PROTOKOLL 4 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 7 JULI, SCANDIC
GRAND HOTEL, ÖREBRO
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW)
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Stefan Gustafsson, suppleant (SG)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Patrick Mesterton, suppleant (PM)
1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna till mötet och öppnade detsamma.

2.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• Välja HH att justera dagens protokoll

3.

Fastställande av dagordning
Beslutades att:
• Fastställa dagordningen

4.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Föregående mötesprotokoll kommer att läggas ut inom kort. Ett VU-möte har hållits sen
föregående möte.

5.

Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH informerade om Riksidrottsmötet som genomfördes den 19-21 maj i Karlstad. Från
SAFF deltog CUvA, LS, HL, HH, KE, FH samt Marika Holm från valberedningen. FH
fortsatte med att berätta om några av besluten. Alla beslut finns att läsa på
www.svenskidrott.se.
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Nya bidragsansökningar ska vara RF tillhanda senast den 25 augusti enligt den bifogade
filen ”Ekonomiskt stöd till SF. FS ombes att återkomma till kansliet med idéer och få
hjälp av kansliet för utformning. Kansliet ansvarar för att alla bidragsgrundande uppgifter
lämnas till RF.
Övrigt att rapportera:
• Idrottens dag i Almedalen den 5 juli
• Erbjudande om samarbete med Svenska Spel där vi har anmält intresse
• Planerade utbildningar med internationell inriktning
• Datum för höstens SF-dialoger
• Anmodan att nominera kandidater till idrottens centrala råd och referensgrupper
5.b Kansli och personal
• Kansliet kommer att stänga vecka 28–30 (10 juli – 1 augusti). FH ansvarar för att
angelägna mejl till kansliet@amerikanskfotboll.com hanteras, läses dock något
oregelbundet
• Anställningsprocessen kring tjänsten som utbildningsansvarig pågår.
• Presentation kring utveckling av antalet licenser 2014-2017. Statistiken gicks
igenom. Säsongen är inte klar ännu men det är fler licenser än förra året, både på
herr- och damsidan. Arbete pågår med att se över att alla domare har löst sina
licenser i Idrott Online och diskuterades eventuellt behov av en ny kategori
licenser, pee-wee flagg
Beslutades att:
• Be Flagfotbollsutskottet att återkomma till representantskapsmötet med förslag
om ny licensutformning för pee-wee
På förslag från CUvA
Beslutades att:
• Tillsätta en grupp som gör en organisatorisk översyn och SWOT-analys på våra
distrikt med bäring på 2025 projektet. I gruppen ska CUvA, FH, LS och Tobias
Stenström ingå.
5.c. Idrottslyftet
FH kommenterade den utsända rapporten. Av de tilldelade 404 000 kronor har det
fördelats 250 700 kronor till föreningarna enligt utvecklingsplanen. Nästa
ansökningsperiod är den 15 oktober och kvar att fördela är 153 300 kr.
5.d. Internationellt
MS och TA deltog på IFAF:s kongress den 1 juli i Canada. Mötet gick bättre än väntat
och viktiga beslut fattades. Inget valår för personval i år.

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Telefon
+46 8 – 699 62 46

Bankgiro
5860-0560
Organisations nr
802013-4428

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

•
•

•

CAS har kallat till hearing för de båda IFAF sektionerna
Europakommittén har återinsatts och representanter för sex länder (Israel, Finland,
Storbritannien, Danmark, Norge och Sverige) är namngivna och godkända av
IFAF NY. Sverige representeras av TA. Kommittén kommer ha frihet att
bestämma vilka turneringar klubblagen får delta i. Dock kommer fokus vara att
minst ett lag från varje land spelar i NEFL innan man öppnar för deltagande i
andra ligor.
Det ska finnas olika medlemsnivåer för de som bedriver verksamhet med olika
avgifter. Röstdeltagandet i kongressen ska vara i paritet med betalning. Viktigt att
det finns landslag för både tackling och flaggfotboll.

