PROTOKOLL 4 2016/2017 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 8 JULI 2016,
EPICENTER, STOCKHOLM
Närvarande:
Mikael Gustafson, ordförande (MG)
Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Oskar Nellgran, ledamot (ON)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Joan Travesset, ledamot (JT) fr o m punkt 7
Angelo Welander, suppleant (AW)
Andreas Östlund, suppleant (AÖ)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD) fr o m punkt 5
Monica Gårdström, adjungerad (MoG)
Mats Hagsten, adjungerad (MH)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Kristian Elisson, ledamot (KE)
Patrick Mesterton, ledamot (PM)
Hans Ragnesjö, ledamot (HR)
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och särskilt Jeff Batzler, som deltar för första gången
och öppnade därefter mötet.
2. Val av justerare
Beslutades att:
 Välja Thomas Ahlberg att justera dagens protokoll.
3. Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Noterades att FS- och VU-protokoll är justerade och utlagda på www.saff.se.
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4. Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH informerade om aktuella ärenden som RF diskuterar i nuläget:
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Nordic Bet – man får inte marknadsföra spelbolag som inte har tillstånd att verka i
Sverige vilket Nordic Bet inte har. Trots det har Svenska Hockeyligan ingått avtal
med dem.



Pride – RF satsar på att synas i fler arenor utanför vanliga idrottsplatser och Pride i
Stockholm är en av dem. Omkring 20 förbund och runt 1000 personer från Idrotten
väntas deltaga i tåget i år, SAFF självklart ett av dem. RF kommer marknadsföra
eventet hårt i sina kanaler och vi är t.ex. inbjudna att delta i TV4 morgonsoffa
under Pride tillsammans med basket och RFSL.



Rent spel och schyssta villkor – idrotten och fackföreningsrörelsen har tecknat ett
avtal om rent spel och schyssta villkor vid idrottsevenemang. Det handlar om att
arrangemangen ska genomföras på ett hållbart sätt ekonomiskt, socialt, etiskt,
tillgängligt och även hållbart ur ett klimat- och miljöperspektiv.



Almedalen 2016 – idrottens dag var onsdagen den 6 juli och RF höll i flera
seminarier. Bland annat om hur barn vill idrotta
http://www.rf.se/Allanyheter/2016/hurvillbarnidrotta/.16 idrotter visar upp sig
under veckan med prova-på-aktiviteter – diskuterades om SAFF ska delta nästa år.



SF-dialoger kommer hållas under tre tillfällen i november. Riksidrottsforum (RIM)
äger rum 11-13 november i Falun.



SM-veckan den 6-13 juli i Norrköping – ca 50 svenska mästerskap kommer avgörs
under denna vecka.



Arbetet med nyanlända – idrottsföreningar runt om i landet har nått ca 27000
nyanlända flyktingar under året. RF för diskussion med kommunerna hur det
arbetet kan utvecklas. Diskuterades om detta är något SAFF ska planera för.



Anläggningar och idrottsmiljöer – RF utövar påverkansarbete för att få in
idrottsytor i plan och bygglagen.



Personnummer vid rapportering av LOK-stöd – i nuläget använder hela idrotten
personnummer vid rapporteringen, men den rättigheten kan snart tas bort då det
ligger ett mål hos högsta förvaltningsdomstolen i frågan. Domen kommer sannolikt
få negativt utslag. RF försöker då istället kräva en ändring i bidragsförordningen.
Detta kan komma att påverka våra medlemsföreningar negativt då det kan komma
att bli mer administration.



Arbetet med att ta fram förslag på nya ledamöter för Riksidrottsstyrelsen till RIM
2017 har inletts.
Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

E-post
kansliet@amerikanskfotboll.com
Hemsida
www.amerikanskfotboll.com



Beträffande föreningsärenden informerade MoG att föreningarna Araby Tigers
AFK och KFUM Skellefteå Miners ej längre är medlemmar då de ej har någon
verksamhet. Sollentuna Flaggfotbollsförening har bytt namn till Sollentuna
Amerikanska Fotbollförening.

