PROTOKOLL 12 2017/2018 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS
STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 21
FEBRUARI, TELEFONMÖTE
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Närvarande:
Kristian Elisson, ordförande (KE)
Lars Samuelsson, ledamot (LS)
Martin Söderberg, ledamot (MS)
Angelo Törnblom Welander, ledamot (AW)
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA) fr o m punkt 7
Erika Wiman Snäll, ledamot (EWS)
Monica Gårdström, adjungerad (MG)
Fredrik Haraldson, adjungerad (FH)
Anmält förhinder:
Thomas Ahlberg (TA)
Henric Hedberg, ledamot (HH)
Helena Lindeen (HL)
Stefan Gustafsson, suppleant (SG)
Patrick Mesterton, suppleant (PM)
1.

Mötets öppnande
KE höll upprop och hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

2.

Dagordning
Dagordningen fastställdes.
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3.

Val av justerare
Beslutades att:
• Välja MS att justera dagens protokoll

4.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Mötesprotokoll från 10 februari gicks igenom och finns utlagd på saff.se. VU-protokoll
från den 15 februari gicks igenom och bekräftades av FS och finns också utlagt på saff.se.

5.. Inför förbundsmötet
Propositioner
FH föredrog stadgepropositionerna som diskuterades. Det var dels redaktionella
ändringar samt förslag om införande av valnämnd som föreslår valberedning och nytt
förslag om rösträtt på representantskapsmötet.
Beslutades att:
• FH omformulerar de föreslagna ändringarna i stadgarna enligt mötets synpunkter
• Uppdrogs åt EWS att skriva förslag om flaggens rösträtt för de klubbar som deltar
i seriespel och som ska tillföras propositionen
• att KE och FH ska kommunicera med SDF:en innan propositionerna publiceras
Verksamhetsberättelse
FH informerade om arbetet med verksamhetsberättelsen och att eventuella synpunkter
sänds till honom snarast.
Verksamhetsplan
FH meddelade att det saknas fortfarande en del underlag och som ska mailas till FH under
veckan. FH meddelade vidare att budgeten kontrollräknas när vi nu vet var serieavgifterna
landar. Under nästa vecka håller KE/FH en dialog med SDF:en innan slutgiltigt förslag till
verksamhetsplan läggs ut på saff.se.
Förbundsmötet
Äger rum den 24 mars på Idrottens Hus som tidigare beslutats och kommunicerats.
Beslutades att:
• Förmötet börjar kl 10.30-11.30 och förbundsmötet börjar kl 12.00.
6.

Namn på Superserien
HH har skriftligen insänt ett förslag efter dialog med RF och deras expert samt att andra
SF också haft liknande diskussioner kring namnsättning av de högsta seniorserierna. För
att förtydliga och förenkla istället för att förvirra bör FS ta ett beslut på att i text och
kommunikation tydliggöra könstillhörigheten på respektive Superserie. Förslag till beslut
är att namnet på de högsta serierna blir Superserien dam respektive Superserien herr.
Förslaget diskuterades.
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Beslutades att:
• avslå förslaget
• som tidigare beslutat är namnet på högsta serien, Superserien, och om vi behöver
förtydliga/särskilja könstillhörighet så används Superserien dam och Superserien
herr, alternativt Superserien (h) eller Superserien (d), t ex för vår kommunikation,
TBt etc.
7. Övriga frågor
a. Flagglandslaget
EWS tog upp frågan om flaggens representation i LLK. Informerades att arbetet med
att utse en flaggrepresentant fortgår.
b. U17 östra seriespel
MS tog upp frågan om seriespel U17 östra som det tidigare beslutats om ska spelas
under hösten.
Beslutades att:
• STAFF får återkomma skriftligen om det finns ytterligare synpunkter på detta
Avslutningsvis rapporterade CUvA glädjande om att hon och Tobias Stenström deltagit på
möte med NSAFF och att SDF:et nu har kommit igång igen.
8. Kommunikation med anledning av mötesbeslut – förbundet och andra
Protokoll publiceras löpande på saff.se samt adekvata sociala media.
9. Nästa möte
Nästa möte blir konstituerande möte direkt efter förbundsmötet. KE återkommer om det
finns behov av ett möte innan dess.
10. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla för ett bra möte och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet:

Monica Gårdström
Justeras:

Justeras:

Kristian Elisson
Ordförande

Martin Söderberg
Ledamot
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