PROTOKOLL 8 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 1–3 DECEMBER,
CLARION HOTEL, STOCKHOLM
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Thomas Ahlberg, ledamot (TA), fr o m punkt 4 c
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS) via skype och närvarande fr o m 6 b
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Martin Söderberg, ledamot (MS), fr o m punkt 4 h
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA), deltog via telefon punkten kommunikation
Stefan Gustafsson, suppleant (SG), fr o m punkt 4 c
Patrick Mesterton, suppleant (PM)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
Emma Svensson, valberedningen (ES)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Tobias Stenström, kansli (TS)
Marika Holm, valberedningen (MH)
Frida Linderoth, projekt (FL)
Anmält förhinder:
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW)
1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna till mötet och riktade sig särskilt till Marika Holm och Emma
Svensson från valberedningen och Frida Linderoth som ska göra en förstudie om
jämställdhet och öppnade därefter mötet.

2.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• Välja HL att justera dagens protokoll.

3.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Mötesprotokoll från 21 oktober finns utlagt på www.saff.se.

4.

Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH föredrog den utsända skriftliga rapporten.
•
•

Postadress
Box 11016
10061 Stockholm

Den svenska spelmarknaden omregleras och RF är i högsta grad med i debatten:
http://www.rf.se/Allanyheter/geidrottenersattningnardenblirspelprodukt/
RF har i samarbete med BRIS öppnat en stödlinje för idrottsledare dit de kan ringa om de tror
att barn far illa inom idrotten:
http://www.rf.se/Allanyheter/nystodlinjeforidrottsledare/
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•

Meetoo-kampanjen har nu även nått idrottsrörelsen och i dagarna kommer flera historier från
idrottsrörelsen publiceras

SF-dialoger våren 2018
o 11/4 (13.30-16.30, 17.00-20.00)
o 12/4 (13.30-16.30)
o 18/4 (Göteborg, 13.00-16.00)
SF-dialoger hösten 2018
o 6/11 (13.30-16.30)
o 8/11 (13.30-16.30, 17.00-20.00)
o 15/11 (Göteborg, 13.00-16.00)
Riksidrottsforum 2018
o 10–11/11 (Ronneby)
b. Kansli och personal
FH föredrog punkten.
• Presentation kring utveckling av licensantalet 2014–2017
• Medarbetar- och lönesamtal har förts med alla anställda
• MG har utsetts till fackligt ombud för kansliet
• Tobias Lindh börjar sin anställning den 22 december
• Lidingö Dragons är en ny förening som upptagits som medlem i förbundet
• Kansliet kommer att vara stängt under mellandagarna
• Lösning för ekonomihanteringen över längre sikt är under framtagande
• SAFF har blivit tilldelad en kontaktperson inom Riksidrottsstyrelsen. Lotta
Kellander är vår kontakt och har blivit inbjuden att besöka oss
• Förrevision har hållits och med gott resultat
• Arbetet med bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt även
budget kommer påbörjas i december
o 31 januari bokslut klart inklusive utkast till förvaltningsberättelse.
o 6–7 februari bokslutsrevision på kansliet
o Styrelsemöte den 10 februari
o Sista februari har revisorerna deadline för bokslutsgranskning
o 3 mars senast ska verksamhetsberättelse/plan inklusive styrelsens
yttranden sändas ut (senast tre veckor före årsmötet enligt stadgarna)
o 17 mars styrelsemöte
o 24 mars årsmöte i Stockholm
Beslutades att:
• FS-medlemmar och ansvariga utskott skickar in sina verksamhetsberättelser för
2017 till kansliet senast den 10 januari.
• FS-medlemmar och ansvariga utskott skickar in sina budgetförslag för 2018 till
FH senast den 20 december.
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c. Idrottslyftet
MG kompletterade den utsända rapporten och meddelade att ca 40.000 kr finns kvar av
de 404.00 kr som vi tilldelats i föreningsmedel.
MG och TS bevakar att IL-medlen kommer föreningarna tillgodo innan årets slut.
Vi har fått en återrapport från RF avseende vår delredovisning för 2017 med synpunkter
och några frågor. MG och TS har i samråd med FH och LS kompletterat rapporten till RF
med svar på frågor och information kring våra utvecklingsområden.
RF har inbjudit till flera handläggarträffar och öppet hus om nyheter inom Idrottsmedel
och information om 2018.
-

