PROTOKOLL 11 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 10
FEBRUARI, IDROTTENS HUS, STOCKHOLM
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Patrick Mesterton, suppleant (PM)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Thomas Ahlberg, ledamot (TA)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW)
Stefan Gustafsson, suppleant (SG)
Joakim Dahlin, adjungerad (JD)
Jeff Batzler, adjungerad (JB)
1.

Mötets öppnande
KE hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Val av protokolljusterare
Beslutades att:
• välja LS att justera dagens protokoll.

3.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Mötesprotokoll från 13 januari och 25 januari gicks igenom och finns utlagda på saff.se,
inga VU-möten har hållits efter mötet den 13 januari. HL reserverade sig avseende frågan
om serieindelning, se protokoll S 9 2017/2018 under punkten 10. Övriga frågor.

4.

Rapporter från RF, andra förbund och kansli
a) RF och andra förbund
FH föredrog den utsända skriftliga rapporten.
• Fem SF fick minskat ekonomiskt stöd på grund av för få föreningar
http://www.rf.se/Allanyheter/femforbundforlorardelaravsittekonomiskastodharforfaforeningar/
• Barnen 7 spelregler har tagits fram genom ett samarbete mellan RF och BRIS
http://www.rf.se/Allanyheter/allamastelirautifranbarnensspelregler/
http://www.barnensspelregler.com/
• RF och Locker Room Talk samarbetar för att ge fler föreningar en trygg och
inkluderande miljö
http://www.rf.se/Allanyheter/riksidrottsforbundetochlockerroomtalktillsammansforja
mstalldhetochschysstaattityder/
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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.
• Visby Kommando är en ny förening som ansökt om medlemskap i förbundet
• Lösning för ekonomihanteringen över längre sikt är under framtagande, främst tittar vi
nu på en lösning för att klara av alla domarbetalningar under 2018
• Arbetet med bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt även budget pågår.
Utkast presenterades av FH.
• 6-7 februari hölls bokslutsrevision på kansliet och FH föredrog revisorernas
synpunkter.
• Sista februari har revisorerna deadline för bokslutsgranskning
• 3 mars senast ska propositioner samt förvaltningsberättelse inklusive styrelsens
yttranden sändas ut (senast tre veckor före årsmötet enligt stadgarna)
• 24 mars årsmöte i Stockholm
Propositioner
Två propositionsförslag presenterades om hur föra fram valberedningsförslag på
årsmötet.
Beslutades att:
•
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till årsmötet föra fram proposition att valnämnden ska bestå av fem ledamöter.
De fem ledamöterna ska representera respektive SDF inom Förbundet.
Anmälan om sådana ledamöter anmäls till Förbundsstyrelsen senast den 1
februari, varvid Förbundsstyrelsen förelägger Förbundsmötet detta förslag.
Valnämnden utser ordförande inom sig samt utser sekreterare. Ledamot i
Förbundsstyrelsen eller annat organ där ledamöterna väljs av årsmötet är inte
valbar till ledamot i valnämnden. Valnämnden sammanträder på kallelse av
ordföranden. Den är beslutsmässig när kallelse har utgått minst tre dagar före
sammanträdet till ledamöterna och minst tre av dem är närvarande.
Valnämnden har till uppgift att förelägga Förbundsmötet förslag på
ordförande samt två övriga ledamöter i Valberedningen. Valnämndens förslag
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ska före den 1 februari tillställas Förbundsstyrelsen. Valnämndens
förhandlingar är förtroliga. Beslut ska protokollföras.
Proposition om ändring av förfarande för att fastställa tävlingsbestämmelser (se även
föregående års förbundsmötesbeslut).
Beslutades att:
• Föra fram en inriktning till proposition som ska föreläggas årsmötet som innebär
att SDF:en på representantskapsmötet röstar för sina respektive