Speldatum:
Game Day 1:
Game Day 2:
Game Day 3:

14./15.04.2018
28./29.04.2018
12./13.05.2018

CEFL BOWL XIII
09./10.06.2018
NEFL BOWL II
09./10.06.2018
EFL BOWL V:
09./10.06.2018
EUROBOWL XXXII 09./10.06.2018
SUPERFINAL: 30.06./1.07.2018 (e.g. CEFL versus NEFL Champion)
5. e. Utbildningsadministration
FH informerade att AFG-utbildningar planeras tills efter sommaren i avvaktan på ny
utbildningsansvarig.
5. f. DU
JB kommenterade från DU. Domare till semifinalerna är uttagna. Finaldomarna tas ut
från semifinaldomarna och offentliggörs efter att matcherna är färdigspelade.
Lars Dahl och Rikard Hellgren kommer att döma JEM i Köpenhamn.
5. g. TU
JD rapporterade från TU. Arbetet rullar på i TU som vanligt med en del ärenden. Det är
alltid en extra dos nu innan Dukes Tourney. TU har anmält ett ärende till
Disciplinnämnden och som har hanterats av DN. Det har varit ett antal avhopp från de
olika serierna (Dam, U17) och ett par föreningar som drar ur sina lag inför höstsäsongen.
Det har också varit en ökad grad av överklaganden av avstängningar efter utvisningar.
Här skulle TU behöva ha ett ”Master” login till Hudl eller vilket system som kommer att
gälla i framtiden. DU har lämnat en skriftlig lägesrapport.
Diskuterades åldersindelningar och påpekades att en översyn pågår om seriespel.
Det förberedande arbetet inför representantskapsmötet ska snart påbörjas.
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5.h. Kommunikation, extern och intern
CUvA rapporterade om sommaren mediala kommunikation.
En informell grupp bestående av främst EWS, Thomas Björn och CUvA, har de sista
månaderna jobbat på att ta grepp om den mediala kommunikation som nu behövt komma
ut under sommarsäsongen. Främst har det handlat om att prioritera och att försöka täcka så
mycket som möjligt av de aktiviteter som pågår. Thomas Björn har rapporterat in och
gemensamt har vi formulerat olika alternativ och utkast.
HH har också varit med i gruppen av och till med synpunkter. I och med att filmen nu är
färdig var Thomas, Henric och undertecknad på besök hos TV4, men här hänvisar jag till
Henrics rapport för vidare info. Lika så har jag förstått att övriga nu inför SM haft hjälp
och nytta av Thomas B. Tack för bra synpunkter och inflikande!
Vi från SAFF har gemensamt med Thomas B tittat på tidsåtgång, prioritering, önskemål
och även rent akuta kampanjer/bevakning som har varit bra eller nödvändiga att
genomföra.
Samarbetet med kommunikationskonsult Thomas Björn fungerar bra. Täckningen av SMveckan och flaggfotbollen var lyckad.
Beslutades att:
• tillsätta en formell arbetsgrupp för kommunikationsarbetet. Gruppens främsta
uppgift blir att ta fram en mer långsiktig kommunikationsstrategi till nästa
styrelsemöte. CUvA är ansvarig.
• Formalisera den arbetsgrupp som nu finns och göra en Pilot-analys - nuvarande
grupp plus Jennifer Troeng, FH, EWS och Thomas Björn.
5.i.Föreningsutveckling
FH kommenterade den långa rapport som styrelsen fått från föreningsutvecklaren, Tobias
Stenström.
Tobias arbete har kommit igång bra och ett flertal förening och distrikt har fått besök och
inlett ett föreningsutvecklingsarbete. Flera föreningar är i stort behov av
organisationsutveckling och satsningen på en föreningsutvecklare verkar ha träffat rätt
FH informerade att det går lite trögt med Easy Football. Förhoppningsvis får vi igång fler
turneringar till hösten.
6. Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
6.a. Ekonomi
MS inledde med information om att han attesterar fakturorna och att det finns vissa
avvikelser inom landslagsverksamheten som bör följas upp noggrant, även
evenemangsbudgeten bör följas upp, totalen ser dock bra ut. En ekonomisk rapport är
utsänd och gicks igenom av FH.
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Beslutades att:
•
•