Nya krav på hur bokföring av Idrottsmedlen ska ske 2018.
Obligatoriskt för SF:en att ha en plan för att förhindra jäv. MG har tagit fram en
jävplan som godkänts av GS och som sänts in till RF.
Rutiner för utbetalning av större belopp har också tagits fram.
Strategirådet kommer att utvärdera IL 2016–2019, bl a för att undersöka hur
programmet bidrar till idrottens strategiarbete och värdera systemet med utgångspunkt
från fyra värden: Effektivitet, Likvärdighet, Rättssäkerhet och Kostnadseffektivitet.
Nästa stora obligatoriska IL-träff äger rum den 5-6 mars under Träffpunkt Idrott.

d. Internationellt
TA rapporterade att:
•
•

IFAF har meddelat att VM för U19 kommer att spelas i Mexico City under 2018.
Officiell inbjudan kommer i dagarna.
Slutgiltigt beslut från CAS har ännu ej inkommit.

e. Utbildningsadministration
AFG har hållits i Stockholm med 25 st deltagare, en i Staffanstorp med 5 deltagare och
den kommande helgen i Kristianstad, 21 st är anmälda. Den 9 december planeras en AFG
i Skövde.
f. DU
JB kommenterade den skriftliga rapporten från DU.
•
•
•
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Domarmanualen klar för beställning hos Holmbergs.
Regelboken snart klar för korrektur.
IFAF Europe Clinic för domare i Köpenhamn 23-25 februari 2018
o Öppen för anmälan. Senast 23 december.
o Deltagande länder får skicka upp till 10 deltagare.
o Dokument med förslag om ekonomiskt stöd från de nationella förbunden till
deltagare.
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Diskuterades att FS bör ta beslut om att följa de ekonomiska riktlinjer kring IFAF Clinic
som DU rekommenderar. Anmälningsavgiften är 250 euro x 10 st.
Beslutades att:
• Ersätta anmälningsavgift och resa enligt ovan
Förbundsstyrelsen har sett till nya fakta och det nya internationella läget och tagit beslut
att korta Rodrigo Montesino Ferradas avstängning till tre månader.
g. TU
JD föredrog de insända förslagen till ändringar i Tävlingsbestämmelserna som gruppen
har berett.
h. Kommunikation, extern och intern
KE ringde upp CUvA som deltog per telefon och kommunikationsfrågorna diskuterades.
• Jennifer Troeng och FH arbetar på en ny kommunikationsplan för förbundet. Klar
att presenteras i januari.
• Telefonmöten med distrikten har hållits som ett led i bättre transparens mellan SF/SDF. Ett uppskattat initiativ där KE, CUvA och FH deltog från SAFF.
• CUvA, FH, Jennifer Troeng och Thomas Björn har under hösten fört samtal med
Nya Sporten om ett framtida samarbete. Nya sporten skulle då användas som
plattform för att visa matcher, intervjuer och annat rörligt material som SAFF
producerar. Ett beslutsunderlag har framtagits.
Beslutades att:
• FS tar ett inriktningsbeslut gällande plattform för framtida sändningar av amerikansk
fotboll i förbundets regi och att ansvariga är CUvA och FH.
i. Föreningsutveckling
TS kommenterade den tidigare utsända rapporten.
Planering och genomförande av föreningskonferensen 2-3/12.
• I dagsläget ser det ut att bli cirka 100 deltagare (inklusive SAFF) på konferensen.
• Manus för gruppledare till workshop med distrikten presenterades.
• Informationsmejl till alla deltagare med praktisk info har sänts ut.
Ett mycket lyckat läger med ett 70-tal ungdomar i åldersklasserna U15-U17 hölls under
29-31/10. Lägret gick av stapeln i Norrköping och finansierades till stora delar av
idrottslyftet.
Planerade föreningsbesök: Avesta Bisons och Sundsvall Flames.
I NSAFF bedrivs nu verksamhet i 4 städer där Sundsvall Flames nyligen återupprättat sin
verksamhet. Förhoppningsvis upprättas SDF-verksamheten inom kort med ett utbrett
samarbete mellan föreningarna. Det skulle betyda att samtliga SDF är aktiva och att alla
föreningars rösträtt vid förbundsstämman skulle vara säkrad.
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I ett steg att underlätta den administrativa bördan för föreningar så har ett system som
behandlar nationella övergångar plockats fram. Fler system kommer att implementeras
och kan bygga på samma programvara som stödjer E-avtal och digitala blanketter.
För fortsatt arbete med barn och ungdomsutveckling önskas beslut på mål- och
strategiplan inom området barn och ungdom som styrelsen har erhållit.
