Valberedningen SAFF
Valberedningen har ett antal givna förutsättningar att ta hänsyn till; förbundets stadgar och
de i styrelsen och disciplinnämnden ordförande och ledamöter som är uppe för omval. Till att
börja med granskar valberedningen styrelsens arbete i förhållande till Stadgar,
Verksamhetsplan samt Arbetsordning. Styrelsens ledamöter som är uppe för omval tillfrågas
om de önskar kandidera till en ny mandatperiod och valberedningen letar och tar emot
förslag på ordföranden samt ledamöter till den kommande styrelsen samt disciplinnämnden.
Nedan redogörs för förutsättningarna, arbetet, inkomna förslag på kandidater och slutligen
valberedningens förslag för årsmötet.

Stadgarna
Valberedningens uppdrag finns uppställt i stadgarna i 3e kapitlet VALBEREDNINGEN och
VALNÄMNDEN. Där finns bl. a. följande att läsa:
§3.2 Åläggande
Valberedningen skall inför sitt och distriktens nomineringsarbete sammanställa ett underlag
som beskriver förbundets verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt.
Underlaget ska särskilt belysa områden som bedöms fungera väl samt redogöra för
områden där förbundsstyrelsens arbete och arbetssätt behöver förstärkas.
Valberedningen skall senast 1 december skriftligen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast 15 december skall valberedningen delge distrikten sitt underlag gällande förbundets
verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt meddela distriktsorganen och de till
Förbundet anslutna föreningar uppgift på dem, som står i tur att avgå, och namnen på dem,
som har avböjt återval.
I nomineringarna till förbundsstyrelsen ska valberedningen eftersträva en bred geografisk
representation och en jämn fördelning mellan kvinnor och män.
Valberedningen skall föreslå kandidater till ordförande, sekreterare samt justeringsmän och
rösträknare till förbundsmöte eller extra förbundsmöte samt ordförande och ledamöter till
förbundets Disciplinnämnd.
§3.3 Förslagsrätt
Distriktsorganen får senast 10 veckor före förbundsmötet avge förslag på personer för
valen under punkterna 16–21 i kap 2. 5§. Valberedningen skall senast den 15 februari
tillställa distriktsorganen sitt förslag jämte uppgift på samtliga till valberedningen
nominerade personer.
Valberedningens uppdrag är alltså att granska det arbete som sittande styrelse gjort och gör
SAMT att sammanställa förslag till ny styrelse samt disciplinnämnd. Därutöver skall

valberedningen föreslå kandidater till ordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare för
förbundsmötet.

16–21 i kap 2. 5§
Valberedningen skall lägga fram förslag på följande poster (utdrag ur Stadgarna som finns
att finna på SAFF.se):
“16. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen.
17. Val på två år av tre till fyra ledamöter på ett år. Förbundsstyrelsen skall totalt bestå av
sex till tio ledamöter.
18. Val på ett år av en extern auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
19. Fråga om val av ombud till riksidrottsmötet.
samt
21. Val på ett år av ordförande och två till fyra övriga ledamöter till Disciplinnämnd.”
KOMMENTAR: Valberedningen har utgått ifrån de propositioner, proposition 10 och proposition 16, som lades
under förra förbundsmötet avseende antalet ledamöter och dessa mandatperiod. Noterbart är att Stadgarna ej är
uppdaterade korrekt i enlighet med Propositionerna samt att det finns text som är motsägelsefull.
Utdrag ur Proposition 10:
“Förbundsstyrelsen, som är förbundets beslutande organ när förbundsmötet inte är samlat, består av ordförande
och sex till åtta ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med
minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen.”
Utdrag ur Proposition 16:
“12 § Ärenden vid Årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma
1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som
SAFF:s förbundsstyrelse har upprättat för förbundet,
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 protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare,
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för tiden
1/1 till 31/12, b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1/1 till 31/12, c) förbundets revisorers
berättelse för samma tid,
8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning;
9. val av ordförande i förbundet, tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år,
10. val av fyra övriga ledamöter för en tid av två år,
11. val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning
inom förbundet för en tid av ett år,
12. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,
13. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SAFF:s förbundsmöte,
14. beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet,
15. behandling av förslag till förbundets verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till förbundet,
16. behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 13 § samt av förbundsstyrelsens
förslag. Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns med på föredragningslistan till mötet. Valbar
är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i förbundsstyrelsen är dock inte valbar som
revisor eller revisorssuppleant i förbundet. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 3 Kap 3 § RF:s stadgar.