medlemsföreningar i varje fråga. SDF:en representeras av dess Ordförande eller
annan person i SDF styrelsen. Distriktet ansvarar då för att innan
representantskapsmötet säkerställa att alla röstberättigade föreningar inom
distriktet har meddelat hur de ställer sig i varje förslag till ändring av
tävlingsbestämmelserna.
• Frågan tas upp på kommande telefonmöte för slutlig formulering.
Tre motioner har inkommit.
Insända av Iman Ziai från SSAFF.
1. Budgeten för år X bör inte fastställas på årsmöte år X. Vid det tillfället har redan ett
kalenderkvartal passerat och seriestart sker inom kort. Dessutom får den nya styrelsen
(när så nyval sker) ont om tid att sätta sig in i verksamheten innan seriestart. Slutligen,
om budgeten inte skulle godkännas, är det återigen väldigt ont om tid att göra nya
beräkningar, konsekvensanalyser, samt få till möten och fastställande.
Jag vill därför lägga fram en motion för att ändra fastställning av budget till att ske i
samband med representantskapsmötet som år X -1.
Ett alternativ är att förbundsmötet hålls sista helgen i januari eller första helgen i
februari (jag är medveten om söndagen), vilket ger den nya styrelsen mer tid att förstå
verksamheten och bearbeta eventuella nya budgetförslag.
Styrelsens yttrande:
Föreslår att avslå motionen i dialog med distrikten.
2. Jag vill härmed lägga fram en motion för att ändra röstningsförfarandet vid
representantskapsmötet. Jag föreslår att rösträtten övergår från förening, till
distriktsförbund. Detta skulle således motsvara rösträttsförfarandet som gäller vid
SAFFs årsmöte.
Styrelsens yttrande:
Föreslår att avslå motionen då det föregående år redan finns beslut att föra fram
proposition i ärendet
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3. Jag vill härmed lägga fram en motion till förbundsstyrelsen att driva frågan om ”51%reglen” i koppling till Idrottsaktiebolag, som regleras av Riksidrottsförbundets stadgar.
Jag har under en längre tid engagerat mig i frågan om kommersialisering av svensk
idrott. Jag tillhör den skaran som vill möjliggöra idrottsaktiebolag att ägas till mer än
50% utav ”externa” aktieägare.
I nuläget kan en idrottsförening välja att bolagisera en del av verksamheten, vanligtvis
elitverksamheten, vanligtvis Dam, Herr, och Junior Elit. Genom att bolagisera
elitverksamheten blir den mer attraktiv för extern kapitalanskaffning, samtidigt som
elitverksamhetens finanser inte riskerar att äventyra
breddidrotten/ungdomsverksamheten. En hel del svenska elitklubbar inom fotboll och
ishockey har valt att bolagisera elitverksamheten.
RFs nuvarande stadgar lyder att Idrottsaktiebolagets röster måste ägas av
moderföreningen till minst 51%. Dvs externa intressenter kan aldrig få majoritet i ett
idrottsaktiebolag. Detta medför att det i grund och botten totalt saknas incitament till
att investera i svensk idrott. Några år sedan drevs en kampanj för att ändra denna
punkt i RFs stadgar, men motionen röstades ner på årsmötet det året.
Fotbollsförbundet samt ishockeyförbundet var egentligen positiva till förslaget, men
en stor skara motståndare sägs vara de huliganer som med järnhand styr vissa
elitklubbar (svartgult) i landet. Se bara hur en viss person styrde svartgula hockeylaget
och sedan kuppartat tog över svartgula bandylaget (som råkar hålla till på samma
anläggning som STU, i kära Bergshamra där jag är född).
Jag vill således att SAFF ska utforska möjligheten för förbundet att sätta egna regler
avseende 51% reglen i SAFFs stadgar, och som så inte är möjligt, driva en ny motion
mot RF för att återuppväcka en omröstning på riksnivå.
Lägger till ett härligt citat från kontakter på MAQS advokatbyrå i Göteborg, en firma
som aktivt driver 51% frågan:
”Bejaka och påskynda en kommersialisering av elitidrotten samtidigt som vi slår vakt om de
ideella värden som finns inom breddidrotten”

