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Plats: Rica Hotell, Malmö 
Tid: 12.00-18.00  

Närvarande: Ordförande: Per Malmquist, PM,STU 
Gustaf Taube, GT, SMM 
Martin Söderberg, MS, U-a 86ers 
Micael Jönsson, MJ, ÖBK 
Markus Magnell, MM, TRC 
Rikard Borg, RB, CC 
Lars Bengtsson, LB, STU 

Meddelat frånvaro: Thomas Andersson, TA, AJ 

Adjungerade: Johan Engstrand, JE, AJ 
Erik Fröstad, EF, SMM 
Niclas Kristensson, NC, Limhamn Griffins 
 
    

1. Ordförande öppnade möte 
Stor besvikelse visades från samtliga deltagande föreningar över att Kristianstad 
Predators inte kommit till mötet. Speciellt eftersom föreningsrepresentanterna åkt till 
Malmö i syfte att Kristianstad inte skulle ha så långt till mötet. 
 

2. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Krav på SS-lag 

Diskussion om Juniorlag, U19, B-lag, ändrade åldersgränser. 
Allianslösningar mm diskuterades. 
Förslag på ändringar i TB kommer lämnas till FS av flera klubbar.  

Enkät för självanalys: 
Uppdrogs åt MS att skicka ut en enkät till alla SS-föreningar.  

En sammanställning av svaren kommer redovisas av MS vid nästa SAFE-möte.  

MS har även i uppdrag från FS att göra en utvärdering av TB-uppfyllelsen för 
respektive SS-lag. Även detta via enkät. 

FS via Tommy Wiking och MS har skickat ut en förfrågan till SS-lagen om de är 
intresserade att FS sammanställer ett dokument med krav på Arenorna SS-lagen spelar 
på som tillställs respektive lags kommun. 
 
Så här fördelades svaren: 
RB: Ja 
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JE: Ja 
LB: Ja, specialkrav. Tillför tyngd i diskussionerna med kommunerna 
GT: Ja 
MJ: Ja, centralt med tydliga arenakrav, kanske inte separata krav. 
MM: Ja 
NK: Absolut bra med krav 
MS: Krav i nivå med damallsvenska men med specifika Am fotbollskrav.. 
 
Sammanfattningsvis ser SAFE gärna att klubbarna får stöd med detta. Vid eventuella 
förändringar av TB eller tillämpningen av TB, så förutsätts naturligtvis generösa 
övergångsregler de närmaste åren. 
 

4. Utredning Superserien 2014 
Samtliga hade tagit del av utredningen och inga speciella synpunkter lämnades mer än 
att det är önskvärt att samtliga SS-lag är medlemmar i SAFE så att rättighetsupplåtelse 
kan ske till SAFE och inte till varje SS-lag var för sig. 
 
Om så inte skulle bli fallet, är klubbarna överens om att vidareupplåta sina individuella 
rättigheter till SAFE. 
 
MJ lämnar ett konkret förslag hur vi gemensamt ska arbeta med införsäljning när 
rättigheter har upplåtits från SAFF. 
 

5. Mötesplanering 
12/10 Örebro (landskamp Sverige-Frankrike) 09-12: Diskutera TB 
16/11 Videokonferens (VK), Spelschema 
14/12 Rica hotell Sthlm, Årsmöte 
18/1 VK,  
15/2 Rica hotell Gbg 
15/3 VK 
12/4 Rica hotell Malmö 
17/5 VK 
 
EF uppdrogs lämna förslag på hur ERFA-träffar ska ske i INFO, Event och Sportsligt 
grupperingar.  
 

6. Övriga frågor 
 Gentlemen´s Agreement - Övergångar 

Bestämmelser kring övergångar regleras idag via Tävlingsbestämmelserna. 
Dock kan inte dessa reglera hur kontakt mellan "Ny förening" och spelare 
sker.  
SAFE är mån om att detta sker, på ett för de inblandade föreningarna juste 
sätt och har förnyat de muntliga överenskommelser som tidigare funnits 
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mellan landets Superserieföreningar. SAFE uppmanar nu samtliga föreningar 
inom SAFF att följa dessa överenskommelser. 
 

 Gentlemen´s Agreement  
1. Inga spelarkontakter innan 1 oktober.  
2. Det är önskvärt att "Nuvarande förening" kontaktas innan initial kontakt 
med spelare sker. I de fall detta inte sker, skall "Nuvarande förening" 
kontaktas snarast möjligt och innan en andra kontakt med spelaren sker. 
  
3. Inga juniorspelare skall rekryteras. Spelare som fyller 19 år under 
kalenderåret  är rekryteringsbara efter 1/11. 
 
4. Överenskommelsen gäller även tränare. 
 

• Spelschemaförslag presenterades. Flera faktorer är dock oklara. 
Blir det EM i maj eller juli? 
Hur många lag kommer det vara i SS 2014? 
 

•  MS uppdrogs kontrollera upp vad som händer med Superettan. 
 

 Ett av flera förslag till ändringar i TB var: 
Fyra nordamerikaner varav tre på planen. Åtta övriga. 
 
Ännu fler förslag på TB-förändringar kommer lämnas till TU. 
Enades om att alla dessa förslag bör skickas på remiss till övriga föreningar. 

 Enades om behov av statistikförarutbildning. SMM uppdrogs ordna sådan 
utbildning. 
 

 RB berättade vilka åtgärder de har för att informera spelare om kosttillskott 
mm. 
 

 EF tar en diskussion med domarna om att ha en träff om dömningsnivåer. 
 

 RB önskar spela vardagskvällsmatcher. Upp till lagen att få in det i 
spelschemat. 
 

7. Nästa möte 
12/10 Örebro.  
 

8. Mötet avslutades strax ca 18:00. 
 
Vid protokollet:    
 
Martin Söderberg, Sekreterare  Per Malmquist, Mötesordförande 