Som tillägg beslöt årsmötet, i enlighet med Årsmötesprotokoll 2020-03-22 att bifalla
proposition 10 med tillägget:

“Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 10 med tillägget tio ledamöter istället för åtta.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen som valdes i samband med årsmötet 22a mars 2020 var:
● Ordförande: Jennifer Troëng Johansson
● Ledamot: Niclas Backlund
● Ledamot: Gustav Andreasson
● Ledamot: Rikard Borg
● Ledamot: Johanna Pilbäck
Under verksamhetsåret avgick Jennifer Troëng Johansson av personliga skäl.
Valberedningen har haft 10 protokollförda möten under året.

Viktiga datum
Som valberedning finns det ett antal datum och hålltider, stipulerade i förbundets Stadgar,
att förhålla sig till:
❏ 1a december: “Valberedningen skall senast 1 december skriftligen tillfråga dem
vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästa
mandattid.”
❏ 15 december: “Senast 15 december skall valberedningen delge distrikten sitt
underlag gällande förbundets verksamhetsplan och förbundsstyrelsens arbete samt
meddela distriktsorganen och de till Förbundet anslutna föreningar uppgift på dem,
som står i tur att avgå, och namnen på dem, som har avböjt återval.”
❏ 10 veckor före förbundsmötet: “Distriktsorganen får senast 10 veckor före
förbundsmötet avge förslag på personer för valen under punkterna 16–21 i kap 2.
5§.”
❏ 15 februari: “Valberedningen skall senast den 15 februari tillställa distriktsorganen sitt
förslag jämte uppgift på samtliga till valberedningen nominerade personer.”
Årets valberedning har, med undantag för den första punkten, uppfyllt kraven i enlighet med
stadgarna. Valberedningen tillfrågade, den 8e december, sittande styrelse vilkas mandattid
utgår, om de önskade kandidera för nästa mandattid.

Styrelsen 2020 och Disciplinnämnden 2020
Styrelsen som verkat hittills under innevarande verksamhetsår har bestått av nedan
ordföranden och ledamöter. Inför verksamhetsåret 2021 har valberedningen ett uppdrag om
att tillsätta en styrelse som totalt består av en ordförande samt 6 till 10 ledamöter. Av dessa
är fyra ledamöter sittande för kommande års styrelse.

Styrelsen sittande
●
●
●
●

Ledamot Lars Samuelsson, 1 år kvar
Ledamot, Erika Wiman Snäll, 1 år kvar
Ledamot, Joan Travasett, 1 år kvar
Ledamot, Celine Helgesson Hallström, 1 år kvar

Styrelsen uppe för omval
●
●
●
●
●
●
●

Ordförande, 1 år (Minette Rogner, avgått i förtid)
Ledamot, 2 år (Robert Sundberg)
Ledamot, 2 år (Jan Burell)
Ledamot, 2 år (Robin Alexanderson)
Ledamot, 2 år (Anders Lindström, avgått i förtid)
Suppleant, 1 år (Sasha Krogius)
Suppleant, 1 år (Ville Korhonen)

Disciplinnämnden
Disciplinnämnden har under verksamhetsåret bestått av:
● Ordförande: Johan Hübner
● Ledamot: Jesper Fredriksson
● Ledamot: Gustaf Taube
● Ledamot: Per Lindell

Styrelseledamöter som kandiderar för omval samt nominerade
kandidater
Omval styrelsen - kandidater
Styrelseledamöter vars mandattid utgår, tillfrågades den 8e december om de önskade
kandidera för en ny mandatperiod. Av dessa, kandiderar följande personer för en ny
mandatperiod:
●
●
●

Jan Burell (ledamot 2020)
Robin Alexanderson (ledamot 2020)
Ville Korhonen (suppleant 2020)

Robert Sundberg, tf ordförande, har dragit tillbaka sin kandidatur och avböjer omval.

