PROTOKOLL 7 2018/2019 FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE
I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 16 NOVEMBER, ELITE
HOTEL CAROLINA TOWER, SOLNA
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Närvarande:
Martin Söderberg, t f ordförande (MS)
Helena Lindeen, ledamot (HL)
Charlotta Uhler von Arnold, ledamot (CUvA)
Lars Samuelsson, ledamot, t o m 8 C, därefter tillgänglig per telefon
Josef Nguzo, ledamot (JN)
Joakim Dahlin, TU (JD)
Fredrik Haraldson, GS, adjungerad (FH)
Tobias Lindh, Kansliet (TL)
Tobias Stenström, Kansliet (TS)
Emma Svensson, valberedningen (ES) från punkt 6
Anmält förhinder:
Robert Johansson, ledamot (RJ)
Ola Kimrin, suppleant (OK)
1.

Mötets öppnande
MS hälsade alla välkomna och öppnade mötet. JD, FH, TS och TL adjungerades till
mötet.

2.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

3.

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

4.

Genomgång av föregående protokoll samt protokoll från VU
Föregående protokoll är publicerat på saff.se och utsänt per mail till berörda. Inga VUmöten har hållits efter senaste protokoll.

5.a RF och andra förbund
FH föredrog den utsända rapporten.
• Den 10-11 november var det Riksidrottsforum i Ronneby. LS och FH deltog.
Framförallt handlade forumet om två RS-ledda utredningar,
Anslutningsutredningen samt Översynen av stödformer. En extra RF-SISU stämma
ägde rum samt diskussioner om en översyn av SISU Idrottsutbildarna samt Idrotten
Vill.
• Anslutningsutredningen och översynen av stödformer kommer att bli avgörande för
SAFF:s ekonomiska bidrag i framtiden och eventuellt hur SAFF är organiserat.
FH presenterade anslutningsutredningen och FS konstaterade att det kan slå hårt mot
SAFF. Syftet med det nuvarande förslaget i utredningen bedöms vara att skapa större
förbund genom sammanslagningar.
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Det ekonomiska stödet regleras efter förutsättningar som i princip delar upp idrotten i
ett A- och ett B-lag. Kravet för fullt ekonomiskt stöd ligger enligt utredningen på 50
föreningar och 3.000 medlemmar.
Nytt stödsystem för RF. Det nuvarande systemet med 16 st olika stödsystem kommer
att ersättas och kan komma att innebära större styrning från RF. De ekonomiska
styrmedlen ska användas för att nå målen/idrottsförändring. Detta kopplas i stort till
anslutningsutredningen.
Remiss väntas ankomma till Specialidrottsförbunden i mitten av december och svar
ska lämnas senast slutet av januari.
• En sammanfattning av utredningen:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundetriksidrottsforum/dokument/moteshandlingar/2a-sammanfattning--anslutningsutredningen.pdf?w=900&h=900
• Hela utredningen finns att läsa här:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundetriksidrottsforum/dokument/moteshandlingar/2banslutningsutredningen.pdf?w=900&h=900
• Översynen av stödformer
En sammanfattning av utredningen:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundetriksidrottsforum/dokument/moteshandlingar/5a-sammanfattning---oversyn-avstodformer.pdf?w=900&h=900
Hela utredningen finns att läsa här:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundetriksidrottsforum/dokument/moteshandlingar/5b-oversyn-avstodformer.pdf?w=900&h=900
• På den extra RF-SISU stämman röstades det om flertalet ändringar i det 6:e kapitlet i
RF:s stadgar som rör alla DF.
Förslagen finns att läsa här: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundetriksidrottsforum/dokument/moteshandlingar/4-foredragningslista-ochmoteshandlingar-infor-extra-rf_sisu-stammor-18.pdf?w=900&h=900
• Sverige är en kandidat för att arrangera vinter-OS 2026
https://www.rf.se/Allanyheter/SverigeochStockholmkandidattillOSochParalympics2026/
• RF står bakom ett internationellt upprop gällande att reformera WADA för att
återställa trovärdigheten för antidopingarbetet globalt
https://www.rf.se/Allanyheter/sverigevarnardeaktivaochkravertillsammansmed16andr
alanderettreformarbeteavwada/
• RF har bytt ut sin logotype.
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b. Kansli och personal
FH föredrog punkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

