Distriktsförbundsmöte 2009
2009-02-28

Glumslöv Golf

Kallelse
SSAFF´s förbundsmöte 2009

Kallade: Carlskrona Seahawks, Carlshamn Oakleaves, Ekeby Greys, Halmstad Eagles,
Helsingborg Crocodiles, Hässleholm Hurricanes, Kalmar Pirates, Kristianstad
C4 Lions, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins, Lugi Vikings, Ruskemåla
IF Nybro Crossbows, Wexio Vultures och Ystad Rockets
Ombud från distriktets föreningar skall vara medlem i sin förening. Ombudet
får inte företräda mer än en förening och inte vara ledamot i förbundsstyrelsen.
Ombudet skall ha en fullmakt per möte med sig från sin förening.
Vid förbundsmötet är medlemmar från förbundets medlemsföreningar
välkomna att närvara, men har ingen yttranderätt. Anmälan görs till Thomas
Palmgren enligt nedan.

Plats:

Glumslöv Golf, Södra Kvistoftavägen, i Glumslöv (vägbeskrivning
finns på hitta.se)

Tid:

Klockan 12.00

Anmälan: Antalet ombud och namn på ombud från föreningarna anmäls till
Thomas palmgren senast fredag den 15 februari 2008.
E-post: thomas.palmgren@comhem.se

SSAFF Distriktsförbundsmöte 2009
Förslag till dagordning

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval
av den utav SAFF upprättade röstlängden
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna för verksamhets- och
räkenskapsåret 2008-01-01 – 2008-12-31
8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid
9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Behandling av motioner som getts in i den ordning som stadgas i 13§ i SDF stadgar
11. Genomgång av verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår
12. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen
13. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år
a. Samt fyllnadsval av två ledamöter för en tid av ett år
14. Val av två suppleanter för en tid av ett år
15. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant
16. Val på ett år av ordförande och två övriga ledamöter till valberedningen
17. Namnändring från Södra Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund till Södra Svenska
Amerikansk Fotbollsförbundet
18. Mötets avslutande

Södra Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund

Sida:

Balansrapport

1

Utskrivet:
Senaste vernr:

09-01-26
A53

Ing balans

Period

Utg balans

50,00
0,00
0,00
50,00

-49,00
1 920,00
6 838,00
8 709,00

1,00
1 920,00
6 838,00
8 759,00

Kassa och bank
1920
Postgiro
S:a Kassa och bank

26 942,59
26 942,59

26 565,50
26 565,50

53 508,09
53 508,09

S:a Omsättningstillgångar

26 992,59

35 274,50

62 267,09

26 992,59

35 274,50

62 267,09

40 120,59
-16 992,68
23 127,91

-30 227,00
0,00
-30 227,00

9 893,59
-16 992,68
-7 099,09

Kortfristiga skulder
2894
Skuld till Ian Radcliff
2896
Skuld Bengt Björnehammar
2991
Skuld licenser SAFF
2995
Utbildningspott Limhamn
S:a Kortfristiga skulder

-120,50
0,00
-50 000,00
0,00
-50 120,50

120,50
-2 168,00
0,00
-3 000,00
-5 047,50

0,00
-2 168,00
-50 000,00
-3 000,00
-55 168,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-26 992,59

-35 274,50

-62 267,09

0,00

0,00

-0,00

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1602
Handkassa Thomas Palmgren
1628
Fordran Hässleholm Hurricanes
1790
Fordran förutbetalda kostnader och upplup
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
2019
S:a Eget kapital

Eget Kapital
Redovisat eget kapital

BERÄKNAT RESULTAT***

Södra Sveriges Amerikanska Fotbollsförbund

Sida:

Resultatrapport
Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 08-01-01 - 08-12-31

Utskrivet:
Senaste vernr:

1
09-01-26
A53

Perioden

Ackumulerat

Intäkter
Klass 30
3010
3016
3017
3022
3031
3032
3033
S:a Klass 30

Försäljning
Licenser Limhamn Griffins
Licenser Carlshamn Oakleaves
Licenser Kristianstad Predetors
Bidrag Skånes Idrottsförbund
Bidrag Blekinge Idrottförbund
Bidrag Hallands Idrottsförbund

6 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
29 700,00
2 000,00
1 900,00
43 200,00

6 000,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
29 700,00
2 000,00
1 900,00
43 200,00