FH och MS omförhandlar internkrediten hos RF under hösten
Särskilt följa upp budget och ekonomi till nästa möte

6.b. Avtal och instruktioner
Diskuterades hantering av avtal.
7. Uppföljning av verksamheten
7.a. Landslag, RIG och NIU
FH föredrog verksamheten sedan föregående möte
• Landslagsplaneringen följs och genomförs förutom ett par ändringar
• HLL och EM, arrangerande IFAF har beslutat att dra ner turneringen till 4st lag,
d.v.s. Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien vilket betyder att de kvalmatcher
som var planerade för 6-lags turnering utgår
• HLL kommer att spela en träningslandskamp mot England istället för den tidigare
utlysta kvalmatchen till EM
• DLL planerade match mot Ryssland utgår då det ryska damlandslaget dragit sig ur
sitt förbund. Landslagskommittén letar alternativ för en annan landskamp till för
DLL
• JLL är i startgroparna ett bege sig till Malmö/Danmark och spela JEM som också är
ett kval till JVM. Sverige kommer att spela torsdag 13 juli 15:00 och fredag 14 juli
18:00, matcherna streamas
• Landslagskommittén har beslutat att alla spelare och ledare som är i
landslagsverksamheten ska genomföra antidopingutbildningen REN VINNARE
• Efter att Niclas Carlson slutade som förbundets fysansvarig jobbar
landslagskommittén för fullt med att hitta ett nytt namn. Namn presenteras troligen
tills nästa möte
• MH har fått i uppdrag att ta fram en ny Talang och Utvecklingsplan som skall vara
RF tillhanda 29september
Beslutades att:
•
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Månad

Datum

April
April
Juli
Oktober
Oktober

7-9
14-15
7-9
14-15
19-21

Utvecklingslandslaget Ungdom (herr U17)
Verksamhet
Plats
Schema &
deltagarlista
Öppen Träff
Skåne
Öppen Träff
Uppsala
Utvecklingsläger
Uppsala
Uttagningsläger
TBA
NM
Danmark

Månad

Datum

Juniorlandslaget (herr U19)
Verksamhet
Plats

Mars
April
Juli
Juli

24-26
21-23
9-12
13-14

JEM-Förläger
JEM
JEM-Förläger
JEM

Månad

Datum

Herrlandslaget
Verksamhet
Plats

Januari
September
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

14-15
8-10
6
7
8
14

Månad

Datum

Januari
Augusti
Augusti
September
Oktober
Oktober

14-15
5-6
26-27
16-17
7
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deltagarlista

Rapporterat
RF

Schema &
deltagarlista

Rapporterat
RF

Uppsala
Uppsala
Skåne
Gentofte

Läger
Bosön
Läger
Skåne
Läger
Bosön
Finnkamp
Stadion
Läger
Bosön
Landskamp GB
Göteborg
Damlandslaget
Verksamhet
Plats
Läger
Läger
Landskamp
Läger
Finnkamp
Fysläger

Rapporterat
RF

Inställt

Schema &
deltagarlista

Rapporterat
RF

Bosön
Skövde
INSTÄLLT
Jönköping
Stadion
TBA
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Rapport RIG
•

Dimensioneringen och trepartsavtalet mellan SAFF/RF/Uppsala
Kommun att fortsätta att bedriva RIG 2017/18–2019/20 blev klart under
mars månad.

•

Den årliga elevenkäten genomfördes under våren, vårt RIG fick ett av
det högsta helhetsbetyget någonsin 4,9 av 5. I fjol fick vi 4,8 och låg då
top-3 i landet, snittet i fjol på alla RIG var 4,6. Enkäten bifogas.

•

För första gången i historien så hade vi elever som tog studenten efter 3
år på RIG. Förutom den årliga BBQ som hålls med alla elever bjöds åk3
eleverna på en extra ”avslutning” med bowling och mat.