TL har varit föräldraledig under oktober då han och sambon Ida fick sitt första
barn i oktober.
Löne- och medarbetarsamtal med alla medarbetare kommer ske under november
månad.
FH har planerad föräldraledighet delar av december samt under våren 2019.
Driften av kansliet löses internt av befintlig personal. Viss anpassning av
ekonomiska rutiner kommer diskuteras med kassören.
Licensstatistik presenterades. Vi har färre licenser än 2017 men vet samtidigt att
flertalet föreningar inte har licensierat aktiva spelare.
Fortfarande saknas många domare i licenssystemet trots att de dömer matcher.
Dokument kring antal domarlicenser i Iref/IOL presenterades.
TU sammanställer kraven och föreningarna faktureras för kostnaderna.
Revision från Grant Thornton har hållits. De hittade inget att anmärka på. Den
auktoriserade revisorn önskar närvara vid nästa styrelsemöte.
MG och FH arbetar med revisorerna inför bokslutet. Slutrevision av färdigt
bokslut och budget sker 22 januari.
Ett personalärende diskuterades och hanteras av FH och MS.
Diskuterades om Cardskipper ska införas för samtliga funktionärer.
Hela Idrottens Hus har under oktober fått ett nytt telefon- och växelsystem, så nu
ska förhoppningsvis telefonservicen fungera bättre.
Ny upphandling av försäkringspremierna har inletts inför 2019. FH träffar
Folksam i december för att diskutera villkoren och premien. TL informerade att
den nya typen av försäkring innebär bl a mer förebyggande information och
kundservice vid skada. Det öppnar för en initial idrottsskadeförsäkring som även
täcker 2-3 besök vid även privat sjukvård.
En inledande dialog med en extern aktör kring IT-lösningar har startats. Målet är
att automatisera flera av de arbetsuppgifter som åligger kansliet för att kunna ägna
mer tid till service för föreningarna. I ett första skede kommer en workshop att
hållas för att normalisera arbetsflödet mellan medarbetarna, men även för att
säkerställa den arbetsstruktur som ska råda.
Efter workshopen kommer en analys och offert på ett digitalt arbetsverktyg baserat
på våra önskemål. Detta kan i ett senare skede integreras i ett kommande
tävlingsadministrationssystem.
Propositioner till årsmötet kommer att förberedas till nästkommande styrelsemöte.
Budgetarbete samt arbete med VP och VB inleds i december.
Diskussion om att den ombudsomröstning som innefattar SAFFs årsmöte bör vara
kvar i nuvarande form eller inte samt diskussion om de ekonomiska delarna bör
lyftas ur TB och istället beslutas om på årsmötet.
Beslutades att:
• kalla till förbundsmöte den 16 mars 2019. Mötet hålls på Idrottens Hus i
Stockholm.
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•

6.

verksamhetsplaner och budgetäskande för 2019 ska sändas till kansliet
senast den 16 december.

Uppföljning av ekonomi, avtal och instruktioner
Ekonomi
FH föredrog ekonomifrågorna och kommenterade de utsända RR och BR för
räkenskapsåret fram till den senaste månaden inklusive kortare analys.
Det saknas fortfarande straffavgifter och vissa domarfaktureringar. Det kommer att bli
högre revisionskostnader på grund av medlemsinitiativ. Prognosen pekar mot ett
nollresultat. Likviden ser bra ut på kort tid men kan påverkas av kommande
domarbetalningssystem.
Preliminärt ekonomiskt stöd för 2019
Den 4 oktober fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) preliminära beslut om de olika
ekonomiska stöd som fördelas för 2019. Besluten är preliminära med hänsyn till vad
regleringsbrevet 2019 visar. I år har även RS beslutat att hålla inne delar av det
ekonomiska stödet till fem specialidrottsförbund. Skälet är att de inte lever upp till
gällande villkor för medlemskap i Riksidrottsförbundet enligt den granskning som RF
genomfört under sommaren. Det innebär en minskning av SF-stödet för dessa fem
förbund samtidigt som övriga 66 SF får en marginell ökning i beräkningen. Då SF-stödet
även är en ingående fördelningsparameter i Idrottslyftets fördelning innebär det även
vissa ekonomiska konsekvenser där. För de fem SF en minskning och för övriga SF en
marginell ökning per SF.
21 januari 2019 fattar RS definitivt beslut avseende 2019 års stöd (förutsatt att
regleringsbrevet från regeringen har kommit)
De stöd som omfattas är SF-stöd inklusive stimulansstöd, landslagsstöd samt
utvecklingsstöd IL och föreningsstöd IL. Fördelningen i stort bygger på liknande ramar
som 2018 med två undantag
•
•

