PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA
AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 29 AUGUSTI, 2012, SKYPE MÖTE
Närvarande: Tommy Wiking (TW), Mikael Roos (MR), Minette Rogner (MiR), Fredrik Pilbäck (FP),
Hans Gunnarsson (HG)
Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Thomas Ahlberg (TA), Pontus Boby (PB), Pillan Plass (PP), BoGöran Lundquist (BLG)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR
Mötet öppnades av TW. Adjungerade Fredrik Haraldson.
2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE
Förslag: MR till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare.
Förbundsstyrelsen (FS) beslutar
att välja MR till mötessekreterare, TW till protokollsjusterare.
3. GENOMGÅNG OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Föregående protokoll godkändes med ändring om att FH inte var närvarande, och
lämnade inga förslag.
4. STAB

a) Ekonomisk rapport (MF)
FH informerade att SAFFs likviditet är svag just för tillfället.
b) Kansli och personal (TA)
FH’s arbetsbelastning är för hård. TW föreslår att TA måste ta fram förslag till lösning
till nästa möte. FS beslutar
att godkänna beslutet.

5. RAPPORTER
a) Internationellt (MR)
MR informerade att det pågår inkallning till extra EFAF kongress genom att flertalet
medlemsländer önskar det.
DU har mottagit förfrågan om att skicka domare till Flagg J-EM, som är en EFAF
turnering. TW förslår att avslå förfrågan då turneringen är en EFAF turnering och vi
numera tillhör IFAF Europe. FS beslutar
att godkänna förslaget.
Det kommer hållas ett nordiskt möte i samband med J-NM.
b) Landslagskommittén (AK)
TA informerade, via rapport, att JLL utredningen är igång. TW föreslår att
referensgruppen beslutas av VU när namn är klara. FS beslutar
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att godkänna förslaget.
Mats Hagsten avgick efter J-VM och arbetet med ny Förbundskapten är i gång. TW
föreslår att tillsättningen av ny Förbundskapten sker efter JLL utredningen. FS beslutar
att godkänna förslaget.
FH föreslog att som interimslösning över J-NM Tyson Gullien. FS beslutar
att godkänna beslutet.
FH informerade att:
SLL 70-manna läger sista helgen i september, Finnkamp första helgen i oktober.
Utvärdering av coacher pågår och ett par nya namn ska testas under Finnkampen.
ULU U17 70-manna läger, spelar Finnkamp sista helgen i oktober.
c) Utbildningsansvarig (MiR)
MiR informerade om tränarsituationen och utbildningsplanen för kommande del av året.
MiR informerade att det jobbas med en koordinator för två av våra fotbollsgymnasiet.
Mer info kommer senare.
d) Marknadsansvarig (TW)
TW informerade om arbetet med sponsorer inför VM.
e) Informationsansvarig (MR)
MR informerade att FH måste informera våra landslag om vem som får prata med
media och hur detta ska ske.
TW föreslår att vi ska utbilda landslagen, Superserie- och Division 1 klubbarna. FS
beslutar
att MR ska se på arbetsmetod och ansvarig till nästa möte.
f) Barn och ungdomsutskottet (FP)
FP informerade om hur utredningsgruppens arbete fortlöper.
g) Antidopingansvarig (FP)
FP informerade från antidoping tbildningen.
h) Superserieansvarig (BLG)
Inte närvarande
TW och BLG ska tillsammans med superserieföreningarna utreda rak säsong upplägget,
och SM-final i juli.
i) Distriktsansvarig (HG)
HG informerade om uppstarten av distriktsutredningen, och hur han vill lägga upp
arbetet.
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HG föreslår att han och FP ska ingå i distriktsutredningen. FS beslutar
att godkänna förslaget.
j) Flaggfotbollskommittén (MaH)
MaH har skickat in rapport, med många kommentarer och åsikter.
MR föreslår att FH kontaktar MH för att kommentera åsikter i rapporten och förklara
hur systemet i SAFF fungerar. FS beslutar
att godkänna förslaget
k) Tekniska kommitten (TA)
Se rapport
l) Evenemang (MR)
MR informerade att arenor till Dam-SM och ULU U17 inte är ordnat då det är svårt att
få arenor i Stockholm på utsatta datum. Arenor kommer på hemsidan när klart.
J-NM kommer spelas i Örebro på Behrn arena
Evenemangskommitteen kommer att sälja biljetter till Finnkampen i Helsingfors.
SM-final U-19 kommer att spelas på Östermalms IP söndagen 7:e oktober kl. 17.00
m) Domarutskottet (HG)
HG informerade att DU planerar resterande slutspelsmatcher och att de planerar
utbildningar för 2013.
TW föreslår att DU ska utreda hur Sverige ska kunna vara representerat på
internationella turneringar i framtiden. FS beslutar
att godkänna förslaget
Västerås har inkommit med en skrivelse om domarnivån i delar av Sverige. TW föreslår
att DU formulerar ett svar och skicka till Västerås. FS beslutar
att godkänna förslaget
n) Tävlingsutskottet
HG jobbar med att få TU att skriva och publicera sina protokoll.
o)Idrottslyftet
MH har lämnat ett förslag till FS att resterande Idrottslyftspengar ska användas till en
Idrottslyftskonferens 8-9 december. FS beslutar
att godkänna förslaget med MH som ansvarig.
p) Jämställdhet och integration
Inte närvarande
6. ÖVRIGA FRÅGOR
a) Nya medlemsansökningar
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Norrköping Monarchs har ansökt om medlemskap som flaggfotbollsförening. FS
beslutar
att godkänna medlemsansökan under förutsättning att medlemsavgiften betalas in.
Eslövs AFF har ansökt om medlemskap som flaggfotbollsförening. FS beslutar
att godkänna medlemsansökan under förutsättning att medlemsavgiften betalas in, och
eventuellt smeknamn på föreningen ska först godkännas av FS.
7. NÄSTA STYRELSEMÖTE
Nästa styrelsemöte är den 29:e september kl. 13.00, SAFFs kansli
8. MÖTETS AVSLUTANDE
TW avslutade mötet.
Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Mikael Roos

Tommy Wiking
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