•

Antagning 2017/2018 är slutförd.

•

Under våren arrangerade TRC en träff med en ”college rekryterar firma”
som det bl.a. var RIG elever som deltog på, efter det dök han även upp
på en RIG-träning för att titta ytterligare på de eleverna. 4 elever från
RIG samt ytterligare ett flertal spelare från Europa erbjöds att få delta på
en rekryteringsresa till USA och visa upp sig för ett flertal NCAA Div1
college, resan bekostades av eleverna/spelarna själva, 3 av 4 elever fick
under resan erbjudanden om scholarship på flera NCAA D1 College.
Mats Hagsten och TA har fått i uppdrag av LLK att ta fram en policy för
hur vi ska hantera rekrytering till college i framtiden.

•

Solna kommun och Kristianstad kommun jobbar på med att
marknadsföra och få ut budskapet att de har NIU Amerikanskfotboll att
erbjuda fr.o.m. HT-18, Kristianstad har sedan en tid tillbaka bedrivit LIU
och kommer kunna konverter in elever från den verksamheten till NIU
åk2.

•

NIU-Uppsala genomförde för första gången en elevenkät under våren,
det är Upplands Idrottsförbund som är beställare men de delar såklart
med sig av den till oss.

Rapport NIU

7.b. Nationella serier och turneringar
1. Superserien herrar
KE informerade från Superserien herrar och om möte som hållits med SAFE och dess
klubbar där KE och SG deltog.
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2. Division 1 dam
HH informerade om aktuella planer.
SAFF ställer sig positiv till förfrågan från Danska Förbundet gällande damlag som vill
deltaga i vårt seriespel 2018. Uppdrogs åt HH att ta kontakt med damlagen och
återkomma med slutgiltigt besked
Beslutades att:
• HH återkommer till nästa möte med förslag på nytt namn för Div 1 dam
• HH återkommer till nästa möte med förslag på beslut gällande Köpenhamns
intresse för att spela i Dam Div 1
3. Ungdom
HL berättade om Idrottens dag, Hagaparken den 10 september 2017, ca 15 000 besökare
2016. TV4 har live-sändning under hela dagen. Riktar sig till barn mellan 7-12 år, perfekt
för att få igång U9-lag samt flaggfotboll för barn och ungdomar.
Hon har varit på två möten, en informationsträff med andra idrotter samt ett möte där
CUvA var med och träffade Ulf Jernberg från Solna Stad.
Flagg-SM för damer kommer att äga rum där den 10 september och TV4 sänder live hela
dagen.
Diskuterades problem med U17 och flera föreningar som har hoppat av Seriespel.
Konstaterades att vi har för få ungdomar och att regelsystem bör ses över.
4. Division 1 herr
Det närmar sig slutspel där några uppskjutna matcher gjort det ovisst in i det sista.
Ett flertal jämna och på förhand ovissa matcher har gjort div.1 till en rolig serie att följa.
Intresset i sociala medier känns större än tidigare år och Thomas Björn tar kontakt med en
skribent som skrivit initierade artiklar om kommande matcher i syfte att försöka på
material om div.1 till amerikanskfotboll.com.
Div.1-slutspelet startar v31 och finalen spelas v34 i Kristianstad.
Konstaterades ett uppsving för verksamheten vilket är positivt.
5. Flagg
EWS rapporterade om flaggverksamheten.
Herrarnas SM
1 juli genomfördes SM-slutspelet under SM-veckan i Borås. Den hade föregåtts av fyra
SM-seriecuper i Eskilstuna, Avesta, Norrköping och Uppsala.
SM-slutspelet hade Borås Rhinos som lokal arrangör och klubben fick även ihop ett eget
lag som nu är taggade på någon form av fortsättning.
Den nya pokalen fick mycket uppskattning.
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Rapporterades om hur mycket media herrarnas SM genererat till dags dato.
Damernas SM
Ska spelas i september på Haga-dagen.
