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Plats: Reffekt, Örebro 

Tid: 10.00-15.00  

Närvarande: Ordförande: Rikard Borg, RB, CC  
Gustaf Taube, GT, SMM 

Martin Söderberg, MS, U-a 86ers 
Lars Bengtsson, LB, STU 
Micael Jönsson, MJ, ÖBK 
Markus Magnell, MM, TRC 

Meddelat frånvaro: Thomas Andersson, TA, AJ 
Per Malmquist, PM  

Adjungerade: Johan Engstrand, JE, AJ 
Erik Fröstad, EF, MM 
Kristofer Österberg, KÖ, STU 
    

1. Ordförande öppnade möte 
 

2. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Samtliga föreningar redogjorde för det aktuella läget. 

 
4. Presskonferens 2013 

Årets presskonferens hålls på Rica hotell i Stockholm den 28 maj kl 12:00. 
Avsändare är Superserieföreningarna (SAFE), SAFF och VM-bolaget. 
Representant för SAFE under presskonferensen är MS som även är Superserieansvarig 
i Förbundsstyrelsen.   
Detaljerat upplägg meddelas av MS. 
Kostnad för presskonferensen beräknas till ca 1 000:- per klubb som tas ur SAFE:s 
kassa. SAFF förväntas betala ca 5 000:-. 
Predators betalar samma som övriga SS-föreningar. 
Ingen reseersättning utgår till någon klubb. 
Beslutades samla in Spelarfakta genom en gemensam Webbenkät som MS ordnar. 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElsa3ZqV3dxWlo3bU5JRW
5jeUw2eEE6MQ#gid=0 
Även klubbinfo samt spelarbilder ska samlas in. MS skickar ut instruktioner. 
 

5. Bolagsutredningen 
Förbundsstyrelsen har utsett MS att tillsammans med Tommy Wiking komma igång 
med bolagsutredningen som tidigare beslutats genomföras.  
Beslutades föreslå förbundsstyrelsen att LB tillsammans med MS ska ingå i 
bolagsutredningen. 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElsa3ZqV3dxWlo3bU5JRW5jeUw2eEE6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dElsa3ZqV3dxWlo3bU5JRW5jeUw2eEE6MQ#gid=0
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6. Webb-TV 
MS redogjorde för Qrodos erbjudande (bil 1 och 2) om att genomföra 
Webbsändningar från årets SS-matcher. SAFE har tidigare beslutat att alla SS-
föreningar ska försöka genomföra LIVE-sändningar från sina matcher. 
Enades om att Qrodos förslag ser bra ut och att inget annat erbjudande vi fått kan 
erbjuda samma möjligheter till reklamintäkter. 
MS uppdrogs skicka ut kontaktinformation till Qrodo (Anne O´Leary) till samtliga SS-
föreningar för att var och en ska kunna teckna egna avtal. 
 

 

7. VM 2015 
MM redogjorde för att biljettkampanjen fortsätter till den sista april. Alla föreningar 
uppmanades göra sitt bästa för att få igång biljettförsäljningen. 
MM klargjorde också att han som VD för VM-bolaget kommer göra vad han kan för att 
fullständig transparens ska gälla avseende ägarbild, kapitaltillskott och vinstfördelning. 
Det är viktig för såväl partners som medlemsföreningarna.   

 

8. Övriga frågor 

 
- Kassör LB påminde om att SAFE:s medlemsavgift måste betalas. LB skickar ut 
kontonummer. Avgiften är SEK 5 000 om året. 
- Årsmötet. Konstaterades att det funnits en olustkänsla vid årsmötet.  
Till nästa år bör man införa Workshops eller liknande så att besluten vid årsmötet är 
bättre förankrade. 
- Fredagsmatcher. RB vill att vi redan nu ska fundera på hur man kan planera för 
fredagsmatcher till kommande säsonger. 
- Rak serie. MM har talar med Viasat om möjligheten att starta Superserien i augusti 
med final i november. Viasat tycker det är en bra idé. Passar bra in i NFL-säsongen. 
Kan kanske realiseras när samtliga föreningar har konstgräs och finalen kan spelas 
inomhus på Tele-2 arena. 
Utvisningar. RB undrade om det finns någon samsyn mellan domare och coacher om 
hur reglerna ska tolkas.  
Föreslogs bjuda in Domarutskottet till en träff med coacherna den 28:e maj på Rica 
hotell kl 10:00. RB kollar med DU om de kan tänka sig ett sådant möte. 
 

9. Nästa möte 

Det planerade mötet den 18 maj flyttas till den 28 maj på Rica Hotel samtidigt med 
HC/Domar träffen. 
 

10. Mötet avslutades vid 15-tiden. 

 
 

Vid protokollet:    
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Martin Söderberg, Sekreterare  Justeras: Rikard Borg, Mötesordförande 