För 2019 fördelas inget etableringsstöd då det i dagsläget inte finns något
regeringsbeslut för 2019 avseende dessa medel.
För 2019 fördelas projektstöd för omvärldsbevakning inom barn- och ungdomsidrotten
och landslag.
Preliminärt har vi för 2019 fått ett beviljat projektstöd av ett sökta. Det gäller
omvärldsbevakning gällande barn och ungdomsidrott och innebär att vi får en
studieresa till Football Canada finansierad av projektmedel.
SF-stöd matematisk del 1 991 tkr
Idrotten Vill/IL stimulansstöd 675 tkr
Anställning av utbildningsansvarig 600
Omvärldsbevakning barn och ungdom-framgångsrika idrottsmiljöer 75 tkr
Landslagsstöd 290 tkr
Landslagsstöd projekt 500 tkr
Utveckling av medicinsk team 100
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Arvodering Förbundskaptener 400 tkr
SF-stöd, landslag och projekt 3 456 tkr
Utöver detta erhåller samtliga SF stöd inom Idrottslyftet. För Idrottslyftet redovisas
detta belopp som en klumpsumma och inte ett specificerat belopp för utvecklingsstöd
och föreningsstöd. I den delrapportering som lämnades in i början på oktober,
framgick den önskade fördelningen mellan föreningsstöd och utvecklingsstöd för
2019. Detta har också förmedlats till förbundens kontaktpersoner för Idrottslyftet.
IL stöd (utvecklings och föreningsstöd) 2 028 tkr.
Totalt stöd till SF 2019 5 484 tkr.
En jämförelse med vad andra förbund har i ekonomiskt stöd 2019 finns bifogad
handlingarna till mötet.
a. Rapport om avtal
Nytt avtal med Svenska Spel gällande 2019 tecknat. Se även marknad.
7. Uppföljning av tävlingsverksamheten
a. Landslagsverksamheten
FH föredrog landslagsverksamheten.
7-8 oktober genomfördes Finnkampen med DLL/ULU/HFL/DFL i Vantaa utanför
Helsingfors.
Vi kunde se ett helt nytt DLL under ledning av FK Christian Forsman som skakade om
finskorna rejält, matchen förlorades med endast 1 (en) poäng tillslut och med tanke på
den korta tid och den stora förändring man genomfört i både trupp och stab så ser det
lovande ut inför det kommande Europamästerskap som skall spelas under sommaren
2019. Ett flertal nya unga spelare lämnade stora avtryck och har nämnvärt höjt nivån på
laget.
Direkt efter DLL var det dags för HFL (herrflagglandslaget) att äntra scenen och göra
den första historiska finnkampen i flagg, tf FK Erik Lagerström visade på stora kvalitéer
när efter att på kort varsel tagit över HFL manövrerade Sverige till en seger med
siffrorna 40-26
DFL (damflagglandslaget) var nästa lag till match denna lördag och under ledning av
FK Jimmy Holmberg körde man fullständigt över finskorna med siffrorna 29-6
Efter övernattning för HFL & DFL samt att DLL skickats hem var det dags för ULU att
anlända på söndag morgon till Vantaa, först ut var det återigen dags för DFL att spela
och även denna gång gick man segrande ur striden med förkrossande 50-0
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HFL nästa lag ut och även här upprepade man gårdagens fina insats med att besegra
finnarna med 48-13
Därmed hade DFL och HFL både 100% vinstutdelning och stod som segrare i denna
Viking Bowl 2019
ULU var sista laget ut denna helg som i det nya formatet bjöd på fullängdsmatcher för
alla lag som inte behövdes avbrytas eller kortas ner på grund av avgångstider med
färjan. FK Sebastian Brinkenfeldt med stab hade ännu en gång lyckats utveckla en ung
trupp som bjöd på bästa möjliga fotboll av samtliga inblandade spelare, Sverige gick
segrande ur striden av denna välspelade match.
Under helgen var det ett stort antal svenska fans tillresta på plats. Evenemanget var
välorganiserat av SAJL och det var bra med publik båda dagarna.
Sammantaget en mycket lyckad helg och att sammanföra flera landslag var
organisatoriskt tungt men sportsligt väldigt lyckat. Att fortsatt utveckla Finnkampen
kommer vara viktigt för framtida landslagsverksamhet inom både flagg och amerikansk
fotboll.
19-21 oktober stod Sverige (Kristianstad) som värd för Nordiska juniormästerskapet för
U19 landslag. Finland, Norge, Danmark och Sverige deltog. Mästerskapet låg även till
grund för uttagning av svenska spelare till Team Nordic 2019 som kommer att
presenteras senare.
JLL lett av FK Andreas Ehrenreich med stab kunde efter en väl genomförd turnering
utropas till nordiska mästare efter att ha slagit Finland med 27-12 i finalen, Norge vann
tredje pris mot Danmark. Det ska tilläggas att Finland och Danmark i stort sett kom med
U18-lag som förberedelse inför nästa års EM.
På grund av den pågående U19 säsongen hade JLL ingen möjlighet att ha läger innan
turneringen.
Kristianstad Predators med Tyson Guillen i spetsen stod för ett mycket bra
arrangemang.
Den preliminära planeringen för framtida NM för U17 och U19 ser ut som följer:
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2022
2023
2024
2025
2026