Förslaget diskuterades, även att arbetet med värdegrund som är ett delmål mot vision
2025 ska arbetas in i förslaget.
Beslutades att:
• Ta beslut vid nästa möte om mål och strategiplan för barn- och ungdomsutveckling
inom förbundet
5.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
• Revisorerna har börjat sitt arbete med bokslutsrevisionen och än så länge har de
inte haft några synpunkter
• Budgetarbetet inför 2018 påbörjas i december
• Ekonomisk rapport presenterades
b. Avtal och instruktioner
Löneavtal för samtliga anställda är uppdaterade. Avtal för ny fys ansvarig för
förbundet är klart.
6. Uppföljning av verksamheten
a. Landslag, RIG och NIU
Rapport Landslag
TA rapporterade och kompletterade den skriftliga rapporten och informerade om ett
första utkast till verksamhetsplanen för 2018.
• Förbundskaptensutbildning sker för Tackle och Flag.
• Herrlandslaget stora mål 2018 är EM, spelas antingen i Finland (eller Tyskland,
beroende på CAS ruling). Träningslandskamper och läger.
• Damlandslaget gör en föryngring och börjar bygga ett nytt lag för EM 2019, En till två
träningsmatcher samt läger. Arbetet med att höja landslaget till en fysisk nivå som
ligger i nivå med de övriga topplagen inom Europa fortsätter och en fysisk profil för
flera positioner inom amerikansk fotboll ska tas fram för damer.
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• För Juniorlandslaget är det stora målet VM i Mexico i juli 2018, Flera läger samt
någon träningsmatch planeras. U19 NM är på hösten, arrangeras av Sverige.
• Ungdomslandslaget kommer att ha läger under året.
• Landslagskommittén planerar även ett SAFF Summercamp för 14–15 åringar i
juni/juli.
• Flagg herrar kommer ha samlingsläger, mål att ha ett gemensamt läger ihop med
Danmark för att öka kvalitén. Under året starta upp verksamhet för damer. Att spela
någon internationell match.
• Att SAFF arrangerar internationell Flaggturnering.
Rapport Landslag
TA rapporterade vidare:
• Fys ansvarig är utsedd, Robert Johansson på RIG tar tjänsten. Kommer att ta fram
fysprofiler för samtliga landslag.
• Förbundskaptensmöte har hållits den sista veckan i november om säsongsplanering
och framtida serieupplägg.
• Junior VM spelas i Mexico, 9–16 juli 2018.
• Herr EM 2018 kommer spelas i Finland, preliminärt vecka 31.Beroende på vad CAS
ruling säger och hur CAS tolkar det anbud Tyskland fick EM 2018 på, kan bli att det
sker i Tyskland.
• En stark förändring i inställningen till att spela med HLL, måste bli attraktivt. Utreds
under vintern.
• HLL mötte Storbritannien i Göteborg och vann veckan efter Finnkampen.
• Landslagskommittén kommer att utvärdera om framtida landskamper kommer/bör ske
på hösten, däribland den traditionella Finnkampen.
• Team Nordic och International Bowl i Dallas 2018. Laget är utsett och är i Dallas 6–
13 januari. Sverige representeras i staben av Sebastian Brinkenfeldt (coach), Robert
Johansson (coach) och Justus Beijö (trainer). En medieansvarig ska skickas för hela
laget.
11 svenska spelare är utsedda. Möter USA den 12 januari i ATT Stadium.
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• Utvärdering av LL-säsongen och samtliga landslag och deras verksamheter kommer
att göras. Grovplaneringen för 2018 skall vara klar före årsskiftet.
• En utredning av DLL fortsätter för hur byggas upp inför 2019.
• Utredningsgrupp inom Flagg herrar startat, samtal med DAFF om att kunna ha
gemensamma landslagsläger under 2018 tillsammans
• Utse Förbundskaptener i Flagg.
• Budgetarbetet för 2018 är påbörjat och likaså prognoser av ekonomin för 2017.
• Inbjudan till SAFF om att ha föreläsare på AFCA Convention International session i
januari. LLK ser om vi kan skicka över en föreläsare om landslag eller RIG, 7–9
januari.
Beslutades att:
• LLK får i uppdrag att se om vi kan skicka föreläsare till AFCA Convention den 79 januari till en kostnad av högst 12-14.000 kronor.
SG avstod från att delta i beslutet.
Rapport RIG/NIU
• Ny tillstyrkans period för flera av SAFF tillstyrkta NIU huvudmän närmar sig och
det kommer nya krav från Skolverket. Jämställdhetsplaner och annat ska sändas in
och man ser över gamla upplägg.
• Antal träningar i veckan för att uppnå fysprofilen på NIU i amerikansk fotboll.
