Förslagsnummer

FS1

Punkt i TB 2018

1.B.6.1

Nuvarande text

När man skriftligt anmäler sig för SM-seriespel ska man även ange ett datumföreningen
önskar stå som värd för ett matchsammandrag/en cup som är inkluderad i SM-serien.

Ny text

När man skriftligt anmäler sig för seriespel ska man även ange ett datumföreningen önskar
stå som värd för ett matchsammandrag/en cup som är inkluderad i den aktuella serien.

Motivering

även u-lagsföreningarna måste vara beredda att arrangera

Summering

Ändra SM-serien till serier

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS2

Punkt i TB 2018

1.B.9.1

Nuvarande text

SM-serien spelas som ett seriespel med matchsammandrag. Övriga divisioner kan spelas
som cupserie. Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i
cupspelen. Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och
kommer man trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av
det lag som fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en
tabell med ett slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är
färdigspelad befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet.
(Undantag se Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng
beräknas inbördes placering enligt följande ordning: a.Inbördes möten - antal vinster
b.Inbördes möten – poängskillnad (+/-) c. Poängskillnad i tabellen d.Lottning

Ny text

SM-serien spelas som ett seriespel med matchsammandrag. Övriga divisioner kan spelas
som cupserie. Om en serie spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i
cupspelen. Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3 poäng och
kommer man trea får man 2 poäng. Övriga placeringar får 1 poäng. Cup-serien har vunnits av
det lag som fått flest poäng vid seriens slut. Spelas serien som ett seriespel upprättas en
tabell med ett slutspelsstreck där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är
färdigspelad befinner sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet.
(Undantag se Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3) Om två eller flera lag har lika många poäng
beräknas inbördes placering enligt följande ordning: a) poängskillnad (+/-b) Inbördes möten antal vinster c) inbördes möten poängskillnad d) Lottning

Motivering

Kunna använda standardiserade tabellsystem för tävlingsadministration

Summering

Byta ordning på hur två lag med lika poäng skiljs åt

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS3

Punkt i TB 2018

1.B.9.2

Nuvarande text

Om lag har spelat olika antal matcher, beräknas inbördes placering med vinstprocent. Den
som
har högst vinstprocent vinner. Vinstprocent räknas ut genom att dela antalet vinster med
antalet
spelade matcher. Oavgjorda matcher ger halv vinst. Om två eller flera lag har lika
vinstprocent
beräknas inbördes placering enligt följande nämnda ordning:
4 Antal seriepoäng i inbördes möten i seriespel
4 Målskillnad i inbördes möten
4 Lottning

Ny text

Stryks

Motivering

Med systemet på förra punkten behövs inte detta.

Summering

stryks

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS4

Punkt i TB 2018

1.C.5.2

Nuvarande text

Vid seriespel i högsta serien krävs markerade linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer
och no-run zon linjer. Koner får användas för mittlinje, mållinjer och no run zon-linjer.

Ny text

Vid seriespel i högsta serien krävs kritad linjer för sidlinjer, slutlinjer, mittlinjen, mållinjer och
no-run zon linjer. Koner får användas för no run zon-linjer.

Motivering

det är för mycket diskussioner om var linjerna egentligen går när koner används.

Summering

mittlinjer och mållinjer måste vara kritade

Gäller för

Seniorer

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS5

Punkt i TB 2018

1.C.7.1

Nuvarande text

I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras. Blanketter för matchprotokoll
tillhandahålls av SAFF. Matchprotokollet fylls i av huvuddomaren.

Ny text

I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras. Blanketter för matchprotokoll
tillhandahålls av SAFF. Matchprotokollet signeras av huvuddomaren.

Motivering

Understryker vems ansvaret är för matchprotokollet

Summering

lägger till att huvuddomaren ska signera matchprotokollet.

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS6

Punkt i TB 2018

1.C.9.2

Nuvarande text

Arrangören skall rapportera slutresultatet till SAFF:s kansli på mejl snarast, dock senast 24
timmar
efter matchens/cupens slut.

Ny text

Huvuddomaren skall rapportera slutresultatet till SAFF på anvisat sätt, dock senast 24 timmar
efter matchens/cupens slut.

Motivering

Möjliggör ett TA-system där domarna rapporterar

Summering

flyttar ansvaret från arrangörsföreningen till huvuddomaren

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS7

Punkt i TB 2018

1.D.5.4

Nuvarande text

Första året en förening deltar i seriespel finns det inga krav på att tränarna skall inneha
tränarlicens. Utländska tränare ska ha en utbildning motsvarande utbildningsstegen. Denna
konvertering beslutas av SAFF Utbildningskommitté i samråd med SAFF tekniska kommitté.”

Ny text

Första året en förening deltar i seriespel finns det inga krav på att tränarna skall inneha
tränarlicens. Utländska tränare ska ha en utbildning motsvarande utbildningsstegen. Denna
konvertering beslutas av en av SAFF utsedd instans.