NORWAY
SWEDEN
FINLAND
DENMARK
SWEDEN

IFAF Europa med Gregor Murth i spetsen arbetar för närvarande intensivt med att
bestämma framtida tävlingsformat för framförallt Herrseniorlandslag och
herrjuniorlandslag. De förslagen som för närvarande diskuteras är bifogade. Det
positiva är att minst 16 länder har meddelat att de vill vara med och tävla i en framtida
EM-cykel på herrsidan. Troligtvis kommer det landa i att herrarna spelar ett upplägg
lika fotbollens nations league med tävlingsmatcher varje år.
LLK arbetar för närvarande med att ta fram en ny långsiktig plan för HLL.
För JLL så planeras det att spela U-19 EM nästa år. Italien och Österrike har anmält
intresse av att arrangera och troligtvis spelas mästerskapet i Italien. Alla framstående
nationer i Europa har anmält sitt deltagande vilket är positivt. Datum och exakt format
för turneringen är i dagsläget oklart. Övergången till U20 mästerskap kommer dröja
minst 3 år. LLK arbetar för närvarande med att ta fram en ny långsiktig plan för JLL.
För DLL så planeras det EM under 2019. Storbritannien ska arrangera men vi har ännu
inte fått en officiell bekräftelse eller inbjudan. Datum för turneringen är än så länge
osäkert. LLK arbetar för närvarande tillsammans med FK Forsman fram en plan med
sikte på medalj på EM.
För ULU så är planerna för 2019 ett nordiskt mästerskap som kommer arrangeras i
Norge. Mästerskapet kommer spelas på Oslofjord Convention Center i Melsomvik
som ligger ca 10 mil söder om Oslo. Datumen är 16-19 oktober. Inbjudan finns
bifogad i materialet. LLK arbetar för närvarande tillsammans med FK Brinkenfeldt
fram en plan för verksamheten under 2019.
Erik Lagerström som var tillförordnad FK under Finnkamperna har meddelat att han
återgår till att vara spelare under 2019. Konstaterades att han gjort ett bra arbete. LLK
arbetar därför med att hitta en ny FK för HFL. HFL och DFL har EM under 2019 som
det stora målet.
Team Nordic arrangeras för andra gången under januari månad i Texas, USA.
Planeringen har under året skett genom ett samarbete mellan de fyra nordiska länderna
med MH som representant för Sverige. Ny HC för Team Nordic är Toumas Heikkinen
från Finland. Matchen mot USA kommer att spelas den 11:e januari i AT&T Stadium
vilket är Dallas Cowboys hemmaarena. Arbetet med att kontakta de coacher och
spelare som ska representera Sverige pågår.
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Under sommaren och hösten har det varit ett flertal möten med RF och IOK rörande
framtida elitstöd och RIG/NIU verksamheten som ligger under lupp. Budskapet är
tydlig, mer för färre skall ge mera medaljer i mästerskap med minst EM nivå för
seniorer. Målet för varje förbund ska vara medalj på VM eller OS för att förbundet ska
vara berättigad med stöd för elitverksamhet. RF, Parasport och IOK slår ihop sina
”påsar” för en gemensam satsning med ett tydligt budskap, mera medaljer på VM, OS
och EM.
Tre fokusområden har RF tydligt pekat ut under det gångna året på vad de ser som
väsentliga satsningar för idrotten att göra och säkerställa att det finns resurser inom
respektive SF:
1 Utbildade tränare: så många till Elittränarutbildningen, ETU som möjligt.
Nästa nivå år ett ETU-Nordic som nu landsätts, 5 från varje land under 3 år. Bra
utbildade tränare ger bra idrottare.
2 Fysio: idrottare behöver ha team av kunnig personal runt sig som är kunniga
inom idrottskador, hjärnskakningar och rehab för att kunna hjälpa utövare på sin
resa till elit.
3 Psykisk ohälsa: Ett problem som växer starkt bland utövare i både föreningar
och på skolor, krävs expertis att hantera och utföra.
Vad allt detta kommer utmynna i är ännu inte helt klart, att det kommer bli
förändringar är uppenbart. Signalen är tydlig över att RF kommer kliva in och ta en
större roll i tillstyrkan och kvalitetsstyrning av NIU verksamheten med SF som
partner, väldigt likt hur man jobbar med RIG idag.
Diskuterades resursfördelningen till flagg, vilken verksamhet ska bedrivas och på
vilken nivå. Även kring LLK för flaggfotbollen. Verksamhetsplanen 2019 kommer att
reglera detta men det ska vara en elitsatsande och utvecklingsbar verksamhet.
Frågan om Stora Grabbars och Tjejers Pris. Viss problematik kvarstår kring att
säkerställa historisk statistik. Arbetet kommer vara omfattande och överförs till
kansliet.
Målet för all landslagsverksamhet kommer att vara att vinna guld. Det är ett tydligt
mål från RF och det är alltså inte riktat mot att bara ”bedriva verksamhet”.
Avtalet för Finnkampen har löpt ut och diskussion om framtida format förs med SAJL.
b. RIG och NIU verksamheten
FH rapporterade och kommenterade den utsända rapporten med att SAFF träffade RF
för den årliga RIG-hearingen den 10 september. Närvarande från SAFF var Mats
Hagsten, Lars Samuelsson och Fredrik Haraldson. Närvarande från RF, Kent Lindahl
och Kina Westervall.
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Mötet handlade om hur RF ser på vår verksamhet, hur det fungerar med kommunen på
orten, hur många spelare vi fått fram till våra seniorlandslag på lägst EM nivå från både
RIG och NIU (2 RIG 1 NIU i dagsläget), hur vi ser på könsfördelningen och våra
framtida planer på en utökning av RIG platser till ett rent tjej-rig och eventuella platser
det skulle kunna ligga på.
RIU/EVL är idag en stor fråga för RF i deras ambition till att kombinera elitidrott och
studier, vi har idag ett fåtal spelare från DLL och HLL som läser på universitet som
SAFF har samverkat till ett s.k. elitstudieprogram med de fördelar det innebär för de
studerande.
Möte med Rektor och besök på lektioner hos NIU Kristianstad i samband med NM.
Verksamheten har kommit igång bra under sitt första år, fina arenor och lokaler att
bedriva träningar på, gott om väl utbildad personal som tar hand om eleverna i alla
moment som ligger inom läroplanen för ämnet specialidrott. Besök till NIU i Örebro,
Uppsala och Solna är planerade under kommande månader.
MH och FH arbetar för närvarande med att konkurrensutsätta de nuvarande
föreutsättningarna som vi driver vår RIG-verksamhet på. Det syftar till att inför nästa
dimensioneringsperiod ska vårt RIG få ännu bättre förutsättningar att driva
verksamheten på.
RF och Skolverket har kallat till skolledarkonferens tillsammans med de SF som har
RIG, MH och FH från SAFF anmälda.
Tränarna på RIG befinner v 45 i Nebraska för fortbildning tillsammans med
fotbollsprogrammet på deras universitet. Verksamheten fortlöper i övrigt bra och de
aktiva går nu in i en träningsfas med fokus på styrkeutveckling.
MH och FH träffas Uppsala Kommun den 20:e november för uppföljning av
verksamheten på RIG.
c. Superserien
MS informerade att arbetet med Superserien 2019 herr behöver ta fart, aktioner
utdelade till både MU och SAFE måste följas upp.
Tidsmodell spelas vår med final andra helgen i juli. SMM har uttalat intresse för
internationellt spel och tas hänsyn till. TU uttrycker behov även en extra helg för
eventuella snedsteg under perioden.
SS(d)
Viktig fråga om det ska vara en eller två säsonger. En ev div 1 med reducerat antal
spelare plockades fram. En elitorganisation inom SS(d) saknas och TS, TL och FH
sonderar bland föreningarna. Går det att kombinera tävlingsspel mellan större och
mindre föreningar. Frågan kommer att diskuteras under föreningskonferensen.
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d. Div1 herr
FH rapporterade att:
• Finalen i Division 1 herr spelades mellan Tyresö Royal Crowns och Karlskoga
Wolves i Västerås där TRC segrade.
• 20 lag kom till spel i division 1.
• 11 lag kvalificerade sig till slutspel och fick spela vidare efter sommaren.
• Resultaten från grundserien är i vissa fall jämna matcher men påfallande många
matcher där poängskillnaden är 40+ poäng.
• Diskussionsforum på konferensen gällande spelupplägg. Finns viljor som vill
spela fler matcher och samtidigt de som vill spela klart säsongen innan
sommaren.
Diskussioner bland div1 föreningarna kommer att ske under föreningskonferensen.
e. Ungdom
FH rapporterade att:
• U19 serien avslutades med final på Tyresövallen mellan TRC och Örebro
Black Knights där Tyresö blev svenska mästare efter vinst med 48-22
• Åtta lag genomförde grundserien + Kristianstad Predators som tog plats i
slutspelet
• U17 Stockholm genomfördes under hösten med 5 deltagande lag
• U15 Stockholm (6 lag), U15 Västra/Östra (4 lag) samt U15 Södra (2 lag)
spelades under hösten.
• Barn och ungdom kommer att vara ett huvudtema på helgens konferens.
f. Flaggfotboll
CUvA rapporterade om serieupplägget, mycket rörelse bland lagen kring om man ska
anmäla sig eller inte. Flaggseriens utformning undersöks. SM-veckan för tidigt under
året under många. Undersök i så fall ytterligare verksamhet kring övrigt tävlingsspel.
8.
a.