Skolverket har i dialog med RF haft ett antal möten under hösten om hur
certifieringar, uppföljningar och kvalitetsarbete skall gå till i framtiden
RF kommer bli mera ”styrande” i certifieringsprocessen och antal NIU, SF kommer
vara en ”partner”.
Ett förslag från skolverket och RF kommer att skickas till riksdagen för beslut under
våren 2019 och sedan skall det hanteras och beredas för beslut, tidsplanen är oviss
ännu.
• Kristianstad Kommun och dess NIU har startat ansökningsprocessen för elever
• Ansökningsprocessen för våra två nya NIU i Solna och Kristianstad har börjat. Så
även i våra nuvarande NIU.
• Fler kommuner hör av sig om att starta NIU i amerikansk fotboll, MH har samtal och
planerar in möten
• Den planerade skolmatchen v43 för RIG blev inställd.
b. Nationella serier och turneringar
1. Superserien herrar
Bekräftades det tidigare per capsulam-beslutet att godkänna Göteborg Marvels som ny
Superserieförening.
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Som ny superserieförening måste en kraftinsats göras för att utbilda dem i det program
som väljs.
Tidsplan:
Uppdatering av basinfo och vad som ska noteras, pågående
December: Test av NEXTGEN
Januari: Alla SS-lag ska få tillgång till den version av STATCREW som vi väljer.
Januari – februari: Webbutbildning med Peter (de föreningar som önskar)
April: Platsbesök av Peter (de föreningar som önskar)
2. Division 1 dam
HH kommenterade den utsända rapporten och uppdaterade från tidigare beslut. Processen
med serieindelningen för en eller två damserier 2018 pågår fortfarande och det kan eventuellt
komma ett förslag till beslut på indelningarna till styrelsemötet söndag den 3/12.
Dialogen med det danska förbundet kring Köpenhamns deltagande 2018 är snart i hamn. De
siktar på att delta i 11-personer serien. Även en norsk förening, Vålerengen Trolls har visat
intresse för att delta i svenskt seriespel. De har fått på sig till slutet av november för att
bestämma sig.
En telefonkonferens som leddes av Fredrik Haraldson och Björn Lindström genomfördes i
slutet av oktober tillsammans med sju av nio lag som kom till spel i årets division 1. Lagen
som uteblev från konferensen var Stockholm och Borås. Fokuspunkter i diskussionen var
serieindelning och namnfrågan på serien. För fullständiga minnesanteckningar hänvisades till
särskilt dokument som styrelsen erhållit.
Bakgrund till beslutsförslag nr 1
Namnändring för att bättre spegla att damernas högsta serie tävlar om ett SM-guld initierades
under 2016. Lagen och FS:s representant diskuterade frågan under förra året men inget
förslag på nytt serienamn blev aktuellt. Under 2017 har frågan återigen initieras, denna gång
har lagen diskuterat frågan dels i enskilda intervjuer efter säsongen och på
grupputvärderingen i oktober månad. Efter dessa två dialoger föreslås nu FS fastslå ett nytt
namn.
Namnet som föreslås grundas på att herrarnas och damernas SM-serie i och med namnbytet
likställs, att det är samma insats, hårda arbete och stolthet i att tävla för SM-guld, både för
herr och dam. Namnet är förankrat och accepterat ute hos majoriteten av dagens föreningar
som tävlar om SM-guldet. Att arbeta för inkludering och jämlikhet är något som SAFF
tydligt har inskrivet i sin verksamhetsplan, om FS fastslår det föreslagna namnförslaget så
visar det på att SAFF tydligt jobbar utifrån lagd verksamhetsplan.
Att namnet föreslås utan tillägg av dam visar än mer tydligt att SAFF likställer de högsta
seriernas likvärdighet, att namnet blir könsneutralt går i linje med SAFF:s HBTQ-certifering.
SAFF undviker även en eventuellt infekterad dialog (i linje med sommarens pokalhistoria)
med herrarna för att lägga till extranamnet herr bakom den idag befintliga Superserien. Att
döpa serierna till samma namn kan ses problematiskt ur ett marknadsperspektiv. Förslaget
ska dock hellre ses utifrån att SAFF om förslaget antas blir det första större idrottsförbundet
som helt har könsneutrala högsta serier och på det sättet kan vinna marknadsandelar.
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Namnförslaget diskuterades ingående.
Beslutades att:
• Namnet på damernas högsta serie blir Superserien.
Hur herr och damserier ska skiljas åt i text där så behövs är en fortsatt
utredningspunkt.