Styrelsens yttrande:
Föreslår att avstyrka motionen med hänvisning till beslut som tagits på
Riksidrottsmötet 2013och som röstats ned och FS anser därför att vi bör och inte har
kapacitet att driva frågan.
Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
Utkast till verksamhetsberättelse/årsredovisning gick igenom och kommenterades.
Beslutades att:
• fastställa resultatet till +59.204 kronor
• eventuella mindre redaktionella ändringar mejlas till FH i kommande vecka
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KE lämnade en kort rapport från valberedningen.
Budget 2018
Budgetförslaget gicks igenom och diskuterades.
Beslutades att:
• ge FH i uppdrag att justera budgeten enligt dagens diskussion
Verksamhetsplan
De som inte redan har sänt in sina verksamhetsplaner ska mejla dessa till FH i
kommande vecka.
c. Idrottslyftet
IL-föreningsmedel
Vi har nu öppnat upp föreningsansökan för 2018, nyhet om detta kommer inom kort
på hemsidan.
Föreningarna kommer kunna söka medel inom följande kategorier:
1.
2.
3.
4.

Flaggfotboll (total budget 50000kr)
Föreningsutveckling öppen ansökan (186000kr)
Grundstöd barn och ungdom (120000kr)
Stöd till nya föreningar (50000kr)

Alla fyra kategorier är framtagna enligt vår tidigare beslutade utvecklingsplan.
Sammanlagt har vi 406 000 kr i sökbara medel.
I det stora hela liknande som 2017, men en pott är avsatt för strategiskt barn- och
ungdomsarbete. Arbetet med att samla in återrapporter för 2017 års bidrag pågår. Inga
ändringar på utvecklingsplanen.
Idrottslyftskonferens i Göteborg 5-6 Mars, representeras av Tobias Stenström och
MG.
d. Internationellt
FH och MS informerade om läget.
e. Utbildningsadministration
Se utbildning.
f. DU
Superserien-Damer
o Diskussioner med DAFF om villkor för Superseriematcher som spelas i
Köpenhamn pågår gällande:
o Antal domare & mekanik. IFAF standard femmanna domarlag föreslås.
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o Ersättning enligt DAFF standard.
o Regelavvikelser enligt SAFF:s TB bör gälla.
FH kommer att ha ett möte med DAFF för att gå igenom villkoren.
o Regelboken 2018
o Svensk version klar för beställning
o Leveranser påbörjat
o Domarmanualen 2018
o Klar för beställning
o Ändringarna inkluderade i utbildningsmaterial
o
o
o
o

Utbildning
Nytt material tillgängligt för grundutbildning av nya och mindre erfarna domare
Seniorutbildningar planerade i alla distrikt utom NSAFF.
Materialet till Senior- och Elitutbildningar under bearbetning

o i-ref
o Mindre vidareutveckling
Beslutades att:
• Fastställa de ändringar från IFAF regelbok som DU föreslår (tidigare kapitel 8 i TB).
Eventuella mindre redaktionella ändringar kan komma i efterhand.
g. TU
FH rapporterade om pågående arbete med höstserierna samt att det är tajt om tid att
bekräfta spelscheman för vårens matcher.
U17 östra kommer att spelas under hösten med referens till inskickat önskemål från
STAFF och dess medlemsföreningar. HL reserverade sig mot detta.
FH informerade att Västerås AFF har överklagat TU:s beslut om straffavgift för
antalet licensierade domare. Frågan diskuterades.
Beslutades att:
• avslå överklagandet och uppmana TU att uppdatera texten till nästa
representantskapsmöte så regeln blir tydligare.
FH informerade vidare om överklagande av disciplinärende till Riksidrottsnämnden.
h. Kommunikation, extern och intern
FH rapporterade och CUvA kompletterade informationen.
• Telefonmöten har hållits med SDF:en som ett led i ökad transparens mellan
SF-SDF. Vid det senaste mötet diskuterades bl a årets budget, de senaste FSprotokollen och förberedelser inför årsmötet
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

•

Användandet av plattformen Nya Sporten har startat. Än så länge mycket
positiv respons som visar att denna typ av plattform fungerar.

