
Protokoll styrelsemöte SAFE 15/12 2012 
 
Närvarande;    Ordf, Per Malmquist (PM) 
     Thomas Andersson (TA), Arlanda Jets 
     Rikard Borg (RB), Carlstad Crusaders 
     Lars Bengtsson (LB), STU Northside Bulls 
     Markus Magnell (MM), Tyresö RC 
 
Meddelat frånvaro/sjuk;  Jan Bergman, SMM 
     Martin Söderberg, Uppsala 86ers 
 
Adjungerade;   Gustaf Taube (GT), SMM 
     Fredrik Anjou (FA), Uppsala 86ers 
     Micael Jönsson, Örebro BK (endast pkt 3) 
 
1. Ordförande öppnade mötet 

 
2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 
3. Dagens Tema 1 – Konferenser och spelschema 2013 

Under ledning av RB diskuterades frågorna och gruppen (styrelsen och 
MJ) kom överens om följande; 

• God idé att dela in serien i två konferenser med dubbelmöte 
internt (”conference”) och enkelmöte med andra konferensen 
(”non-conference”) 

• Final 7/9 (RB checkar med SAFF att detta stämmer) 
• Två veckors uppehåll under sommaren 
• Ej uppehåll under midsommarhelgen 
• Ej kvartsfinaler 
• Seriestart 9/6 
• Ej resekostnadsutjämning 
• Konferensindelning enligt ranking 2012, d v s antingen 

o 1467 eller 
o 1458 
o totalt 18 p i bägge fallen 
o RB checkar detta och hemma/borta ”non-conference” med 

Sivetoft och återkommer snarast möjligt v. 51 
• RB stämmer av med Kristianstad Predators (RB har talat med 

Anders Klang och han är överens med gruppen) 
• RB och PM kommer överens om nästa steg i processen inklusive 

kommunikation med TU och FS senast v. 52 



• RB uppdrar åt Sivetoft att ta fram förslag på spelschema baserat 
på ovanstående förutsättningar 

• Örebro har ej tillgång till Behrn Arena från 15/6-15/8 
4. Dagens Tema 2 – Möten & aktiviteter 2013 

• 19/1 (alltid 10-15) – Tema; information (gemensam hemsida etc). 
Ledamöterna tar med en info info ansvarig per klubb. 

• 23/2 – Tema; matcharrangemang. Ledamöterna tar med en 
matcharrangemangsansvarig per klubb. 

• 16/3 – Tema; sportsligt. Ledamöterna tar med Sportchef och HC 
från varje klubb. 

• 20/4 – Tema; info/media (uppföljning) 
• 18/5 – Tema; webb-TV (uppföljning) 

 
Tanken är att successivt bygga upp SAFE´s organisation parallellt med att 
olika teman fokuseras enl ovan. 
 
Viktigt att sprida mer information om föreningen. PM bokar tid med 
respektive klubb och besöker styrelsemöten. Sannolikt; 

• Carlstad i januari (RB återkommer) 
• Tyresö i februari (MM återkommer) 
• SMM och Arlanda i mars (GT och TA återkommer) 

 
5. Analys/genomgång för- nackdelar rak säsong 2012 

+ högre tempo/mindre kostnader (importer etc) 
+ kontinuitet publik/media 
+ lättare engagera medhjälpare matcher 
+ tränare U-19 
+ träningstider U-19 hösten 
+ äldre spelare längre (ett år till) 
+ hype damfotboll 

 
- snö i april… 
- ”lite väl fort” 
- spelarna i bättre form 9/6 (än i april) 
- försäsongsträning 
- ”tomt” på träningar under hösten (juniorer) 

	  
6. Övrigt 

• Diskuterades hur SAFE/SS-klubbarna ska förhålla sig till och 
agera inför SAFF´s förbundsmöte 2013 

• Mikael Gustafsson, STAFF, bjuds in till nästa SAFE-möte 
 



7. Mötet avslutades kl 15.00 
 
 
 
Per Malmquist, Ordförande 

 
 