Beslutades att:



Godkänna föreningsförändringarna.
Kansliet ska kontrollera om det är flera föreningar som ej längre är aktiva och som
bör avregistreras och rapportera detta vidare till VU som har mandat att ta beslut.

b) Kansli och personal
FH meddelade att Monica har semester 27 juni - 22 juli med avbrott 7 - 9 juli. Även
semester 3 - 5 augusti och har själv preliminärt semester 18 juli – 5 augusti. Kansliet är
helt stängt 18 - 22 juli och 3 - 5 augusti.
MG rapporterade muntligen att löneförhandlingar med FH är avklarade och redovisas i
ett separat avtal. Nytt anställningsavtal och löneavtal är klart och påskrivet. MG
informerade också om ”benchmarking” och att han samtalat med åtta andra
SF-ordförande om GS/kansliarbetet. Ordföranden konstaterade att det fanns goda skäl
till att revidera GS lön och att styrelsen kan vara nöjda med kanslipersonalens arbete
men konstaterade samtidigt att vi är underbemannade.
FH har tillsammans med bl.a. Leo Billgren inlett ett historieprojekt som syftar till att vi
ska på ett korrekt sätt med både text och bild kunna presenterar SAFF:s historia på den
nya hemsidan. Fokusområden är landslag, Superserien och damernas Div 1 med slutspel
samt förbundets historia.
FH rapporterade att nytt anställningsavtal med MH är klart och påskrivet. (se även
föregående protokoll punkt 4 b). MH har även fått en uppdaterad arbetsbeskrivning. MH
är anställd ett år till och tjänsten fördelas 70/30% mellan SAFF och Upplands
idrottsförbund.
FH presenterade utsänd licensstatistik för 2015 och halvåret 2016. Vi hoppas
fortfarande på att få fler licensierade i år men konstaterades att antalet damer har
glädjande ökat. I nuläget är 10% av våra licensierade damer, mer statistik presenteras i
slutet av året.
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c) Idrottslyftet
FH rapporterade att:


Elva stycken föreningar har sökt Idrottslyftstöd för utrustning och en förening för
Easy Football. Fler har dock hört av sig kring detta och fler ansökningar väntas,
närmast från Carlshamn. Vi önskar fler sökanden både på utrustning och Easy
Football.



Satsningen på dam- och flickverksamheten kommer att presenteras veckan efter
SM-finalen. Målet är att de ska vara i seriespel nästa år. Diskuterades även
flaggfotboll för damer.



Arbetet med föreningskonferensen i december fortgår. Clarion Skanstull är bokat
och ett ”save the date” mejl kommer gå ut till föreningarna innan semestern

Arbetsgruppen arbete presenteras under ”Projekt”.
d) Internationellt
MG rapporterade om det internationella läget.
Junior-VM för U19 lag spelas just nu i Kina. Sju lag deltar, Kina, USA, Kanada,
Australien, Japan, Österrike och Mexico. TA kommenterade ytterligare när det gäller
turneringar.
I övrigt är situationen mellan de två olika falangerna inom IFAF väldigt oklar.
e) Utbildningsadministration
MH har fått i uppdrag att ansvara för all utbildning i hans nya arbetsbeskrivning. MoG
hade inget ytterligare att rapportera. Anhopningen av sökta tränarlicenser (och övriga)
är hanterade.
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f) DU
JB informerade muntligen om samarbete med andra SF inom lagsporter när det gäller
domarverksamheten. En tvådagarsutbildning har hållits och SAFF har varit delaktiga,
vilket är väldigt intressant. Uppföljning sker i augusti. Han berättade även om ett
kvinnligt domarnätverk med domare från andra idrotter där SAFF har två
representanter.
Han informerade vidare om oro över att det varit samma elitdomare länge, att nya
domare inte fylls på. Det är 30% färre domare i år jämfört med tidigare år. Diskuterades
hur rekrytera och behålla domare. Det har inte heller sålts så många domarböcker i år,
vilket hänger ihop med den TB-ändring som gjordes förra året.
JB informerade att vi sänder två domare att döma Champions League och att IFAF har
dragit igång en plan för att licensiera domare.
Beslutades att:
 Ge DU i uppdrag att till mötet den 8 oktober tänka till och presentera ett förslag om
hur rekrytera/behålla de domare vi har.
g) TU
Den inkomna rapporten diskuterades avseende aktiviteter genomförda sedan föregående
styrelsemöte. TU arbetet flyter på som vanligt. Ser just nu ett ökat inflöde av dispenser
med anledning av Dukes Tourney som brukligt denna period. Även ett större antal
frågor och dispenser angående underåriga som är kopplat till uppdelningen av
juniorserierna. TU vill också tacka för den ovärderliga hjälpen med skrivandet av
protokoll.
Beträffande tidsplan och tänkt process för att genomföra representantskapet tog JB upp
frågan om för sen tidpunkt, 31 oktober, att lämna förslag till TB. Frågan bordlades till
dess JD anländer mötet.
I samband med ekonomipunkten och att JD nu anlänt till mötet, diskuterades hur sent
det går att lägga in regeländringar i TB och om det går att undanta kapitel 8 i TB vid
representantskapsmötet. Detta är en stadgeändring och måste i så fall tas på årsmötet.