Uppföljning av ansvarsområden
Internationellt
FH och MS meddelade att det har hänt en hel del internationellt.
•
•
•
•
•
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•

Det hölls ett nordiskt möte vid JNM i Kristianstad. FH föredrog protokollet
från mötet.
• Nordic Girls Camp, samarbete mellan finska, norska, danska och svenska
förbunden.
NGC vänder sig till unga damspelare 12-19 år. NGC syfte är att motivera och
inspirera våra deltagare så som spelare eller coacher/ledare ute i våra
föreningar. Vi vill behålla och utveckla de tjejer som finns ute i våra föreningar
med hjälp NGC i samband med de nordiskagrannländerna.
SAFF, har representanter från 15 föreningar från norr till söder som har
deltagit 2018 i NGC.
I samband med NGC har HL fått skicka in material och svarat på frågor till
Frida Linderoth som har fått i uppdrag att göra en jämställdhetsstudie för
SAFF. Totalt har SAFF ca 100 licenserade damspelare 2018 upp till 17 år.
#2 NGC, var i Finland den 28-30 september 2018. Det anordnades två
utreseorter för deltagarna, Arlanda, Stockholm och Kastrup, Köpenhamn. Det
var ca 45 deltagare. Vi har samma upplägg som #1 NGC, ett koncept som
fungerar.
15 ledare/coacher som har medverkat under två läger som har varit under 2018.
Arbetet kring NGC #3 8-10 mars 2019 har påbörjats. HL har påbörjat ett samarbete med
Malmö kommun. 2019 finansieras inte NGC av idrottslyftsmedel enligt nytt
inriktningsbeslut från RF avseende lägerverksamhet och kommer därför att äska medel
för kommande verksamhetsår. Framför allt kommer Danmark och Norge att investera
mer.
Privata alternativ kring internationella tävlingar diskuterades och samtliga ansåg att det
bör undvikas. Diskuterades domarutbyte mellan länderna.
b. Distrikt
FH meddelade att distrikten har träffats och kommer inte att kalla till extra årsstämma.
c. Idrottslyftet
FH och TS informerade om Idrottslyftet och att RF har kommit med nya riktlinjer för
idrottslyftsmedel. Dessa gäller både för utvecklingsstödet och föreningsstödet. När det
kommer till lägerverksamhet drabbas vi hårdast. RF:s nya tolkning är att läger ofta är en
återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Detta gäller på
förbunds- distrikts- och föreningsnivå. Det finns ett fåtal undantag som är kopplade till
långsiktig strategisk utveckling. I vårt fall skulle det röra sig om att med internationell
expertis utbilda våra egna ledare i enlighet med befintlig utvecklingsmodell.
Material får inte bekostas för att ersätta tidigare material, däremot finns nu en öppning för
oss att bekosta material till uppstart av ny verksamhet eller för att testa/utveckla träningsoch tävlingsformer.
Delårsrapporten är genomförd och detta leder till mindre justeringar i utvecklingsplanen
som är kopplade till den kommande tävlingsutredningen. Den ekonomiska redovisningen
som är kopplad till idrottslyftet är nu fullt uppdaterad i enlighet med RF:s riktlinjer.
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Tävlingsutredning
Att höja tävlingsnivån är något som är nödvändigt och har varit en het potatis under de
senaste 3-4 åren. Nu när det finns en strategi kring barn- och ungdom startar vi en
omfattande tävlingsutredning som förhoppningsvis antas vid nästa års
representantskapsmöte och då skulle gå i effekt till 2020. Centralt här är att vi fortsätter
arbeta med individen i centrum och att behålla befintliga utövare i vår verksamhet.
Det finns många saker att se över, just nu går diskussionerna mycket kring
åldersindelningen för att kunna få tillräckligt stora trupper för att kunna spela 11mannafotboll. Det är ett steg bort från vår strategi och skulle det göra det ännu svårare att
etablera nya lag eller få mindre föreningar att växa. Framför allt är det en relativt liten del
av totala tävlingsutredningen.
Som en inledning har TS varit i Dallas (se separat bilaga till FS) för att undersöka
alternativa tävlingsformer. Under resan spelades mycket in på video och syftet är att klippa
ihop en film om dessa tävlingar samt intervjuer. Detta ska användas både i inledningssyfte
och som en del i kommande debattklimat.
Utredningen täcker även flaggfotboll och som barn- och ungdomsstrategin förmedlar är
flaggfotboll en viktig del i barnens idrottsutveckling hos oss. Det är dock värt att notera att
ingen flaggfotbollsförening bedriver eller ämnar bedriva barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningskonferensen
TS informerade om helgens planering. Den 8/11 var dock antalet anmälda i underkant och
det är problematiskt att sköta bokningarna när deltagarna anmäler sig så pass sent.
Överlag har det varit många som hört av sig och uppskattar en större satsning på barn- och
ungdomsfotboll.
Projektbidraget vi har fått för 2019 gäller tävlingsutredningen men beskrivs under
Utbildning.
Föreningskontroll
RF beslutade under 2017 att göra en kontroll bland 20 SF och 300 av deras föreningar. Vi
var med i det urvalet och 10 av våra medlemsföreningar blev utvalda i en
stickprovskontroll. Urvalet baserades på de föreningar som inte sökt LOK-stöd sedan