Diskuterades hur lösa den externa kommunikationen framgent.
Beslutades att:
• Bilda ett kommunikationsutskott med CUvA som ansvarig och återkommer med förslag
på sammansättning av utskottet.

i. Föreningsutveckling
Inventering av talare till 2018 års föreningskonferens påbörjat. Tyngden av att ha en
modern bild av barn- och ungdomsidrott anpassat efter individuell utveckling samt att
betona relationen mellan spelare och tränare.
Föreningsutveckling: under veckan kommer besök hos både Sundsvall och Solna vara
utförda. Planerande besök framöver förutom dessa är Avesta, Borås, Ekeby och
Helsingborg.
Breddläger är planerade för Södra, STAFF (arrangerat av Täby). Under januari
anordnade VSAFF ett välbesökt och uppskattat läger.
Möte med representanter för föreningar i norra distriktet är samlade i Örnsköldsvik
lördag 17/2.
Ett första möte med samtliga SDF är i ett planeringsstadium.
Tobias Stenström har deltagit vid en barn- och ungdomskonferens som hölls i Orlando,
USA.
Under USAs nationella konferens introducerades ett flertal intressanta koncept som
skulle passa även vår utvecklingstrappan. Det rör sig framförallt om tre koncept som är
intressanta för oss. TS skulle gärna se ett fortsatt arbete med att försöka få in dessa i vår
tävlingskalender och erbjuda dem till våra föreningar under tidigast höst 2018, men
realistiskt till 2019.
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•

NFLflag https://www.nflflag.com/
Flaggfotboll riktat mot barn där man dessutom får möjligheten att använda sig
av NFL:s grafiska material i arbetet med rekrytering.

•

Rookie Tackle
Ett koncept väldigt likt vår Easy football. Huvudsaken är dock att det är spel 77 och att det sker med hjälp av förenklade regler. Vi borde överväga att vi
tillsammans med USA Football försöker fortsätta utveckla konceptet
tillsammans istället för varsitt håll.
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•

•

•

•

Flex Football https://www.liverocksolid.com/flex-football/
I samarbete med ett par tidigare NFL-spelare har USA football utvecklat ett
spelformat som är likt så som många NFL-lag tränar. Det är med softshellskydd för att poängtera och jobba med grundläggande tekniker istället för att
nyttja full kontakt. Det är ett mycket intressant alternativ ur två olika
möjligheter.
Ett enklare ekonomiskt insteg för nya lag, men även enklare för individuella
spelare. Materialkostnaden sjunker i inköpspris till ca $200. Med ett mindre
antal spelare i ett lag på en ny ort passar både formatet och kostnaden betydligt
bättre än nuvarande format. Ex. 12 personer för att spela 7-7 eller 15 för 9-9
kostar för utrustningen ca 19kkr respektive 24kkr. Detta jämfört med en
kostnad för utrustning om ca 4500:-/spelare vilket ger 54kkr respektive 67kkr.
Ett bra komplement rent träningsmässigt. Det blir möjligt att förlänga
säsongerna och fortsätta med längre kunskapsinlärning för spelare, kanske
t.o.m ett alternativt tävlingsformat utan kontakt när det inte spelas
tacklingsfotboll.
Vidare var konferensen i Orlando mycket tydlig med att amerikansk fotboll i
barn och ungdomsåren är till för individuell utveckling, speciellt i de fall när
det är en del av skolsystemet.

IL – övrigt
HL kommenterade den utsända rapporten om planerna med Nordic Girls Camp 9-11
mars Stockholm. Ett samarbete med finska, norska och danska förbunden. Projektet
vänder sig till våra yngre damspelare 12-19 år. Ansvarig i projektgruppen från Sverige
är HL. F n är 44 svenska deltagare anmälda.
•
•
•

•

5.

