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Närvarande: Ordförande: Per Malmqvist, PM, STU 
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Thomas Andersson, TA, AJ 
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Niclas Kristensson, NC, Limhamn Griffins 
    

1. Ordförande öppnade möte 
 

2. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Spelschemat 2014 

Förslag lämnat av RB. Bifogat. 
Alla föreningar ansåg förslaget vara bra. 
Det som är avgörande för hur schemat kan läggas upp är framför allt datum för EM 
och hur många lag som blir godkända för spel i Superserien. MS checkar med FS 
avseende dessa frågor, med ambitionen att föreningarna ska få besked innan den 
30/11. 
 

4. Superserieutredningen 
MS ser det som troligt att SAFE kommer få ett avtalsförslag från SAFF innan årsslutet. 
Avtalsläget har blivit bättre av att alla SS-föreningar kommer vara medlemmar i SAFE 
efter Årsmötet i december. 
 

5. Rapport från respektive förening 
Korta rapporter från respektive föreningar. 

Arlanda: 
Bygger ny läktare, fyller på med sittplatser. Har satt igång arbetet med att få igång 
föreningen organisation igen. 30 spelare klara för A-laget. Tycker framtiden ser bra ut. 

Kristianstad: 
Förstärker organisationen med tillsättning av olika positioner i klubben. 
2016 kommer en ny arena börja byggas i K-stad. 
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Limhamn: 
Arenakravdokumentet från SAFF är bra för kommundiskussioner om ny arena. 
Letar efter fler som kan jobba inom föreningen. 

STU: 
Jobbar på ny arena. Fått hjälp av SAFF i kontakter med kommunen. Skrivit en officiell 
ansökan om att få byta matcharena. 
Många ungdomar i föreningen. Två U17-lag! 

Tyresö: 
Också dialog med kommunen om arenan. Jobbar på att få ihop personer i 
organisationen. Problem med domare. Stora utbildningskostnader. Försöker växa i 
olika kommuner. Ny klubbansökan för Haninge. 

Uppsala: 
Många spelare i A-truppen. Försök till B-lag misslyckades. Ny träningsarena. Dock inte 
spel där. Men kanske om ett par år. 
Jobbar hårt inför Student-VM i maj. 

Örebro: 
Försöker få till det som behövs för att uppfylla krav- och målsättningar. 
Lite ansträngd ekonomi. 
 
Göteborg: 
Letar ny bättre plan. Behöver förstärka organisationen innan en ansökan till SS. 
Behöver även spela bättre. 

6. SAFF:s ekonomi 
MS rapporterade om SAFF:s ansträngda ekonomi och de ansträngningar som görs för 
att driva in föreningarnas skulder som i vissa fall är daterade till 2011. 
SS-föreningarna var i oktober skyldiga över 400´kr. 
Administrationen kring ekonomin har inte fungerat de senaste åren och FS måste hitta 
en lösning på det snarast. 
 
Enades om att spel i SS inte kan vara tillåtet om inte föreningarnas nettoskulder (flera 
klubbar har fordringar på SAFF) är reglerade genom antingen: 
1. Inbetalning 
2. Avbetalningsplan 
3. Annan skriftlig överenskommelse med SAFF  
Detta är dessutom reglerat av TB. 
 
Provisionen från SM-finalbiljetterna är inte utbetalda. MS undersöker när detta 
kommer att ske. 
 

7. Nästa möte 
14/12 Årsmöte i Stockholm  
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8. Mötet avslutades 12:00. 
 
 
Vid protokollet:   
  
Martin Söderberg, Sekreterare  Per Malmqvist, Mötesordförande 