Klass 32
3230
3232
S:a Klass 32

Utbildningsavgifter
Avgifter distriktslag

11 520,00
19 838,00
31 358,00

11 520,00
19 838,00
31 358,00

74 558,00

74 558,00

74 558,00

74 558,00

-8 850,00
-32 506,00
-600,00
-1 222,00
-148,00
-1 125,50
-44 451,50

-8 850,00
-32 506,00
-600,00
-1 222,00
-148,00
-1 125,50
-44 451,50

Resultat före avskrivningar

30 106,50

30 106,50

Resultat efter avskrivningar

30 106,50

30 106,50

Avskrivning fordringar

120,50
120,50

120,50
120,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

30 227,00

30 227,00

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

30 227,00

30 227,00

Resultat före skatt

30 227,00

30 227,00

Nettoresultat

30 227,00

30 227,00

-30 227,00

-30 227,00

S:a Intäkter

Bruttovinst
Övriga kostnader
5010
5800
5801
5831
5833
6570
S:a Övriga kostnader

Lokalhyra
Resekostnader
Domararvode
Kost och logi
Porto
Postgirokostnader

Finansiella intäkter
8270
S:a Finansiella intäkter

8999

Redovisat resultat

Som not till den inlämnade årsredovisningen vill styrelsen tillägga följande:
Till den bifogade årsredovisning skall det tillkomma redovisning från SAFF på de
medel som skall tillföras SSAFF som avräkning på de licenser som föreningarna i
SSAFF har inbetalat, det skall också ha inkommit en avräkning av licenserna för 2007
samt faktura för deltagande i DM-cupen. Detta har trots påstötningar inte inkommit,
vilket gör att det är omöjligt att bokföra detta. Detta får åtgärdas under 2009.

REVISIONSBERÄTTELSE 2008
I egenskap av vald revisor för Södra Sveriges Amerikanska Fotboll Förbund,
SSAFF, för verksamhetsåret 2008 vill jag härmed avge följande redogörelse.
Vid granskning av SSAFF räkenskaper för kalenderåret 2008 har jag funnit dessa
i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer,
behållningen på postgiro har kontrollerats mot bokfört värde.
Vid granskning av SSAFF förvaltningen för samma period har jag funnit dessa i
god ordning. Protokoll över årsmöte och styrelsemöte har granskat.
Under granskningen ovan har jag inte funnit något som skulle ge anledning till att
inte tillstyrka ansvarsfrihet.
Jag vill därför föreslå årsmötet
att resultaträkningen och balansräkningen fastställs,
att resultatet belastar det egna kapitalet, samt
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