Föreslagen anmälningsavgift för damerna till SM är 1000 kronor.
Herrarnas landslagsverksamhet
Förbundskapten Östlund har fått datumen för EM i Köpenhamn och preliminära
lägerdatum är satta. Vi väntar, enligt landslagsstaben, på den officiella inbjudan som
brukar komma.
Damernas landslagsverksamhet
Marianne Gimhag har fått i uppdrag att tillsammans med Jimmy Holmberg hålla i den
trupp som ska åka till A flagging new year women’s edition i Glasgow i februari.
De har påbörjat arbetet och börjat planera läger.
SM-veckan 2018
Går i Helsingborg/Landskrona. Helsingborg Jaguars är tillfrågade om lokalt arrangörskap
och är mycket positiva till det. Det kommer också att samarbeta med Ekeby Greys kring
det. De är också försiktigt positiva till att dra i gång ett eget flagglag.
Ansökan är inskickad till SM-veckan 2018 och vi kan bara avvakta besked.
7.c. Antidoping
FH rapporterade om aktuella frågor och att landslagskommittén har beslutat att alla
spelare och ledare som medverkar i landslagsverksamheten ska genomgå ”Ren vinnare”.
Mats Hagsten informerar landslagen och följer upp resultatet.
Vi har idag 464 medlemmar som har genomgått alla sju moduler i utbildningen ”Ren
vinnare”.
Följande föreningars vaccination mot doping har gått ut:
Djurgården, Luleå, Borås, Norrköping Panthers, Lund Vikings och Gävle. Kansliet
påminner samtliga.
7.d. Utbildning
Tjänsten som utbildningsansvarig är under tillsättning.
7.e. Jämställdhet, integration och mångfald
En HBTQ-inkluderingsfilm med sex landslagsspelare har spelats in i Örebro på Behrn
Arena. Filmen visades på styrelsemötet. Eventuellt kommer TV4 att sända små klipp från
filmen under nästa vecka.
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SAFF och medlemsföreningarnas deltagande i Prideparaden i Stockholm den 5/8 planeras
för fullt. Fyra föreningar kommer att gå med SAFF och Svensk Idrott i tåget.
I vår handlingsplan för det fortsatta HBTQ-arbetet fanns en uppgift att ta fram en
checklista för inkluderande kommunikation att sprida till våra föreningar. HH
presenterade ett förslag för beslut.
Beslutades att:
• Godkänna checklistan för inkluderande kommunikation och sprida den internt i
förbundet och till våra föreningar. Ansvarig HH med hjälp av CUvA och Thomas
Björn. Se bilaga.
7.f Evenemang
SM flagg herrar, Borås 1 juli. SAFF representerade med CUvA och EWS som delade ut
pokal och medaljer.
SM finaler i Örebro, 8 juli. SAFF representerar med de flesta ur FS. Utdelning av medaljer
och pokaler sker på annorlunda sätt i år. Likaså kommer MVP-priser delas ut annorlunda i
år. Istället för att de delas ut på banketten så delas priserna ut i halvtid på båda matcherna.
Division 1 Finalen, herrar i Kristianstad, 27 augusti. SAFF representerar med två ur FS
som delar ut pokal och medaljer.
Del av intäkterna som Kristianstad får kommer att gå till Barncancerfonden.
Beslutades att:
• SAFF:s intäkter (överskottet) går till Barncancerfonden
• AW till nästa möte kommer med förslag på utökning av evenemangsgruppen
Kommande evenemang:
• Finnkampen 2017, damer och herrar, (plats ej klart) 7 oktober
• Herrlandskamp mot Storbritannien, Göteborg, 14 oktober
• U19-finalen, Göteborg, 14 oktober
7.g. Marknad
•
•
•

SAFF har skrivit avtal med RF som genom ett samarbete med Svenska Spel ger SAFF
375 000 kr jämnt fördelat över tre år. Motprestationen från SAFF gicks igenom av FH
KE har haft kontakt med Insurello som erbjuder hjälp till privatpersoner att driva
försäkringsärenden och har frågat om SAFF är intresserade av ett samarbete
Athliit är ett sportteknologist företag som vill erbjuda ett digitalt
administrationsverktyg till SAFF