Projektgruppen har haft 7 möten mellan den 29 nov 2017 och 2 feb 2018. HL
har arbetat med förhandlingar av bussbolag och hotell m.m. för att
kunna få ner anmälningsavgiften.
Arbetet fortsätter med sponsring och väntar fortfarande på svar från företag.
More Müsli har i veckan tackat ja till att samarbeta med oss.
Vi kommer stötta detta läger med ca 10 personer från Sverige. HL som
projektansvarig från Sverige kommer också medverka. Intresseanmälan för
coacher/funktionärer Skickades ut till föreningar via mail samt fanns även som
en nyhet på SAFF.se
Nordic Girls, finns på Facbook, Instagram och Twitter. JIM kommittén,
föreningarna och medlemmar har varit supportande i att marknadsföra lägret
och Phoebe Schecter (Coach Buffalo Bills/NFL och GB Lions) och Jim
Messenger (Head Coach för GB Lions samt har varit en drivande person för
damfotbollen i Storbritannien) kommer att vara gästcoach på lägret.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
a. Ekonomi
Arbetet med ÅR 2017 gicks igenom under punkten 4 b.
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b. Avtal och instruktioner
Inget att rappportera.
6. Uppföljning av verksamheten
a. Landslag, RIG och NIU
Rapport
Ingen skriftlig rapport förelåg och FH informerade muntligen om den planerade
verksamheten och tuffa finansieringen. Även finnkampen diskuterades.
Beslutades att:
• ge LLK i uppdrag att skyndsamt utse en flaggansvarig och inleda dialog med
FLL.
b. Nationella serier och turneringar
1. Superserien herrar
Frågan kring hur och var statistiken från alla SS-matcher ska redovisas diskuterades samt
vilken information som ska presenteras på olika hemsidor
2. Division 1 dam
FH informerade att Upplands Bro-Broncos har meddelat att de drar sig ur sitt damlag ur
Superserien och att deras spelare nu kommer spela med Arlanda Jets.
3. Ungdom
Ingen rapport förelåg.
4. Division 1 herr
Ingen rapport förelåg.
5. Flagg
EWS kommenterade den skriftliga utsända rapporten.
Vi är mitt i Serieanmälan för herrarna. Limhamn har efterfrågat div 2 som en regional
konferens. De har uppmanats få med fler lag från Skåne för att göra det möjligt.
Domarutbildning och AFG-tillfällen är under planering. Avesta Bisons har tagit på sig att
vara värd för AFG.
SM-veckan har haft sin Kick off och SAFF var representerade av Jimmy Holmberg under
måndagen och de lokala klubbarna på söndagen av Jaguars ordförande Linda Nielsen.
Damlandslaget har kommit i gång. Träningsläger anordnades i Norrköping 20-21 januari,
16 damer kom (en var på RIG-uttagning). Första tillfälle de spelade tillsammans och
tyvärr var det en tjej som bröt fingret. I övrigt fungerade det bra. JH har tagit hjälp av
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Niklas Snäll som DC och på lägret stöttade även Monarchsspelare med hjälp. Anna
Persson har även fungerat som assisterande coach
Fredag 2/2 åkte 17 damer till Glasgow (den skadade tjejen åkte ändå med för att hjälpa
till på sidan). Gemensam middag på kvällen knöt ihop damerna ytterligare (just nu är
fokus mycket på lagbygget)
Lördag först matchen spelades mot GB Golden Lions (bronsmedaljörer på EM). Våra
damer hade väldigt mycket nerver i början och motståndet var tufft. Matchresultatet 91-6
ser dock otäckare ut än det var. En spelare vred till sitt knä. I övrigt hölls humöret högt
trots GB Lions överlägsenhet.
Efter 5 minuters paus var det match mot utvecklingslaget silver Lions. Då började det gå
bättre och det var inte lika ojämnt.
Efter lunchpaus var det scrimmage och då gick det riktigt bra när de började slappna av.
Den officiella delen av dagen avslutades med att GB överlämnade en minnestallrik och vi
överlämnade en t-tröja signerad av alla spelarna.
På kvällen gick lagen (bara spelare) ut och åt tillsammans. Svenska staben åkte ut till
Andrew Gambrill (Storbritanniens FK) på hans hotell och åt middag och diskuterade
fortsatt samarbete. GB vill komma till Sverige i sommar för en returdag. Eventuellt skulle
Finlands damer också kunna bjudas in till ett sånt tillfälle. Nyköping skulle eventuellt
kunna vara spelplats för ett sånt evenemang.
c. Antidoping
FH rapporterade från antidoping.
Den 27:e mars kommer FH, MH, TS och TL att genomgå en processutbildning med RF
som syftar till att ta fram en ny antidopingplan för förbundet.
Ett SS(h)-lag har under vintern fått en bom i vistelserapporteringen
Göteborg Marvels har börjat vistelserapportera.
