredrog punkten.  
Tre ledningsgruppsmöten genomförda via teams sedan starten samt ett arbetsmöte via teams. 
Nästa möte planerat till ett fysiskt möte på idrottens hus 11/6 i samband med SM-slutspel för 11-
manna. 
Verksamhetsplanen kommer också tas upp som en huvudpunkt 11/6 och beräknas färdigställas 
under juni månad 
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Särskilt från Bredd / Barn och Ungdomar ser vi ut att hitta synergier tillsammans med 
Flaggfotbollen och Anerikask fotboll. Flaggfotbollen och Landhockeyn ser ut att ha mer lika 
utmaningar storleksmässigt kring ungdomsverksamheten. 
Landslagsverksamheten på herrsidan igång med läger och förberedelser inför Hockey5 i Polen i 
Juli. 

 
9. Rapporter övriga 

 

a) RS/SISU/SOK 

FH redovisar punkten enligt utskickat underlag.  
Förbundet har blivit tilldelade ytterligare återstartspengar i omgång 3, ytterligare pengar förväntas i 
september/oktober i omgång 4. RF har aviserat att de kommer att lägga ner licensfunktionen i 
IdrottOnline under 2023 vilket innebär att förbundet behöver hitta en ny lösning för licenshantering.  

 

b) Valberedning  

Inget att rapportera.  
 

c) Disciplinnämnden  

KP föredrog punkten.  
Efter årsmötet består DN av åtta ledamöter och planen är att inräta sig i rotlaf för att över tid kunna 
spara tid för ledamöter genom att alla ledamöter inte deltar i alla besluten.  

 
10. Projektuppföljning  
 

FH föredrog punkten  
I Scandinavian Cup (AF) har två omgångar spelats med sportsliga framgångar för de svenska 
lagen. Sista omgången spelas i Norge 28 maj och finalen spelas på Zinkensdamm lördagen 18 
maj.  
Tyvärr bara ett lag från Danmark med men samtliga deltagande lag och domare är positiva till det 
internationella utbytet och erfarenheterna det ger.  
 

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

12. Mötets avslutande  
KP avslutar mötet.  
 
 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

Thomas Claesson  
 
 
Justeras: Justeras: 
 

 

 

 

Kjell Peterson Celine Helgesson Hallström 
Ordförande Ledamot  

 

Thomas Claesson (17 jun 2022 09:18 GMT+2)
Thomas Claesson

Kjell Peterson (17 jun 2022 13:13 GMT+2)
Kjell Peterson

Celine Helgesson Hallström (17 jun 2022 22:08 GMT+2)
Celine Helgesson Hallström
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