Beslutades att:
• Att under hösten träffa Insurello och Athliit för att diskutera vidare
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8. Uppföljning av projekt
8.a.Vision 2025
Översikten i arbetet kan följas via ”Projekt Strategi 2025” i en särskild OneNote där
arbetsgrupperna och projektledare samt RF-kontakt har tillgång.
Följande uppföljning inleds från 12e maj när projektet bytte projektledare från Patrick
Mesterton till Lars Samuelsson. Överlämning skedde av tidigare genomförd
nulägesanalys och projektmaterial. Efter det mötet genomfördes ett arbetsmöte mellan
projektledare och RF för att se över nödvändiga justeringar i tid- och
kommunikationsplanen för att aktualisera läget efter att kunna hålla målbilden med att ha
ett färdigt strategidokument till föreningskonferensen i december. Justeringarna innebar
framför allt mindre tid för förankring mellan inhämtat material och kortare tid mellan
workshops. Vid genomförandet av justeringarna bedömdes det dock inte att det äventyrar
projektet i sin helhet. 13e juni genomfördes ett möte med Projektgruppen på Idrottens
Hus, Stockholm. Pga diverse förhinder blev det inget representativt underlag för
projektgruppen på plats vare sig fysiskt eller inskickat material.
Nästa steg:
• Fyra strategiprocesser kommer att genomföras under september/oktober med fokus att
föreningar och distrikt deltar på sin egen träff i förstahand, på annan träff i andrahand.
Fokus kommer vara att inhämta material och processledare för träffarna är lokala från
Idrottsdistriktsförbund/SISU distriktsförbunden. Träffarna genomförs i Malmö,
Karlstad, Örebro och Stockholm processledare är klara men träffarna inte datumsatta.
• Färdigställa inbjudan att gå ut till föreningar med.
• Arbetsgrupperna tar fram workshop-upplägg inför strategiprocesserna.
Utmaningar/Hinder:
• Hålla den nya reviderade tidsplanen.
• Fylla föreningsträffarna/strategiprocesserna med så mycket folk som möjligt för att
kunna återge en representativ bild från föreningarna i distrikten.
8.b. Friday Night Football
MS rapporterade om arrangemangsläget.
• Friday Night Football
Alla matcher i grundserien sändes enligt plan. Endast den ena semifinalen sändes på
TV4 Sport/CMore medan den andra sändes på Solidsport. Carlstad Crusaders skrev på
sändningsavtalet före semifinalen. Han informerade om tittarstatistik. Observera att
CMore statistiken inte finns med. Vi hoppas kunna få den av TV4 senare.
•

Superserien
Statistik. Alla matcher rapporterades och lades även in på Superserien.nu

•

Div 1 damer
Semifinalerna blev båda sända Live. Dock var förberedelserna inte riktigt som
förväntat vid matchen i Märsta varför endast andra halvleken sändes.
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•

9.

GG 2017 har inte riktigt kunnat leverera som de gjorde förra året. Det beror mest på
att tiden inte riktigt har räckt till för de som har varit inblandade. Materialen finns och
GG kan börja med att gå igenom den för att sedan åtgärda enligt avtal.

Uppföljning kalender samt nästa möte
•
•
•
•
•
•

13–14 juli
27 augusti
7 oktober
14 oktober
19–21 oktober
2–3 december

JEM, Gentofte Danmark
Division 1 final, Kristianstad
Finnkamper, Stockholm
HLL-Storbritannien samt U19 final i Göteborg
Ungdoms NM i Danmark
SAFF Föreningskonferens, Stockholm

•

9 september

Förbundsstyrelsemöte

10. Övriga frågor
Beslutades att:
• HL tar tag i Coachutskottet för att det ska komma igång.
11. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
12. Mötets avslutande
Ordföranden tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Henric Hedberg
Ledamot
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