Löddeköpinge 3/2 2008

______________________________________
Revisor Jan-Olof Sivtoft

Tillägg till revisionsberättelse 2008

TILLÄGG TILL REVISIONSBERÄTTELSE 2008
Under revisionsarbetet har det inte funnit något som skulle ger anledning till att
inte tillstyrka ansvarsfrihet. Dock har det under revisionen gång framkommit
några saker som måste lyftas till årsmötets kännedom. Avsikten med detta är att
dra lärdom och att undvika att liknande problem uppstår framöver.
Ekonomi
Tillägget till förra årets revisionsberättelse tog upp den licensskuld som distriktet
hade till SAFF och vilka eventuella problem som detta kunde medföra. Vi kan nu
konstatera att distriktsförbundet har klarat sig utan några direkta problem på grund
av detta, men samtidigt så kvarstår skulden vilket kassören har lämnat en not om i
årsredovisningen. Glädjande nog så har vi i sammanhanget inte heller fått in några
pengar från SAFF för 2008 års licenser vilket borde betyda den faktiska skulden
är mindre än 50 tkr rörande licenser. Dock finns det även en stor kostnad till
SAFF för deltagande i DM-cup som ligger i storleksordningen 10-20 tkr. I
balansräkningen ser man att det egna kapitalet uppgår till 7 tkr. Distriktet skall
med andra ord inte räkna med att det finns speciellt mycket pengar till
arrangemang som inte är självfinansierade 2009.
Under föreningsmötet i våras beslutades om att varje förening skull sätta in 3 tkr i
en utbildningspott som föreningen sedan skulle kunna räkna av deltagaravgifter
ifrån. Betalningsmoralen bland distriktets föreningar har visat sig vara mycket låg
då endast en förening har betalt in avgiften. Hur vidare sen det har arrangerats
utbildningar eller ej är en annan fråga och kan har en del att göra med det som tas
upp under förvaltning nedan. Den förening som har betalt in sin avgift kommer att
kunna tillgodoräkna sig den under 2009. Det anmärkningsvärda är att beslut som
föreningarna tar gemensamt på föreningsmötet efterlevs så dåligt.
FÖRVALTNING
De problem med informationsflödet till revisorn som framfördes i tillägget till
förra årets revisionsberättelse har åtgärdats. Kallelser har erhållits till varje
styrelsemöte och föreningsmöte. I och med att protokollen har publicerats på
SSAFF:s hemsida i takt med att de har blivit klara har jag kunnat ta del av dessa.
Ekonomiska rapporter har också skickats till mig vid ett par tillfällen. Jag har
också deltagit i det första styrelsemötet och ett i samband med det andra
föreningsmötet för att bilda mig en uppfattning om verksamheten.
Det framgår av protokollen över styrelsemötena att några protokoll ej är skrivna
av vald protokollförare för mötet. De har istället sammanställts av annan ledamot
baserat på minnesanteckningar. Efter att ha undersökt saken beror det på att vissa
ledamöter under verksamhetsårets gång ej har deltagit i arbetet och mer eller
mindre lämnat sitt uppdrag med eller utan att ha anmält detta.
Alla i distriktet som är engagerade i amerikansk fotboll gör detta helt ideellt.
Kraven man kan ställa på förtroendevalda följer därefter. Är man vald i
konkurrens med andra så är kraven något högre. Under ett år kan det hända
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Tillägg till revisionsberättelse 2008

mycket och stora förändringar som rör arbete, utbildning, familj och hälsa kan
leda till en omprioritering. Dock finns det ett krav som jag tycker att man måste
kunna ställa på alla förtroendevalda och det är att meddela berörda när man inte
längre vill eller kan behålla sitt förtroendeuppdrag. I fallet med distriktstyrelsen så
görs detta skriftligt till styrelsen, som behandlar detta på nästkommande
styrelsemöte. I de flesta fall så finns det ingen anledning för styrelsen att inte
bevilja detta, men om förtroendevald sitter på handlingar eller har ekonomiska
ärenden som ej är avslutade så kan styrelsen avslå begäran eller villkora den tills
sådana ärenden är uppklarade.
Avsägelsen innebär att från och med det att man beviljats entledigande så är man
inte längre ansvarig för styrelsens beslut. Inom föreningsjuridik finns termen
solidariskt ansvarig vilket kort och gott innebär att alla i styrelsen är ansvariga för
alla beslut utom i det fall man har reserverat sig i en fråga vilket då skall
protokollföras. Är man inte närvarande så har man möjligheten att inkomma med
reservation på nästkommande möte. Så utan avsägelse fortsätter man att vara
ansvarig under hela mandatperioden. En avsaknad av avsägelse innebär också att
man inte på kommande årsmöte kan fyllnadsvälja om ledamoten i fråga har ett
mandat som även sträcker sig över nästa år.
Under det gångna året har vi haft
- ledamot som inte deltagit vid något möte alls (dock anmält förhinder vid
varje möte)
- ledamot som efter mötet i maj ej deltagit eller meddelat förhinder
- ledamot som efter sommaren meddelat time-out
- ledamot som inkommit med begäran om att bli entledigad (som beviljats)
När en ledamot lämnar sin post så innebär det att det blir mer jobb för övriga
alternativt att man sänker ambitionerna över vad man vill åstadkomma. Det är
dock min övertygelse att en styrelse fungerar bättre när man vet vilka som är med
eller inte. Så länge en person inte avsagt sig sin post kan man inte heller välja in
nya personer. Att bli vald bara för att styrelsen ska bli beslutsmässig är ingen bra
anledning. Distriktet har möjlighet att variera storleken på styrelsen och detta är
ett bättre alternativ än pappersledamöter. Dessutom har vi suppleanter som går
upp som ordinarie först när vi har formella avsägelser.
Jag vill därför att samtliga tilltänkta ledamöter till distriktsstyrelsen och
föreningsledamöter till årsmötet tar följande i beaktande.
-

valda ledamöter ska vara aktiva ledamöter.
valda suppleanter ska vara aktiva suppleanter.
kräva att förtroendevalda alltid meddelar förhinder till möten.
när en förtroendevalda ej längre vill/kan behålla sitt förtroendeuppdrag så
ska detta meddelas styrelsen skriftligen och omgående.