Pågående diskussioner med RF om hur SS(d) ska bedömas och om de också ska börja
vistelserapportera.
d. Utbildning
FH kommenterade den skriftliga rapporten från Tobias Lindh.
AFG
AFG materialet har uppdaterats och kommer distribueras till utbildare vid behov. En
utbildning är planerad i Täby den 14:e och det ser ut som att det snart kommer en
utbildning i Borås.
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Digital utbildningsplattform
Diskussioner har startats med SVEMO (Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet)
om att tillsammans med dem och några andra SF ta fram en utbildningsplattform.
Nästa möte sker den 22/2 i Norrköping och efter det vet vi mer om potentialen i det
projektet är. Vi har meddelat att vi i år inte kan gå in med ekonomiska medel.
USA Football utbildningar
Tobias Stenström har varit i USA och fått information om att hela USA Football
utbildningspaket kommer vara tillgängligt att skaffa fr o m 2019. TS fortsätter att hålla
kontakten.
Förhoppningsvis kommer vi kunna integrera USA Football-utbildningarna med våra
egna i framtiden.
Dispens tränarlicenser
Efter förfrågan om elever som gått RIG behöver gå AFG utbildningen har kursplaner
för specialidrott gåtts igenom och förslag är att alla elever som gått RIG eller NIU och
har godkänt i kurserna:
RIG/NIU Specialidrott godkänd 300 poäng
Idrottsspecialisering 1, 100 poäng
Kurskod: SPEIDS01
Idrottsledarskap, 100 poäng
Kurskod: SPEIDT0
Tränings- och tävlingslära 1, 100 poäng
Kurskod: SPETRÄ01
Dessa kurser innehåller mycket mer amerikansk fotbollskunskap än vad en AFG
någonsin kommer kunna göra i den omfattningen kursen är i dag.
FS behöver besluta om det och lämna instruktioner till TU att godkänna utbildningen
vid dispensansökningar.
Om beslut tas kommer kansliet meddela alla RIG/NIU skolor hur de rapportera in
godkända betyg för eleverna så att vi har det i intern databas.
Beslutades att:
• elever som slutfört RIG eller NIU program inom amerikansk fotboll ska
jämställas med att ha genomgått en AFG-utbildning.
Positionstränare utbildning grund
En utbildning för idrottsintresserade men inte amerikansk fotbollskunniga ledare håller
på att skapas. Utbildning kommer testas i början av maj för att sen spridas i landet så
snart som möjligt efteråt.
Utbildningen kommer ha som fokus att hjälpa de som vill komma in i sporten som
assisterande tränare men inte känner att de har den kunskapen om amerikanskfotboll
som krävs.
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Målet är att när man gått utbildningen så ska man kunna vara assisterande tränare
under en erfaren tränare och kunna hålla i positionsträning för 1-2 positioner.
Föräldrautbildning
Ett första steg i en framtida föräldrautbildning kommer vara att skapa en
informationsfolder för föräldrar som planeras att vara färdig till "Dukes Tourney".
Den kommer innehålla matnyttig information som föräldrar kan behöva.
e. Jämställdhet, integration och mångfald
FH rapporterade om pågående verksamhet.
f. Evenemang
MS informerade det skriftliga utsända underlaget och diskussion kring ansökan för
SM-Finaler (senior, U19), JNM och Division 1 final hölls.
Beslutades att:
• KE, SM och FH får slutföra förhandlingarna och informera
superserieföreningarna och informera på hemsidan.
g. Marknad
CUvA meddelade muntligen om arbetet med sponsring och önskemål att starta ett
marknadsutskott, vilket diskuterades.
Beslutades att:
• bilda ett marknadsutskott och att CUvA återkommer till styrelsen i ärendet
• uppdrogs att förnya sponsringspolicyn
7.

Uppföljning av projekt
a.Vision 2025
FH meddelade att det inte hänt så mycket på sistone avseende projektet och att vi inväntar
årsmötet.
b. Friday Night Football
MS föredrog ärendet och informerade bl a att TV4 önskar satsa mer i FNF-projektet. En
sponsor har visat intresse att täcka delar av kostnaden för FN.
Beslutades att:
• hänföra frågan till budgetdiskussionen.

8.

Uppföljning kalender samt nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte den 21 februari kl 20 och nästa fysiska möte den 24 mars.

9.

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
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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 och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Lars Samuelsson
Ledamot
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