Protokoll vid föreningsmöte
Datum:

8 november 2008

Närvarande: Representanter från Limhamn Griffins,
Halmstad Eagles,
Ystad Rockets,
Ekeby Grey´s,
Carlshamn Oakleawes,
Kristianstad Predators
Ingrid Svensson SAFF
Styrelsen för SSAFF
§1
Mötets öppnande
SSAFFs ordförande Bengt Björnehammar öppnar mötet och meddelar att Cilla ej kommer att
närvara och att ingen antidoping utbildning kommer att ske vid detta möte.
•

J-O Sivtoft tar upp frågan om höstspel/DM till föreningarna. Vill föreningarna att det
ska vara något nästa år
o Ystad tror att det blir svårt att få tillgång till planer samt att spelare slutar under
hösten för att gå över till andra sporter under vintern
o Limhamn håller med Ystad men är positiva till någon form av spel
o Halmstad har fått konstgräs med belysning men som det ser ut just nu har de inte
tillgång till planen när säsongen är slut
o Carlshamn är positiva till något spel
o Ekeby är positiva till något spel
• Vilken omfattning skulle detta vara
o Limhamn vill att man kollar hur många lag som kan tänkas vara med
• J-O tycker att man ska ta fram olika koncept, tex endagars cup, 3 dagarscup mm
Sammanfattning: Alla föreningar ställer sig positiva till något och att ta fram förslag till nästa
föreningsmöte.
Från och med 2009 får inte en U15 spelare inte spela både U15 och U17 under samma helg.
Det samma gäller U17 spelare som ev ska spela med U19. Dock får U19 spelare spela både
U19 och seniormatch samma helg.
Jämställdhetsplan kommer inom kort att publiceras på SSAFF´s hemsida
J-O Sivtoft informerar om hur man lämnar inte motioner till SAFF och dess årsmöte. Förslag
från klubbarna att man har ett distriktsmöte SAFF´s årsmöte för att sammanställa motioner.
Vid det senaste ordförandeträffarna som varit inom hela landet har SSAFF varit dåligt
representerat då dessa oftast är placerade i stockholmsområdet. Förslag läggs till Ingrid
Svensson att istället har dessa träffarna på olika platser i landet.
Bengt informerar om att Sverige och Danmark gemensamt har ansökt om VM 2011. Skulle
detta bli av så kommer det att behövas en hel del volontärer. Besked kommer i början av
2009.

Diskussion ang anmälningsavgiften till SAFF för lagen. Många av klubbarna tycker att det är
alldeles för tidigt att behöva betala detta i november och att man skulle vilja ha tillbaka
systemet där man betalade i januari.
Diskussion även om ”bestraffningen” klubben får om man drar sig ur seriespel. Detta är en
punkt som har tagits upp på ordförandeträffarna där SSAFF ej varit representerad.
Förslag kom på att man ska meddela SSAFF om man har ett lag som inte är anmält till
seriespel så att dessa ev kan vara med vid egna cuper, turneringar som DM tex.
Föreningarnas ambitioner ang juniorspel för 2009
• Limhamn – PeeWee, U13, U15, U19
• Ekeby – U15, U19
• Ystad – U17
• Halmstad – U17, U19
• Predators – U13, U15, U19
• Carlshamn – U15, U19
• Hässleholm – U15, U17
• Helsingborg – U13, U17 (ej närvarande på mötet, spekulation)
Carlshamn vill att SSAFF sätter upp mål/riktlinjer för föreningarna som de ska nå upp till.
Halmstad undrar om man inte kan ha fler föreningsmöten än de 2/år som finns i stadgarna.
Predators vill ha bättre telefonkontakt mellan lagen, både off season och under säsong.
Ingrid Svensson kollar upp om filmen Amerikans Fotboll får läggas upp på hemsidan.
Domarfrågan 2009: Hur skall vi slippa det trassel som varit under säsongen 2008?
Föreningarna bör meddela SSAFF vilka som är tränare för lagen och om dessa även är spelare
för att förhindra matcher utan tränare.
Bengt avslutar mötet

_________________________
Dan Nilsson
SSAFF