Omval Disciplinnämnden - kandidater
Samtliga medlemmar i disciplinnämnden kandiderar för fortsatt arbete i disciplinnämnden.

Nominerade kandidater
Följande personer har nominerats plats i förbundsstyrelse och/eller disciplinnämnd (utan
inbördes ordning):
● Jaan Jakobsson
● Baz Van Zilj
● Ella Spira
● Pelle Haglund
● Jim Kaya
● Jeffrey Batzler
● Tobias Stenström
● Robert Sundberg

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jan Burell
Robin Alexanderson
Ville Korhonen
Ulrika Stensson
Björn Isberg
Sten Tolgfors
Kjell Peterson
Karin Blomdahl
Larry Dumas
Anna Wockelberg
Angelica Thingstad
Charlotta Gredenborn
Karin Blomdahl
David Jonsson
Anton Lagerström

Valberedningens förslag
Valberedningen, tillsammans med distrikt och föreningar, kom gemensamt fram till ett antal
egenskaper och kompetenser som de önskade se hos sin framtida förbundsstyrelse. Dessa
egenskaper och kompetenser har varit vägledande i sökandet efter de kandidater som
valberedningen önskar nominera.

Förslag till ordförande samt ledamöter till förbundsstyrelsen
Ordförande
Som ordförande föreslås Kjell Peterson på en tid om ett år. På frågan från valberedningen
om Kjells erfarenhet från tidigare styrelsearbete, så svarade Kjell:
●
●
●
●
●

Ordförande Täby Flyers 4 år
Ordförande Täby Flyers valberedning 3 år
Ledamot Vårholma Fastighetsägarförening 3 år
Ledamot Vårholma Samfällighetsförening 3 år
Ordförande Vårholma båtklubb 6 år

I sitt civila liv arbetar Kjell på Cisco Systems där han är “globalt ansvarig för ett team som
hanterar alla inköp av tjänster till affärsområdet Customer Experience”. På frågan om vad
som lockar med en plats i förbundsstyrelsen svarade Kjell att han ville “vara med och bidra
till att sporten växer i Sverige och att bidra till att samgåendeprocessen blir bra för alla
parter”. Han tror att hans “styrelseerfarenhet från Täby Flyers med insikt i hur man kan
bygga tillväxt inom amerikansk fotboll genom att börja från grunden med unga spelare”
kommer att vara ett av hans bidrag i den kommande styrelsen. Med “ett process/strukturerat
sätt att arbeta som driver arbetet framåt på ett effektivt sätt” och med lång “erfarenhet från
ideella föreningar och hur man får en grupp/styrelse att arbeta tillsammans” kommer han att
arbeta med “att sätta visioner och mål för en grupp/team/förening”, i detta fall SAFF. En
framgångsfaktor för en fungerande styrelse är “Att alla har klara och tydliga roller, en
gemensam vision och att alla arbetar mot samma mål som man har definierat tillsammans”.

Ledamöter
Valberedningen föreslår följande kandidater till ledamöter till förbundsstyrelsen:
● Jan Burell, 2 år
Jan sitter som kassör i sittande förbundsstyrelse. På frågan om vad Jan vill bidra med i den
kommande styrelsen, så svarar Jan att han bla vill bidra med “ekonomisk kompetens” och
lockas av att vara med i arbetet med att “köra samgående(t) i mål”. I sitt civila liv arbetar Jan