Beslutades att:
 FS tar fram ett förslag som syftar till att undanta kapitel 8 vid
representantskapsmötet.
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Godkänna den föreslagna beredningsgruppen för TB-förslagen, vilka är:
Joakim Dahlin (enligt uppdrag), Fredrik Haraldson, Per Haakon och Tobias
Stenström. I dagsläget har det ej gått att finna en kvinnlig representant och JD har
ett öppet mandat att kunna ta in detta om vi finner en lämplig kandidat. Förslag
mottas gärna.
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h) Kommunikation, extern och intern
FH kommenterade utsänd rapport.
Thomas Westlind har sedan förra mötet skrivit ett tiotal artiklar. Fokus under denna
period har varit att producera tre artiklar i veckan. En om damserien, en om Superserien
och en övrig. Kommande två veckor blir det fokus på slutspelet. Efter SM-finalerna
kommer fokus att vara mer på landslagsverksamheten och förbundets övriga
verksamhet.
Mediahantering/pressbearbetning:
Pressträff har hållits den 7 juli inför SM-finalerna på Stockholm Stadion den 9 juli. Bra
artikel finns i Idrottens Affärer, Aftonbladet m fl var närvarande.
Besvikelse över utebliven billboardförsäljning och sponsorintäkter trots mycket nedlagd
tid. Utvärdering av försäljningen ska göras under juli månad.
Hemsida
Bra är att den nya hemsidan är skapad och kom igång igår, se
www.amerikanskfotboll.com.
FH har även startat upp ett arbete med att SAFF ska skapa en egen bildbank för nya
hemsidan.
www.saff.se gick som bekant igenom en uppgradering i juni och fungerar nu till 99%
som den ska. Fortfarande en del problem med protokoll och dylikt men övriga
funktioner och framförallt användarvänligheten har förbättrats.
Flödet på SAFF:s FB-sida och twitter-konto är igång och vi försöker publicera minst en
intressant artikel om dagen.
5. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a) Ekonomi
FH kommenterade den utsända ekonomiska avvikelserapporten. Med nuvarande
avvikelser från budget så kommer verkligt resultat att hamna kring 200.000-250.000
istället för budgeterade 530.000. Fortsatt hård kontroll av kostnader är således
nödvändigt. De avvikande budgetposterna diskuterades.
b) Avtal och instruktioner
Avtal med Örebro och Carlstad är påskrivet och klart gällande sändningarna av
semifinalerna.
Avtal med personal rapporteras under punkt 4b.
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6. Uppföljning av verksamheten
a) landslag, RIG och NIU
FH kommenterade den utsända rapporten med följande:


ULU planerar utvecklingsläger 8-10 juli, i dagsläget är drygt 100 spelare anmälda.



Andreas Ehrenreich är kontrakterad. FH och MH har haft arbetsmöten med Andreas
om staber, coordinatorer, materialare, och andra och har redan en del
tränare/stabspersonal klara. Har några positioner kvar att få svar på förfrågningar. Stab
ska godkännas av landslagskommittén när den presenteras inom ett par veckor.



Vidare har de FH, MG och Andreas Ehrenreich lagt upp hela höstens och vinterns
planering för Herr- och Juniorlandslagen. Damlandslaget och ULU är klara med
respektive FK och FH/MH på sina lägerplatser och turneringar. Planeringen för DLL
läger i Märsta och Skövde är klart. Matcher är klara och vilka turneringar som spelas.
Lägerdagar och helger satta och de flesta är bokade och klara. De ska också ta fram
datum på Förbundskaptensutbildningar.



Nya fysiska kravspecifikationer för spelare i landslagen är framtagna. Nya
landslagsställ är levererade.