2013. Föreningarna har kontaktats via de kontaktuppgifter som registrerats via idrott
online. De material som efterfrågades var stadgar, medlemsförteckning och
årsmötesprotokoll med tillhörande handlingar.
Av de 10 föreningar som kontaktades inkom ingen med korrekt dokumentation. Värnamo
har aktivt lagt ned föreningen, vidare saknas status kring Danderyd, Linnéstaden,
Ulricehamn och Falun-Borlänge.
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Föreningarna Norrköping Monarchs, C4 Lions, Eslöv, Dalecarlia och Ekeby har haft
verksamhet i närtid och de kontaktas separat för att producera den efterfrågade
dokumentationen.
En rapport kring status för föreningarna ska skickas in till RF senast 31/1. TS, TL och FH
arbetar med frågan.
Beslutades att:
• Utesluta Värnamo Amerikanska FC och Danderyd AFF som medlemmar i
förbundet då föreningarna har upphört.
d. Utbildning
TL informerade om Cardskipper som nu har varit igång sedan slutet på augusti. Licenskort
skickades endast ut till tränare med licens för något av ungdomslagen. Detta för att vi
skulle testa systemet samt spara lite pengar och inte behöva skicka ut kort till tränare som
inte är aktiva under hösten.
Det gensvar vi fått så här långt är positivt och det är en stor andel av tränarna som
verkligen laddat ner kortet och då har möjlighet att använda det.
Efter någon vecka utökades antalet kort och ass-tränare samt förbundsstyrelsen och
anställd personal fick kort utskickade.
Detta test har fallit väl ut och planen är att vi kommer köra på fullt ut för tränare under
2019.
För att systemet ska fungera ordentligt måste licenser nivåerna ses över då vi idag har det
alldeles för spretigt. Ett ordentligt förslag kommer komma till nästa styrelsemöte för vi
behöver matcha det med resten av utbildningsstegen.
Idag har vi skickat ut 142 kort till sammanlagt 139 personer. 67% har laddat ner sina kort,
vilket måste ses som ett ganska bra resultat.
Detta problem tror vi kommer lösa sig på sikt när vi ändrar licenskraven och då kommer
endast de som är aktiva tränare gå de nya utbildningarna och på så vis endast de kommer få
kort framöver.
Vill vi skicka ut andra typer av kort går det också jättebra. Att tänka på bara är kostnaden
på 8kr/kort ingen superstor kostnad men något att ta med i beräkningen om vi ska koppla
på några större mängder av kort.
Digital utbildningsplattform
SAFF har äntligen fått klart att vi är med i projektet att tillverka en utbildningsplattform
där vi kan samla alla våra utbildningar samt utveckla dem framåt. Projektet genomförs
tillsammans med tre andra förbund, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet
(SVEMO), Svenska basketbollförbundet (SBBF) och Svenska flygsportförbundet (FSF).
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FSF har senare hoppat av projektet. SVEMO var de som startade detta och bjöd under
vintern in andra förbund att delta i arbetet med hur en sådan plattform skulle gå till. SAFF
var med tidigt i detta och har arbetat tillsammans med de andra förbund att ta fram ett
förslag på hur en slutprodukt skulle kunna se ut. En presentation finns bifogad till
materialet samt att det kommer en utförligare förklaring kring plattformen längre ner i
texten.
Plattformen kommer ge oss möjligheter till utbildning som inte varit möjliga tidigare.
Plattformen kommer vara en hub för utbildning både digitala och fysiska där en utbildning
kan innehålla antingen endast digitala, endast fysiska eller en mix av dem. Det kommer ge
oss möjlighet att nå ut i landet på ett helt annat sätt och kommer kunna möjliggöra för fler
att gå utbildningar som är mer informativa och ger en bredare bas att stå på.
Utbildningsplattformen kommer kunna lanseras under Q2 2019 och processen att skapa ett
utbildningsmaterial att lägga på sidan kommer göras samtidigt som processen att tillverka
plattformen. Consid heter företaget som bygger plattformen, de har kontor i Norrköping
och Linköping.
Digitala utbildningar kommer till största delen skapas i ett program som heter Articulat
360 men då det är en ganska vanlig LMS som plattformen kommer läsa av så finns det
potential att använda andra program i framtiden. Om det finns frågor om detta så går det
bra att kontakta TL.
SAFF kommer vara delägare i plattformen när den är klar. En ledningsgrupp bestående av
GS från de tre förbunden tar för närvarande fram en ekonomisk plan för hur
ägandeförhållande kommer se ut framöver. FH föredrar ägandeförhållanden under mötet.
Inloggning till plattformen kommer göras med samma användare och lösen som Idrott
Online. Detta gör att vi inte behöver spara någon data på våra servrar om deltagarna mer än
att deras Idrotts ID kopplas mot deras utbildningsprofil. Enligt GDPR reglerna kommer
detta vara det absolut bästa lösning då vi inte sparar någon känsliga data och då inte
behöver ta ansvar för den. Det gör också så att deltagarna inte behöver ha en till användare
att komma ihåg utan den användare de redan har (även om de inte i dagsläget använder
den) för IdrottOnline kommer vara den användare som går till denna plattform också.