som kreditchef på bank. “Laget för jaget” är ett ledord för Jan. SAFFs viktigaste uppdrag,
enligt Jan är, att “ge föreningar en bra grund att öka antalet spelare, främst ungdomar “.
● Robin Alexanderson, 2 år
Robin sitter som ledamot i sittande förbundsstyrelse. Ansvarsområden har under året varit
bland annat varit flaggfotboll, kommunikation och föreningskontakt. I sitt civila liv arbetar
Robin som “Business Controller och Global Lean Koordinator på Arla Foods AB”. På frågan
om vad som lockar mest med att sitta i den kommande styrelsen så svarar Robin; “Jag har
lagt ner mycket tid under detta året på arbetet i styrelsen och känner att jag har kommit in
väldigt bra i hur det fungerar och hur vi ska jobba. Även vilka krav som det ställs. Jag känner
att jag inte vill lämna något som jag har påbörjat och det är nu som jag känner att jag har tid
och vilja att engagera mig på denna nivån. Det är självklart många roliga projekt på gång
också som jag vill jobba med som föreningsforum och även det stora arbetet med
sammanslagningen av förbunden. Känslan är också att vi i styrelsen har kommit in bra och
har en bra samsyn på vad det är vi vill göra och hur och det gör det bara roligare och mer
givande att lägga ner tid och kraft. “ När det gäller Robins bidrag i den kommande styrelsen
svarar Robin “...jag skulle kunna bidra med struktur då jag själv tycker det är väldigt viktigt.
Jag jobbar till vardags med ekonomi men också LEAN. Jag gillar processen med
standardisering i LEAN och tror det är viktigt att vi sätter en standard istället för att uppfinna
hjulet varje gång. Jag har även varit med och startat och genomfört ett antal projekt. Jag
tillsammans med Robert och evenemangsgruppen såg till att SM-finalerna för herr och dam
blev av och väldigt lyckat under omständigheterna. Jag har även varit väldigt engagerade i
flaggfotbollen där jag kan bidra med mycket också.”
● Ella Spira, 2 år
Ella kommer närmast från Svenska Landhockeyförbundet där hon suttit med sedan 2012
och senast sedan 2018 agerat ordförande. På frågan vad hon tror att hon kan bidra med i en
kommande styrelse svarade Ella; “Landhockeyns perspektiv, erfarenheter och inspel.
Erfarenhet av styrelsearbete och driv för sådant. Vill arbeta strategiskt och strukturerat.“
Enligt Ella är framgångsfaktor för ett fungerande styrelsearbete “Att sträva efter
konsensusbeslut och en enad styrelse. Struktur och att arbeta strategiskt och inte fastna i
detaljer eller operativa uppgifter. I sitt civila liv arbetar Ella som operatör på Polisens
kontaktcenter.
● Björn Isberg, 2 år
Björn har sitt ursprung inom Svenska Landhockeyförbundet där han varit ordförande i 15 år.
Björn har även varit ordförande i Haninge GK, Haninge GK AB i sammanlagt 20 år samt
styrelseledamot i Europeiska Landhockeyförbundet i 4 år. I dag är Björn engagerad i
Internationella Landhockeyförbundets Tävlingskommittée, där han representerar Europa.
Ledamot i tre olika arbetsgrupper inom Europeiska Landhockeyförbundet. Det som lockar
med att sitta i SAFF förbundsstyrelse är “att utveckla SAFF i enlighet med RF riktlinjer”. Det
Björn kan bidra med i förbundsstyrelsen är “stabilitet”. En framgångsfaktor för styrelsen
enligt Björn är “Samarbete med uppdragsgivarna (medlemsföreningarna). Högt i tak i
diskussionen och att hela styrelsen deltar i arbetet”.
●

VAKANT, Kvinna, 2 år (Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara
representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen.)

Valberedningen har till dagens datum inte lyckats med att tillsätta samtliga poster i styrelsen.
Valberedningen kommer att fortsätta arbetet med att söka de sista kandidaterna i styrelsen
och kommer, så snart valberedningen har en kandidat, meddela distrikt och föreningar sitt
förslag.
●

VAKANT, Man eller Kvinna, 1 år (Styrelsen ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska
vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen.)