3. Ungdom
Ingen rapport förelåg.
4. Division 1 herr
Ingen rapport förelåg.
5. Flagg
EWS informerade att utskottet har kommit igång och börjat jobba och kompletterade
därefter den utsända skriftliga rapporten från flaggfotbollen.
•

Vi jobbar med en domarutbildning för flaggspelare (som redan idag har rätt att döma
flagg på sin licens men eftersom kunskapen är ojämn behövs en utbildning)

•

Utveckling av serien. Mycket talar för att SM-serien blir en rak serie 2018 med
matchsammandrag. Detta ska ge fler matcher och ett rättvisare resultat då alla får möta
alla lika många gånger. Tanken är ett det då också på förhand klargörs hur många som
går till slutspel under SM-veckan. Det finns förslag på herrsidan att ha en division 2
för utvecklingslag då flera klubbar har spelare till mer än ett lag. Här skulle också nya
lag kunna anmäla sig. En division två skulle i så fall spelas i samband med
matchsammandragen i SM-serien.

•

Genom LS har vi fått kontakt med Stockholmsidrotten och fått chansen att utbilda ett
antal ledare i Jordbro i flaggfotboll. Det här konceptet har vi för avsikt att kunna
använda i fler sammanhang.

•

Läger planeras i januari för flaggdamer. De som vill och har råd åker sen till Glasgow
första helgen i februari för träningslandskamper i brittiska förbundets regi. Ett tillskott
önskas här för subventionera lägret då damerna får lägga en hel del pengar själva för
resan till Glasgow med kort varsel.

•

Den klubblagsturnering för herrar som vi har en anmäld plats till kommer att erbjudas
svenska mästarna i första hand. I andra hand erbjuds platsen till ett ”all star-lag”.

•

Förslag har kommit från TA att SAFF anordnar en internationell klubblagsturnering i
slutet på augusti. FFU är positivt till idéen och jobbar gärna vidare med frågan.
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Beslutades att:
• Bevilja damerna 12.000 kronor för läger och uppehälle för flaggdamerna.
Anmälningsavgift är redan betald.
• Undersöka möjligheterna att anordna en internationell klubblagsturnering i
flaggfotboll sista helgen i augusti med EWS som ansvarig

c.

Antidoping
FH, TS och MH kommer tillsamman med RF antidopingavdelning ta fram en ny
handlingsplan för arbetet mot doping. Planen planeras att vara klar under vintern.

d. Utbildning
Tjänsten som utbildningsansvarig tillträds 22 december. Tobias Lindh kommer att
föreläsa under konferensen om planerna inför framtiden.
e.