Månadsbrev utbildning
Månadsbrevet är nu uppe i 10 upplagor och med nästan 300 prenumeranter (lite över 50%
som öppnar) så när vi ganska många medlemmar. Månadsbrevet delas också via: saff.se,
Facebook, Twitter. Så där har vi garanterat medlemmar som läser månadsbrevet men inte
är prenumeranter.
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I månadsbrevet försöker det spridas allt från aktuell information om saker som händer i
förbundet men även praktiska tips och trix till tränare i landet. Vi jobbar på att sprida det
ännu mer så att vi på så många sätt som möjligt kan sprida det som händer till så många
som möjligt.
https://letterfuel.com/Utbildning_SAFF/
Ny utbildningsstege
Arbetet med att ta fram en ny utbildningsstege för tränare är på full gång. Tanken är att vi
ska göra en ny utbildning som ersätter AFG. Den tillsammans med SISU:s utbildning
”Grundutbildning för tränare” tror vi kommer vara en väldigt stabil grund att stå på för
våra framtida tränare. Vi sitter i dagsläget och kollar på exakt innehåll och det ska matchas
med SISU:s utbildning så att vi får en komplett utbildning som är relevant för våra tränare.
Runt detta så kommer vi knyta på mer specifika utbildningar kring positionsträning, hur
man är koordinator/Huvudtränare samt fys-tränarutbildningar. Dessa utbildningar kommer
inte vara licenskrävande men är något vi ser som ett stort behov ute i landet. En
”nybörjarutbildning” för de som inte har så mycket amerikanskfotboll träning är den första
av de utbildningarna som kommer skapas. Försök har gjorts under våren att göra en
testutbildning men den föll igenom av olika anledningar så vi kommer försöka igen i
början av nästa år.
Utbildargrupp
I början på september genomfördes en utbildning och en workshop med en grupp som
kommer vara delaktiga i att ta fram vår ”nya” am-fotbolltränarutbildning. Gruppen fick en
utbildning i hur man håller utbildningar som genomfördes via SISU (Grundutbildning för
utbildare). Sen efter det så använde vi den informationen när vi planerade för hur våra
utbildningar då behöver se ut. Gruppen som i dagsläget består av Andreas Ehrenreich, Bill
Kennedy och Robert Bakke-King kommer alltså vara kärnan i den nya utbildargrupp som
kommer att tillsammans skapa den nya utbildningen för amerikanskfotbolls tränare.
Domarutbildningar
TL har upprepade gånger försökt få till ett möte med DU men de har än så länge inte haft
tid för det. Min tanke är att vi ska arbeta för att Domarnas och tränarnas utbildningar i
framtiden ska ha mer liknande struktur och att vi ska kunna avlasta DU med de
administrativa delarna kring utbildningen av domare. Men i dagsläget finns inget att
rapportera där då jag inte lyckats få till det mötet ännu.
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Tävlingsutredning
Kansliet har påbörjat arbetet med en ordentlig tävlingsutredning. Detta görs med bakgrund
i den nya barn- och ungdomsstrategin som FS röstade igenom på mötet i augusti. Vi har
haft två planeringsmöten tillsammans med SISU där vi kollat på vägen framåt i denna
fråga och kommer med stöttning av SISU genomföra en ordentlig utredning på hur vi
borde tränar och tävla i framtiden för att kunna ge våra spelare de bästa möjligheterna för
utveckling samt en tillvaro där alla kan trivas. Detta är något som SISU jobbar för i deras
Strategi 2025-arbete så vi har varit noga med att koppla in dem så detta blir gjort på rätt
sätt.
Under lördagen på föreningskonferensen så har vi bjudit in SISU som ska göra en första
workshop med deltagarna där. Det blir startskottet på det arbetet som planeras att vara klart
tidigt nästa höst så att vi kan göra ändringar inför 2020.
Bidrag ”Kanadaresa”
I samband med diskussion kring behovet av en tävlingsutredning började vi kolla på
möjligheten att åka över till Kanada och ta hjälp av dem i dessa frågor. Kanada har gjort
denna resa i sina idrotter under några år och är idag ledande på dessa frågor. Kansliet
gjorde då en ansökan till RF om riktade bidrag kring detta och fick ett bidrag på 75 tkr.
Planen är att vi kommer åka över under Q1/Q2 nästa år och ta med oss det vi då har
kommit fram till och de frågor vi har för att tillsammans med Football Canada ta del av
dessa frågor.
I samband med den resan planerar vi att kolla på övrig verksamhet där. Vi kommer kolla
på deras utbildningar och se vad vi kan ta med oss hem. Vi kommer kolla på deras
landslagsstruktur och se vad vi kan lära där. Vi kommer se på hur de arbetar med frågor
som långa resvägar i ett till stor del glesbebyggt land som liknar stora delar av vårt land.
e. Kommunikation
CUvA informerade att vi snart hoppas att Jennifer Troeng kan presentera sin analys och
även ta med Thomas Björns analys i beaktande.
Kansliet gör en del insatser kring detta när det gäller sociala medier och nyhetsbrev.
Frågor kring informationsstrategi bör behandlas vid ett separat möte. MS kallar till detta
via videolänk eller fysiskt möte.
g. Marknad
Samarbetet med Svenska Spel fortsätter under 2019. Det innebär att de sponsrar SAFF med
125 tkr i utbyte mot bl a synlighet i sociala medier och på evenemang.
h. Evenemang
FH rapporterade för evenemang.
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•
•