Valberedningen har till dagens datum inte lyckats med att tillsätta samtliga poster i styrelsen.
Valberedningen kommer att fortsätta arbetet med att söka de sista kandidaterna i styrelsen
och kommer, så snart valberedningen har en kandidat, meddela distrikt och föreningar sitt
förslag.

Förslag till Disciplinnämnden
Valberedningen föreslår att disciplinnämnden för 2021 skall bestå av:
● Ordförande: Johan Hübner
Johan har varit medlem i Disciplinnämnden sedan 2016 och arbetar i det civila livet
som advokat. På frågan om vad som intresserar honom med att sitta i
Disciplinnämnden svarar Johan; “ Sportjuridiken är intressant. Dessutom tror jag att
eftersom jag INTE har en bakgrund inom fotbollen så bidrar jag med perspektiv som är
värdefullt.”
● Ledamot: Jesper Fredriksson
Jesper har varit medlem i Disciplinnämnden sedan 2018 och arbetar i det civila livet
som “jurist på affärsjuridisk advokatbyrå”. På frågan om vad som intresserar honom med
att sitta i Disciplinnämnden svarar Jesper; “Bl.a. att få förtroendet och möjligheten (i) att
ha en betydelsefull roll inom svensk amerikansk fotboll, (ii) att tillämpa regler och juridisk
kunskap i verkliga fall, (iii) att se till att disciplinära ärenden inom sporten avgörs på ett
så professionellt, rättssäkert och rättvist sätt som möjligt, (iv) att fortsätta utveckla
disciplinnämnden än mer i den riktningen, samt (v) att göra detta genom att samarbeta
med kunniga personer.”
● Ledamot: Gustaf Taube
Gustaf har varit medlem i Disciplinnämnden sedan 2016. I det civila livet arbetar
Gustaf som jurist och då närmast som skattebrottsutredare. På frågan om vad det är
som intresserar honom med arbetet i disciplinnämnden så är det de “spännande
frågeställningar” som uppkommer.
● Ledamot: Per Lindell
Per har suttit i Disciplinnämnden i tre år och arbetar i det civila livet som advokat. Per
sitter med i Disciplinnämnden för att “Jag vill bidra till sporten. Idrottsjuridik dessutom
väldigt intressant!”.
● Ledamot: Anna Wockelberg (ny)
Anna arbetar idag i egen juristbyrå med inriktning på familje- och avtalsrätt och driver
även ytterligare två bolag. Anna berättar att hon “kom i kontakt med amerikansk
fotboll första gången när jag var på en hundutställning i Katrineholm. På en plan
bredvid pågick en match i amerikansk fotboll. Jag tyckte spelet verkade intressant
och blev sittande vid kanten så länge att jag missade en klass :-). För 7-8 år sedan
började min son spela i Eskilstuna Sharks och mitt intresse väcktes på riktigt. Jag
engagerade mig i föreningen och blev dess ordförande året därpå, en post jag
innehade till våren 2020.” När det gäller nomineringen för uppdrag i

Disciplinnämnden säger Anna; “Jag har idag inte den tid som behövs för att jobba
aktivt i vår förening . Det är min förhoppning att jag kan bidra med erfarenheter och
rutiner från tidigare förtroendeuppdrag, i arbetet i disciplinnämnden. Jag känner inte
en massa aktiva personer i förbundet eller på klubbnivå vilket enligt min mening är en
bra grund för att arbeta objektivt i disciplinärenden.”

Förslag till Revisor och Revisorssuppleant
Stefan Norell och Micael Schultze har under verksamhetsåret 2020 agerat revisor samt
revisorsuppleant.
Valberedningen föreslår dessa även för verksamhetsåret 2021.

Förslag till ordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare för
förbundsmötet
Som ordförande för förbundsmötet föreslås Sten Tolgfors. Som sekreterare för
förbundsmötet föreslås Monica Thomassen. Som justerare samt rösträknare föreslås
årsmötet att tillsätta dessa.
Vänligen Valberedningen SAFF
Frågor besvaras via mail på valberedning@amerikanskfotboll.com

