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Plats:	  Idrottens	  Hus,	  Solna	  
Tid:	  10.00-‐15.00	   	  

Närvarande:	   Ordförande:	  Per	  Malmquist,	  PM	   	  
Rikard	  Borg,	  RB,	  CC	  (Skype)	   	  
Gustaf	  Taube,	  GT,	  SMM	  
Martin	  Söderberg,	  MS,	  U-‐a	  86ers	  
Lars	  Bengtsson,	  LB,	  STU	  
Markus	  Magnell,	  MM,	  TRC	  

Meddelat	  frånvaro/sjuk:	   Thomas	  Andersson,	  TA,	  AJ	  

Adjungerade:	   Jens	  Carlquist,	  JC,	  GM	  
Claes	  Samuelsson,	  CS,	  ÖBK	  
	  
	  
	   	   	   	  

1. Ordförande	  öppnade	  möte	  
	  

2. Föregående	  protokoll	  
Godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  

	  
3. Örebros	  synpunkter	  på	  stadgeändringar	  och	  ändamål.	  

Beslutades	  föreslå	  extra	  årsmöte	  följande	  ny	  lydelse	  i	  SAFE:s	  stadgar	  enligt	  nedan.	  
"Föreningen	  SAFE	  har	  som	  uppgift	  att	  skapa	  ett	  fast	  och	  ömsesidigt	  samarbete	  mellan	  
SAFE,	  anslutna	  föreningar	  och	  SAFF.	  
Ändamålet	  är	  att	  utveckla	  Superserien	  som	  produkt	  i	  syfte	  att	  attrahera	  publik,	  media,	  
samarbetspartners	  och	  elitidrottare.	  Detta	  genom	  att	  verka	  för	  professionella	  
arrangemang,	  mediaplaner,	  långsiktig	  och	  bestående	  utveckling	  av	  idrotten	  och	  annat	  
som	  gagnar	  Amerikansk	  Fotboll	  i	  Sverige.	  	  
Föreningen	  SAFE	  ska	  i	  ett	  brett	  perspektiv	  tillvarata	  medlemsföreningarnas	  intressen	  
och	  företräda	  och	  representera	  dessa	  i	  gemensamma	  och	  övergripande	  frågor"	  
	  

4. Mål	  och	  strategier	  
Bordlades	  till	  nästa	  möte.	  
	  

5. VM	  och	  SM	  organisation	  
MM	  har	  fått	  eget	  kontor.	  
-‐	  	  Skapa	  attraktion	  för	  eventen.	  
-‐	  	  Skapa	  skalbara	  kommersiella	  möjligheter	  
a. Hospitality	  
b. Eventmarketing	  –	  Artister,	  Superbowlparty	  mm	  
c. Kommersiell	  paketering	  –	  Partnerstruktur:	  Huvudpartner,	  Leverantörer	  osv	  
d. SÄLJ	  
e. IT-‐Infra/Teknik	  
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f. Digital	  strategi	  –	  Skapa	  plattform	  för	  kommunikation,	  Appar	  mm.	  
g. Redaktionell-‐PR.	  Journalistisk	  grund.	  	  -‐	  Fredrik	  Lilja	  ansvarig.	  

	  
SM-‐finalen	  2013.	  
Biljettförsäljningskampanj	  där	  alla	  klubbar	  kommer	  kunna	  delta:	  
200:-‐/biljett.	  100:-‐	  tillfaller	  klubben.	  Visionen	  är	  500	  biljetter	  per	  förening.	  
Kampanjslut	  30	  april.	  
Finalen	  ska	  TV-‐sändas	  
Damfinal	  och	  U19	  final	  samma	  dag.	  
	  
Tele-‐2	  är	  partners	  vid	  SM-‐finalen.	  
Banketten	  bör	  kunna	  genomföras	  kvällen	  innan	  finalen	  genom	  att	  SAFE-‐föreningarna	  
är	  mer	  engagerade.	  
SM-‐finalen	  drivs	  av	  VM-‐bolaget.	  	  
Beslutades	  att	  stödja	  MM:s	  plan	  för	  SM-‐finalmarknadsföring	  2013.	  
Tommy	  Wiking	  bjuds	  in	  till	  nästa	  möte	  för	  att	  klargöra	  företagskonstruktioner	  och	  
ägande	  i	  VM-‐bolaget	  tillika	  planerna	  för	  vad	  som	  tänkt	  hända	  efter	  VM	  med	  SM-‐
arrangemangen.	  
	  

6. Student-‐VM	  
MS	  redogjorde	  för	  ansökan	  av	  Student-‐VM	  2014	  i	  Uppsala.	  Den	  9	  mars	  meddelas	  om	  
Uppsala	  får	  värdskapet.	  
	  

7. Inför	  SAFF:s	  årsmöte	  7	  april	  
Beslutades	  rösta	  för	  Valberedningens	  förslag	  med	  skillnaden	  av	  Mikael	  Roos	  ska	  
föreslås	  som	  suppleant	  och	  Mikael	  Gustavsson	  som	  ordinarie	  ledamot.	  
	  

8. Webb-‐TV	  
MS	  rapporterade	  om	  Qrodos	  förslag.	  Återkommer	  med	  detaljerat	  förslag.	  
Efter	  Studentlandskampen	  den	  6	  april	  ska	  föreningarna	  lämna	  besked	  om	  nivån	  på	  
beställning	  de	  vill	  göra.	  
	  

9. Övrigt	  
SAFE-‐Logga.	  	  
PM	  stämmer	  av	  med	  SAFF	  om	  möjligheten	  att	  använda	  SS-‐loggan	  som	  symbol	  för	  
SAFE.	  
Rapporterade	  Evenemangsgruppen	  sitt	  arbete	  från	  förmiddagen.	  Se	  separat	  rapport.	  
Marie	  Hermansson	  är	  sammankallande	  i	  EG	  
Statistikprogram	  ska	  diskuterasvid	  nästa	  möte.	  
	  

10. Tema	  nästa	  möte:	  
Mål-‐	  strategi,	  sportsliga	  frågor,	  HC´s	  bjuds	  in.	  
	  

11. Nästa	  möte	  
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16	  mars	  
	  
12. Mötet	  avslutades	  kl	  14:40	  

	  
	  
Vid	  protokollet:	   	   	   	  
	  
Martin	  Söderberg,	  Sekreterare	   	   Justeras:Per	  Malmquist,	  Ordförande	  