Tyresö Royal Crowns arrangerade SM-finalen för U19. Ett väldigt bra
arrangemang som leddes av Emil Knutsson. TS, MG, HL och JN var på plats från
SAFF.
Västerås Roedeers arrangerade tidigare i höstas finalen för Division 1 herr på
Arosvallen i Västerås. Även detta arrangemang var lyckat och både TRC och VR
gjorde ett gediget arbete med respektive arrangemang.

i. Jämställdhet, integration och mångfald
Mångfald
JN rapporterade om att han närvarat vid en mässa i Karlstad, Funka för livet,
mötesplats för funktionedsatta och fått kontakt med Parasport gällande utbildning,
årliga event samt projektmöjligheter för arbete inom funktionsnedsatta. Parasport vill i
princip avveckla sig själva. En del integrering sker redan idag, men behöver
dokumenteras. Rullstolsrugby är ingen riktig bra satsning att inkludera hos oss med
tanke på lågt deltagande.
Inkludering:
- Med hjälp av Thomas Björn och Idrottens Kraft gjordes det ett reportage med Avesta
flaggfotboll ” integration med hjälp av flaggfotboll”.
Jämställdhet
• Undersökningen från Frida Linderoth om jämställdhetsarbete har kommit till
sitt slut. Resultaten kommer att bli väsentliga för att få en överblick på hur vi
har det inom dessa områden.
• Frida Linderoths rapport kring kvalitativ undersökning av jämlikhet
presenterades och finns bifogad till materialet. Rapporten kommer även finnas
tillgänglig i tryckt form.
• Projektstödet gällande integration har betalats tillbaka till RF då projektet ej
kunde genomföras som planerat.
Beslutades att:
• JN och FH ser över strukturen kring JIM
• Att välja in HL i JIM
j. Antidoping
FH informerade om två nya dopningsfall, båda från föreningar i Division 1 herr. Detta
gör att vi nu rent statistiskt ligger i botten i jämförelse med andra förbund. Förslag om
att utöka kravet på Ren Vinnare till Div 1 herr- och U19-serierna har lagts från kansliet
till representantskapsmötet.
SAFF:s antidopingverksamhet diskuterades och HL undersöker möjligheterna kring
informationsutbyte med Styrkelyftsförbundet.
9. Rapport från utskott
a. Tävlingsutskottet
Ingen rapporterad verksamhet.
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b. Domarutskottet
Ingen rapporterad verksamhet.
c. Coachutskottet
TL rapporterade att det saknas arbetskapacitet kring extra ideellt arbete för många tränare.
Det föreslogs att engagera landets RIG/NIU-lärare för att ingå i kommande coachutskott.
Beslutades att:
• Utskottet ska bestå av representanter från RIG och NIU samt att TL ser över
vilka som ska ingå och kallar till ett första möte.
d. Disciplinnämnd
FH meddelade att han och Jesper Fredriksson från DN har deltagit i kursen Idrottens
bestraffningsregler. Inga nya ärenden har inkommit.
10. Uppföljning av projekt
a. Vision 2025
FH meddelade att det sker mycket arbete inom 2025, men ingen sammanställning över det
hela. Tävlingsutredningen, nya integrationsdelen och jämställdhet men mycket kvarstår
dock. En kort statusuppdatering kommer till nästa möte.
b. Friday Night Football
MS meddelade att det i dagsläget inget Mediabolag med linjära TV-sändningar som visat
intresse att fortsätta FNF under säsongen 2019. Vi har fått ca 200 svar på enkäten och ca
50/50 mellan linjär TV eller andra plattformar.
En inledande kontakt har tagits med Solidsport som har ett samarbete med Telia om
möjlighet att streama samtliga Superseriematcher, dam som herr, säsongen 2019. En
projektplan för detta är under framtagande.
CMore Production har inte släppt ifrån sig någon statistik från CMore.
Beslutades att:
• MS lämnar ett alternativt förslag på en alternativ streamingtjänst för
Superserierna.
11.Övriga frågor
TS tog upp frågan om GDPR och att det bör läggas till en text där man godkänner GDPR i
samband med licens- och läkarundersökning.
12.Mötets avslutande
Nästa möte blir söndag eftermiddag, därefter tackade ordförande för mötet och avslutade
detsamma.
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