Slutligen vill jag för egen del tacka för mig när jag nu efter två år som revisor och
dessförinnan revisorsuppleant lämnar stafettpinnen vidare till någon annan att ta
över revisionsuppdraget.
Revisor SSAFF 2008, Jan-Olof Sivtoft
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Verksamhetsberättelse 2008 för Södra Sveriges Amerikanska
Fotbollförbund
Distriktsförbundsstyrelsen
Styrelsen har under året genomfört sju protokollförda styrelsemöten samt ett antal mail och
telefon överläggningar.
SSAFF:s Förbundsstyrelsen under 2008
Ordförande Bengt Björnehammar, senior och utbildnings ansvarig
Vice ordf. Dennis Svensson, junioransvarig
Kassör
Thomas Palmgren ekonomi, junior
Ledamot
Dan Nilsson, TU
Ledamot
Anders Svensson utbildning
Ledamot
Leena Sundberg
Ledamot
Oskar Nilsson, DU
Ledamot
Cilla Fredholm, jämställdhet, antidopning
Suppleant Marija Håkansson, sekreterare
Suppleant Mats Klintäng

Föreningsmöte
Under året genomfördes två föreningsmöten, ett på våren och ett på hösten.

Utbildning
Vid föreningsmötet i maj enades föreningarna om att betala in 3000 kr till SSAFF för framtida
utbildningar. Tyvärr var det bara en förening som betalade in beloppet vilket till en del ledde
till att konceptet med att av SSAFF ordnade träffar och utbildningar där föreningarna fick ett
antal platser inte genomfördes. Det genomfördes 2 st domarskolor i SSAFF under 2008, i
Hässleholm med drygt 30 talet deltagare.

Jämställdhetsplan
Cilla Fredholm och Thomas Palmgren har upprättat en jämställdhetsplan för SSAFF enligt
RF:s modell.

Antidopingsmaterial
Cilla Fredholm har sammanställt ett utmärkt material för föreningarna att använda sig av i sitt
antidopingarbete.

Seniorlag i seriespel
Svenska mästarna Limhamn Griffins representerade södra distriktet i superserien och slutade
på en fjärdeplats.
I div 1 representerades södra distriktet av Ystad Rockets som placerade sig på en fin
tredjeplats.
I div 2 spelade Kristianstad C4 Lions, Halmstad Eagles, Hässleholm Hurricanes, Lugi
Vikings, Carlshamn Oakleaves och Carlskrona Seahawks.
Kristianstad C4 Lions vann serien och spelade slutspel borta mot Karlskoga, som
de vann med 14 – 49 och den avslutande kvalmatchen vann C 4 då Sundsvall lämnade Walk
over och tar steget upp i div 1 säsongen 2009.

Junior och Pee-Wee seriespel och cuper
Redovisas i TU:s verksamhetsberättelse.

Domarutskottet
Domarutskottet i södra distriktet (SSAFF) arrangerade under året på uppdrag av DU SAFF
domarskola under en helg (2 dagar). Under denna deltog 35 st.
SSAFF har under 2008 enligt aktuell lista haft 96 godkända domare att tillgå. Trots detta råder
det brist på domare, speciellt seniordomare.
DU har lagt schemat för alla SSAFF´s matcher under år 2008. Klubbarna genomförde sina
uppdrag på ett utmärkt sätt, med god hjälp av varandra.
SSAFF har under -08 deltagit i DM-cup där vi tyvärr bara lyckades få med 1 domare istället
för 3 som var kravet.
DU har under året haft vissa organisatoriska brister, som kommer att åtgärdas till nästa år.

Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har tyvärr två ledamöter och en suppleant lämnat sina uppdrag vilket
påverkat styrelsearbetet. Styrelsearbetet under 2008 har vid några tillfällen haft av svårigheter
att få ihop en beslutsmässig styrelse till styrelsemötena. Orsakerna till detta har varit allt från
arbete, tidsbrist till privata angelägenheter. Tydligaste har problemen märkts i samband med
domartillsättningar där SSAFF:s DU inte fungerat på bästa sätt. Goda krafter har trots detta
lyckats lösa de flesta domarfrågorna så att endast ett fåtal matcher påverkats.