Beslutades att:
 Aaron Fiddler ingår i herr- och juniorlandslagets stab.
Rapport RIG
MH kommenterade den utsända rapporten och det är nu är klart att Andreas
Ehrenreich får tjänsten som lärare på RIG.
RIG deltar på Dukes, personal på plats är Mats Hagsten, Robert Johansson och
Andreas Ehrenreich samt 2 RIG elever. Syftet är att sprida information och rekrytering
till HT-17. Det kommer finnas lite prova på aktiviteter i tältet som delas med SAFF.
Rapport NIU
MH rapporterade att på Dukes har vi ordnat ett ”NIU-tält” som de NIU-skolor som vill
får nyttja för att rekrytera och visa upp sig, Uppsala och Örebro kommer vara på plats.
Om möte 29 juni med Skolchef och Rektor i Kristianstad angående deras kommande
ansökan att starta upp NIU-verksamhet i amerikansk fotboll. Faciliteter och deras
satsning på verksamheten rimmar väl med våra krav. Vi är även överens om de av SF
uppställda gemensamma kriterier samt de SF-specifika vi har. Kvar är att säkerställa
att våra fysprofiler kan uppfyllas med en av oss godkänd fystränare för att de skall
kunna komma in med en officiell ansökan.
NIU Örebro har anställt Aaron Fiddler som tränare och engelsklärare fr o m HT-16 då
Claes Samuelsson har slutat.
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b) Nationella serier och turneringar
Superserien
MS kommenterade den utsända rapporten och att Superserien blev spelmässigt den
jämnaste på många år. Rutiner inför, under och efter matcherna diskuterades och vad
som kan förbättras. Systemet med matchdelegat har fungerat tillfredsställande.
MS fortsatte med att han är nöjd med Friday Night Football 2016 och att det har varit
roligt att följa. Granskningsgruppen har här gjort ett bra jobb.
MS rapporterade vidare om Div 1 damer som har tagit ett stort kliv framåt och om
planering inför SM-finalen den 9 juli och därefter om utvärdering. En långsiktig lösning
där SAFF och SAFE kan enas om hur värdskapet ska hanteras måste till.
Diskuterades om SM-final kan gå samtidigt som SM-veckan i Borås nästa år. Frågan tas
med i planeringen.
Beslutades att:
 Uppdra åt arbetsgruppen för Nationella serier att utreda huruvida en namnändring på
Div 1 damer kan vara lämpligt och att gruppen tar fram en logotype för Div 1 damer
(eller annat namn) till den 8 oktober.
 Uppdra åt MS och AW att göra en utvärdering till den 8 oktober av årets SMfinalarrangemang samt ta fram förslag på långsiktig hantering av SM-finalerna.
 Uppdra åt MS att göra en utvärdering av årets FNF satsning och förslag till fortsättning,
färdigt till den 8 oktober.
c) Antidoping
ON kommenterade den utsända rapporten. RF har lanserat en ny webbutbildning som är
gratis för aktiva inom idrotten ”Ren Vinnare” som består av kunskapsfrågor inom
Dopingkontroller, Dopinglistan, Dopingförseelser, Hälsokonsekvenser, Kosttillskott,
Medicinsk Dispens samt vistelserapportering. Mer information finns på
http://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare.
Beslutades att:
 Uppdra åt ON att skriva ett förslag till tillägg i TB där Ren Vinnare blir ett obligatoriskt
moment för Samtliga spelare och Tränare på elit- eller landslagsnivå.
d) Utbildning
FH meddelade att Mats Hagsten blir från den 1 augusti ansvarig för all utbildning inom
SAFF.