Motivering

Vi har inget som heter utbildningskommittén eller tekniska kommittén

Summering

Ändrar på vem som godkänner en konvertering av utländsk tränarutbildning

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS8

Punkt i TB 2018

2.A.2.3

Nuvarande text

En personlig spelarlicens blir giltig från och med nästkommande dag om följande villkor är
uppfyllda:
inskrivning av licensformuläret i av SAFF anvisat dataprogram vardagen innan (senast
12.00).
Observera att det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. betalning av licensen skall
ske
senast dagen innan. Om betalning inte har skett senast dagen innan kan betalning göras så
att
avgiften finns på SAFF:s konto inom fem bankdagar efter det att matchen spelats. Om
betalningen
försenas med mer än fem bankdagar men med mindre än tio dagar skall dubbel licensavgift
erläggas. Om betalning inte sker inom tio bankdagar eller om dubbel avgift inte erlagts när
så är
påkallat skall licensen anses vara ogiltig och spelaren har deltagit som olicensierad spelare.
Underskrivna licensformulär i original skall förvaras i lagets licenspärm som tillhandahålls av
SAFF.
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets licenspärm.
Licenspärmen skall alltid medtagas till match och skall uppvisas vid licenskontroll. Om hand

Ny text

En personlig spelarlicens blir giltig från och med nästkommande dag om följande villkor är
uppfyllda:
inskrivning av licensformuläret i av SAFF anvisat dataprogram vardagen innan (senast
12.00).
Observera att det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske. betalning av licensen skall
ske
senast dagen innan. Om betalning inte har skett senast dagen innan kan betalning göras så
att
avgiften finns på SAFF:s konto inom fem bankdagar efter det att matchen spelats. Om
betalningen
försenas med mer än fem bankdagar men med mindre än tio dagar skall dubbel licensavgift
erläggas. Om betalning inte sker inom tio bankdagar eller om dubbel avgift inte erlagts när
så är
påkallat skall licensen anses vara ogiltig och spelaren har deltagit som olicensierad spelare.
Underskrivna licensformulär i original skall förvaras i lagets licenspärm.
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets licenspärm.
Licenspärmen skall alltid medtagas till match och skall uppvisas vid licenskontroll. Om hand

Motivering

SAFF tillhandahåller inga licenspärmar.

Summering

Tar bort att saff tillhandahåller licenspärm

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS9

Punkt i TB 2018

2.A.2.4

Nuvarande text

Licensavgiften 2020: Flaggfotbollspelare
senior 200 kr
Flaggfotbollspelare junior och övriga 100 kr

Ny text

Stryks

Motivering

FS fastställer avgifterna.

Summering

Tar bort summor för licenser.

Gäller för

Alla

Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS10

Punkt i TB 2018

2.A.3.1

Nuvarande text

1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för någon annan
förening
under tävlingssäsongen i SAFFs officiella tävlingar. Se dock även kapitel 3.
Undantag:
4 spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera sig för annan
förening som flaggfotbollsspelare.
4 damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att licensiera sig för spel
med damlag i annan förening.

Ny text

1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för någon annan
förening
under tävlingssäsongen i SAFFs officiella tävlingar. Se dock även kapitel 3.
Undantag:
4 spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera sig för annan
förening som flaggfotbollsspelare.
4 damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att licensiera sig för spel
med damlag i annan förening och damer som spelar i ett damlag i en förening som inte har
herrlag får licensiera sig för spel i en herr/mix-serie i en förening som saknar damlag.

Motivering

gör så att rena damföreninhgar inte behöver skriva bort sina spelare helt.

Summering

tillåter rena damlagsföreningar att låna ut spelare till lag i mix-serier (såsom
utvecklingsserien)

Gäller för
Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS11

Punkt i TB 2018

7.A.2.2

Nuvarande text

Licensavgiften för flaggfotbollsdomare är 200 kr är inkluderad i spelarlicensen och spelare
som
spelat minst två säsonger anses vara behörig att döma i avvaktan på att det finns en
flaggdomarutbildning

Ny text

Licensavgiften för flaggfotbollsdomare fastställs årligen av förbundsstyrelsen.

Motivering

Avgiften lyfts ut.

Summering
Gäller för
Förslagsställare

EWS

Förslagsnummer

FS12

Punkt i TB 2018

7.A.2.4

Nuvarande text

Prov för flaggfotbollsdomare kan skrivas under perioden 1 februari till och med den 31
december.

Ny text

Licenskravet för flaggfotbollsdomare är att ha innehaft flaggfotbollslicens minst en säsong
samt genomgången flaggdomarkurs. Prov för flaggfotbollsdomare kan skrivas 1/3-31/12.

Motivering

Gör årets dispens till regel.

Summering

Ändrar kraven på flaggfotbollsdomarlicens.

Gäller för
Förslagsställare

EWS