.................................................................
Ordförande Bengt Björnehammar

................................................................
Vice ordf. Dennis Svensson

..................................................................
Kassör Thomas Palmgren

................................................................
Ledamot Dan Nilsson

..................................................................
Ledamot Cilla Fredholm

................................................................
Ledamot Leena Sundberg

..................................................................
Ledamot Anders Svensson

................................................................
Ledamot Oskar Nilsson

..................................................................
Suppleant Mats Klintäng

................................................................
Suppleant Marija Håkansson

Nolltolerans inom Amerikansk fotboll i SSAFF
Nolltolerans syftar till att förbättra uppträdandet hos spelarna, men även hos ledare och
föräldrar, genom att det så kallade verbala våldet bestraffas hårdare.
Spelare, ledare eller funktionär som använder könsord och rasistiska uttryck samt obscena
eller kränkande gester som riktas mot motståndare, domare, ledare eller publik skall leda till
utvisning av den felande och 15 yards bestraffning för det felande laget. Detta gäller även
vid fysiskt våld eller hot om fysiskt våld.
Uttryck för egen frustration som FAN, HELVETE och JÄVLAR är dock tillåtet om det sker i
direkt anslutning till eget misslyckande i spelet.
Nolltolerans ger domarna rätt att avbryta en match om en förälder eller annan i publiken som
använder obscena gester, könsord eller rasistiska tillmälen vägrar lämna området intill planen
efter tillsägelse. Nolltolerans ersätter inte de befintliga regler som finns i TB eller regelboken.
Utvisad spelare/tränare skall vid utvisning omedelbart lämna planen och lagets lagområde
samt ta av sig sin matchtröja. Den utvisade spelaren/tränaren får följa matchen från
publikplats.
Bestraffningar som gjorts med anledning av Nolltoleransregler skall rapporteras till SSAFF
TU.
Nolltolerans införs från och med 2009 i all verksamhet inom SSAFF.
Samtliga föreningar skall godkänna och underteckna denna överenskommelse, samt informera
spelare, ledare och publik om gällande regler och konsekvenser vid brott mot dessa regler.
Denna överenskommelse om nolltolerans kommer vi som förening att följa och vi kommer
aktivt att arbeta för att nolltolerans inom amerikansk fotboll efterlevs.

Förenings namn

_______________________
Ordförande

FULLMAKT
FULLMAKT FÖR ___________________________________________ATT
FULLSTÄNDIGT NAMN

FÖRETRÄDA

___________________________________________SOM
FÖRENINGSNAMN

OMBUD MED RÖST OCH YTTRANDERÄTT VID

________________________________________________________________
ÄNDAMÅLETS ART

ORT_______________________
DATUM____________________

____________________________
UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE

____________________________
NAMNFÖRTYDLIGANDE

Föreningsmöte
28 februari 2009
I
Glumslöv

Kallelse till SSAFF:s
Föreningsmöte
28 februari 2009
Kallade: Carlskrona Seahawks, Carlshamn Oakleaves, Ekeby Greys,
Halmstad Eagles, Helsingborg Crocodiles, Kalmar Pirates,
Kristianstad C4 Lions, Kristianstad Predators, Limhamn Griffins,
Lugi Vikings, Ruskemåla IF Nybro Crossbows, Wexio Vultures
och Ystad Rockets
Varje förening bör representeras av föreningsrepresentant, och/eller
ordförande/styrelseledamot.
Plats:

Glumslövs Golf, Södra Kvistoftavägen, Glumslöv

Tid:

Efter förbundsmötet

Agenda
Mötets öppnande
Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Distriktslag
Domare
Information från SAFF angående utbildningsstege och tränarlicens
DM Serier vår/höst
Nolltolerans
Nästa föreningsmöte
Övriga frågor
Mötet avslutas

Valberedningens lista SSAFF 2009
Ordförande:

Thomas Palmgren

Val på 2 år:

Per Hakon
Vakant
Vakant

Fyllnadsval 1 år:

Bengt Björnehammar (Cilla Fredholm avhopp 2008)
Vakant (Oskar Nilsson avhopp 2008)

Suppleant 1 år:

Vakant
Vakant

Revisor 1 år:

Kalle Mattsson

Kvar på ytterligare 1 år:

Dennis Svensson
Anders Svensson