Jämställdhet, integration och mångfald
HH kompletterade den skriftliga utsända rapporten.
Han själv, FH och MG har blivit intervjuade kring SAFF:s HBTQ-arbete för publicering i
nästa års informationsbok för Europride 2018 som kommer att gå av stapeln i Stockholm
Göteborg den 27 juli – 19 augusti.
Ett omtag kring HBTQ-certifieringen och spridning av information och kunskap till
resten av vår rörelse behöver göras under 2018. Ett grovt utkast till ett första upplägg ser
ut som följer;
1. Strategiarbetet - Om vi sätter fart på strategiarbetet och lägger våra strategier i linje
med vad svensk idrotts strategiarbete visar så är just inkludering en av fem
utvecklingsresor, på det sättet blir det mer tydligt och förståeligt för våra föreningar
varför detta är en av idrottens viktigaste överlevnadsfrågor för framtiden.
2. Kommunikation - Vi behöver ta fram en berättande och målande skrivning om
historien till varför vi genomförde HBTQ-certifieringen, vad den gav oss i
kunskapshöjning, vi behöver återberätta historien om vårt pris som Sveriges mest HBTQvänliga arbetsplats osv. Här behövs det kommunikationsstöd som kan hjälpa SAFF med
detta.
3. Utbildning - Vi behöver fortsatt erbjuda föreningarna möjlighet att utbilda sig inom
inkluderingsfrågor, idag erbjuder vi RFSL:s utbildning introduktion till inkludering. Vi
behöver fundera på om detta är den rätta utbildningen + komplettera med fler
utbildningsinsatser. Här sätter jag stor tilltro till att vår utbildningsansvariga Tobias Lindh
får detta uppdrag av GS/styrelsen.
4. Ledningen – Det har tillkommit nya anställda och styrelseledamöter sedan
certifieringen. Här har FH och jag påbörjat en första dialog om att vi behöver göra en
satsning i början av 2018 där vi lyfter upp kunskapen hos de nya och åter fräschar den
hos de som genomgick HBTQ-certifieringen.
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f.

Evenemang
FH och PM har börjat arbeta med SAFF Super Bowl party den 4 februari 2018. Eventet
kommer äga rum på Epicenter i Stockholm

g.

Marknad
Ingen rapport förelåg.

7.
a.

Uppföljning av projekt
Vision 2025
Arbetsgruppen bestående av LS, FH, TS och HH ska träffa RF under december för att
göra en nystart i arbetet

7.b. Friday Night Football
MS drog bakgrunden i frågan och berättade om möte med TV4 och deras nye
programchef för sporten, Johan Cederqvist, och att de är mycket nöjda med FNF och
gärna ser en fortsättning på satsningen.
TV4 gör en storsatsning på att lyfta fram Sportkanalen på alla plattformar och kommer
erbjuda oss samma sändningstider där som de vi haft på TV4 Sport under 2017.De har
tillsatt deras affärsutvecklare Stefan Settling för att vi ska få mer drag runt FNF.
TV4-avtalet diskuterades ingående, bl a om ekonomi, vad det har gett oss under de två år
som vi har haft avtalet, tittar-siffror saknas men vi vet att många vill titta på amerikansk
fotboll och det här är ett bra sätt att visa upp sporten. Även andra sätt att visa upp
fotbollen på diskuterades.
Beslutades att:
• Gå vidare i frågan och frågan tas upp på nytt i budgetarbetet.
8.

Uppföljning kalender samt nästa möte
• 2–3 december
SAFF Föreningskonferens, Stockholm
• 4 februari
SAFF Super Bowl party
• 24 mars 2018
Årsmöte SAFF
Därefter diskuterades ändringarna till TB inom styrelsen och mötet ajournerades till efter
föreningskonferensen den 3 december.
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Mötet fortsatte efter föreningskonferensen:
Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande
Helena Lindeen, ledamot
Martin Söderberg, ledamot
Angelo Törnblom Welander, ledamot
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot
Lars Samuelsson, ledamot
Erika Wiman Snäll, ledamot
Joakim Dahlin, TU adj
Monica Gårdström, adj
Mats Hagsten, adj
Fredrik Haraldson, GS adj
Tobias Lindh, adj
Tobias Stenström, adj
9.

Övriga frågor
Det föreligger en ansökan från Uppsala att spela en internationell träningsmatch och
Carlstad Crusaders ansöker om spel i Big 6.
Beslutades att:
• Godkänna deltagande i bägge fallen.
• Avtal om att SAFF inte ska drabbas av några kostnader ska skrivas om detta innan
TU kan godkänna detta.

KE summerade föreningskonferensen och bad alla som föreläst att mejla in sina
presentationer och presentation till serieindelning till TU.
AW informerade om ansökningsförfarande för SM och att det återstår att hitta mall vad
gäller finaler, U19 etc.
Beslutades att:
• Feed-back sänds till AW
10. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
11. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla som deltagit under helgen och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:
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Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Helena Lindeen
Ledamot
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