e) Jämställdhet, integration och mångfald (JIM)
HH kommenterade den utsända rapporten och berättade att kommittén ligger i linje med
sedan tidigare beslutade mål och aktiviteter. Bl a att de kommer att träffa
valberedningen direkt efter semestrarna för att följa upp beslutet med representation
som togs på förra styrelsemötet.
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De kommer att träffa damföreningarna i division 1 för att prata jämställdhet, integration
och mångfald. En FB-grupp har startats under namnet ”Ett inkluderande förbund” för att
sprida goda exempel samt hålla diskussionen levande. De har tillsammans med RF gjort
en kort marknadsföringsfilm för att utmana fler idrotter att gå i Pridetåget i Stockholm
den 30 juli. Filmen finns här: https://www.facebook.com/svenskidrott/.
De ser även över möjliga marknadsföringsmaterial att dela ut i samband med tåget. Det
finns även intresse från deltagare på Dukesveckan att genomföra ett eget Pridetåg i
Skövde, även Pride Malmö tar gärna del av material.
Beslutades att:
 De HBTQ-flaggor som finns ska finnas med vid förbundsarrangemang.
f) Evenemang
AW kompletterade utsänd rapport angående planerad SM-final (damer och herrar) och
om banketten för damer och herrar som hålls på Epicenter, Malmskillnadsgatan 32, den
8 juli, 18:00-21:00.
Uppsala har kommit in med en ansökan att få arrangera U19 finalen på Österängen IP –
Beviljad/godkänd.
Borås har kommit in med en förfrågan att få arrangera Division 1 finalen. SAFF ser
över förfrågan.
Norrköping arrangerar Flaggfotboll finalen i Norrköping. SAFF representerar vid
matchen och prisutdelning.
Stockholm Mean Machines arrangerar landskampen mellan Sverige och Ryssland,
damer, den 17 september, plats oklar den 29 juni.
U17 finnkamp som äger rum i slutet av oktober.
FH informerade om ett samarbetsavtal med Viking Line kring Finnkamperna för HLL
och DLL. Finska förbundet (SAJL) har tagit fram ett avtalsförslag som HR, MG och FH
går igenom.
7. Uppföljning av projekt
a) Mål 2025, inklusive distrikt
JT redogjorde för arbetsprocessen och att en rapport har tagits fram i syfte att kartlägga
barn- och ungdomsverksamheten inför framtagandet av utvecklingsplanen för
Idrottslyftet 2017-2019. Rapporten syftar att identifiera de utvecklingsområden som
behöver prioriteras. Rapporten har följts upp av en kvalitativ undersökning med de
respondenter som medverkat i en djupintervju. Den 19 juni hölls ett möte på Idrottens
Hus med deltagare från både föreningar och SDF, även RF deltog med processledare.
Plan och beslut ska presenteras för styrelsen vid nästa möte. FH meddelar datum för
nästa arbetsmöte som blir under augusti och styrelsen får gärna delta vid mötet.
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b) HBTQ-certifiering
HH kommenterade den utsända rapporten med vad som har hänt sedan möte. Första
utbildningstillfället med RFSL genomfördes lördag den 21 maj kl 12.30-15. HH
uppmanade de som inte svarat på utvärderingsformuläret som Sofia B Karlsson sänt ut
att gärna göra detta. Nästa utbildningstillfälle blir den 27 augusti kl 12.30-15.00.
STU har visat stort intresse av att komma igång med en certifiering i sin förening redan
till hösten 2016.
HH har representerat SAFF vid Almedalsveckan och har deltagit i ett seminarium
anordnat av RFSL och som live-streamades på plats. Han har också deltagit vid
seminarier under ”idrottens dag” som RF har anordnat.
Flaggfotbollsföreningen i Avesta kommer att deltaga på musik- och kulturfestivalen
Peace and Love i Borlänge den 7-9 juli. De kommer både att visa upp idrotten och prata
om SAFF:s HBTQ-certifiering.
SAFF kommer tillsammans med basket och RF att bli inbjudna till TV4 morgonsoffa
för att prata inkludering inför Pride.
c) Easy Football
ON rapporterade att han har varit i kontakt med Upplands-Bro Broncos för att
tillsammans med SAFF arrangera en stor Easy Football turnering under vintern.
Turneringen kommer tillåta spel i herr, dam, U17 samt U15 och kommer spelas i en
inomhushall med konstgräs den 19 november. Lokalen kommer att disponeras mellan
klockan 8-20.
Inbjudan kommer gå ut till samtliga föreningar i landet men ett begränsat antal lag
kommer kunna delta. Först till kvarn.
Efter tidigare diskussion i FS gällande ersättningsnivåerna för att arrangera turneringar
har FH och ON beslutat att öka ersättningsnivån till 16.000 kronor.
Carlshamn planerar att arrangera en seniorturnering under augusti månad.
d) Friday Night Football
AW rapporterade och informerade att Granskningsgruppen har granskat matcherna.
Tendensen är att sändningarna blir bättre och bättre. Många diskussioner har det varit
och mycket arbete men de är nöjda. MG tackade för ett mycket bra utfört jobb.
I samband med detta diskuterades behovet av att ta fram en lathund för vad som ska
göras som arrangör vid TV-sändningar. AW och JT ombeds att ta fram detta.
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8.

Kalender
FH gick kort igenom planerade aktiviteter och datum för dessa.

9.

Sammanfattning beslut under mötet
MoG sammanfattade besluten.

10.

Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvat social media.

11.

Kommande möte
Nästa möte hålls den 27 augusti. Tid och plats meddelas senare.

12.

Mötets avslutande
Ordföranden MG tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström

Justeras:

Justeras:

Mikael Gustafson
Ordförande

Thomas Ahlberg
Ledamot
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