PROTOKOLL FÖR FÖRENINGSMÖTE I
SÖDRA SVERIGES AMERIKANSKA FOTBOLLFÖRBUND
DEN 28 FEBRUARI 2009, Glumslöv Golf
Närvarande föreningar:

Carlshamn Oakleaves
Carlskrona Seahawks
Ekeby Greys
Halmstad Eagles
Limhamn Griffins
Lugi Vikings
Oskarshamns Dockers
Ystad Rockets

1.

Dennis Svensson informerade om distrikslag. Under 2008 var det för lite både spelare och
tränare, allt beroende på uttagningsprocessen.
Under 2009 kommer alla att vara välkomna till uttagningarna, som genomförs som en 2 dagars
öppen träff
SSAFF behöver också få in namn på alla tränare/ledare, i föreningarna. Skall skickas till Dennis
Svensson.

2.

Domare 2009: Det finns många utbildade domare inför 2009, dock är de flesta juniordomare
vilket innebär att det saknas seniordomare, c:a 18 st.
Det diskuterades flitigt om matchrapporter, det saknades en hel del för 2008, och det kom in del
förslag för att komma tillrätta med problemet.
Bl.a. föreslogs det att resultatet inte kommer upp på hemsidan förrän matchrapporten är inne.
Föreningarna i SSAFF vill ha en snabb och bra lösning på problemet.
DU skall enligt TB ha möte med domaransvariga i respektive förening, en gång med DU SAFF
och en gång i distriktet.
Antal domare varje förening måste ha står angivet i TB.
Önskemål om att det arrangeras domarskolor på fler ställen och oftare.
Förslag på alternativa lösningar på domarproblemet kommer att tas fram.
Domarcirklar skall genomföras i föreningarna varje år och får ej uteslutas till förmån för
domarskolan. (Detta är cirklar som genomförs i SISU-regi och genererar pengar till
föreningarna. Sekr. anm.)
Önskemål om att det ska finnas fler utbildare i DU.

3.

Ingrid Svensson informerade om tränarlicensen och hur det fungerar med garantiavgiften.
Föreningarna uttryckte sitt missnöje hur detta skötts från SAFF’s sida och ser svårigheter att få
detta att fungera på ett för föreningarna bra sätt.
SSAFF (utom Ingrid Svensson) kommer att överlämna en motion till SAFF om tränarlicens till
nästa årsmöte.

4.

Under 2009 räknar 3 föreningar + ev. Lund med att ha peewee-lag och vill gärna arrangera
matcher i cup-form som under 2008.
Ystad Rockets kommer att genomföra en peewee-turnering den 19 april i Skurupshallen och
Arlanda Jets genomför en peewee-turnering i Märsta den 21 maj.

5.

Det finns visst intresse att genomföra DM-serier i olika åldersgrupper, i så fall under hösten.
U15-lag finns i:
Limhamn Griffins, Ekeby Greys, Carlshamn Oakleaves och Kristianstad
Predators.
U17-lag finns i :
Lugi Vikings, Limhamn Griffins, Ystad Rockets, Carlshamn Oakleaves,
Halmstad Eagles, Hässleholm Hurricanes och Ekeby Greys.
U19-lag har så få lag att det inte är aktuellt för tillfället.

6.

Nolltoleranspapper skall skrivas under och skickas in till SSAFF, detta skall förnyas varje år.

7.

Nästa föreningsmöte: våren/sommaren och hösten. Datum föreslås av SSAFF.

8.

Skicka in förslag på personer som har gjort en insats för sporten, det kan vara allt från ledare,
tränare, funktionär, styrelsemedlem m.m. utom enbart spelare. Personen ifråga skall ha varit
aktiv minst 5 år, därefter 10 och 15 år.
Det finns många personer ute i föreningarna som gjort ett enormt arbete och som förtjänar lite
uppskattning.
Senast den 30 april vill SSAFF ha in förslagen. Förtjänttecknen delas sedan ut på SAFF’s bankett
i december.

Vid protokollet:

________________________________
Ingrid Svensson

