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Plats: Courtyard by Marriott, Stockholm 

Tid: 10.00-15.00  

Närvarande: Ordförande: Per Malmquist, PM  
Thomas Andersson, TA, AJ  
Gustaf Taube, GT, SMM 

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

Meddelat frånvaro/sjuk: Rikard Borg, RB, CC 

Adjungerade: Micael Jönsson, MJ, ÖBK 
Hampus Persson, HP, Limhamn Gr. 
Jens Carlquist, JC, GM  
Martin Falk, MF, CC 
Mikael Gustafson, MG, Täby Flyers/STAFF 
    

1. Ordförande öppnade möte 
 

2. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 
 

3. Örebros synpunkter på stadgeändringar och ändamål. 
Diskuterades Örebros önskningar om ändrade och förtydligade ändamål med SAFE. 
Beslutades justera stadgeformuleringen och ändamålet i linje med ÖBK:s förslag. 
PM och MJ uppdrogs att göra ett förslag på de nya formuleringarna. 
Diskuterades även strategier där man enades om att dessa kan vässas ytterligare. 
Bland annat med krav kring matcharenorna. 
Detaljer kring detta ska lämnas av SAFE till SAFF under den kommande säsongen.  
 

4. Inval 

MJ meddelade att Örebro BK önskar medlemskap i SAFE. 
Beslutades enhälligt att godkänna ÖBK medlemsansökan. 
SAFE består nu av sju medlemsföreningar. Enda föreningen med rätt till medlemskap 
som än så länge inte sökt sådant är Kristianstad Predators.  
 

5. Inför SAFF:s årsmöte 7 april 

Diskuterades runt bordet olika namnförslag som nya förbundsstyrelseledamöter. 
För att få listan på kandidater komplett behövs ytterligare två kandidater. En 
suppleant och en ordinarie ledamot. De övriga namnen enades mötet att SAFE skulle 
lägga sina röster på. 
PM sammanställer namnförslagen, skickar ut dessa för ytterligare kommentarer till 
medlemsföreningarna, samt skickar listan till valberedningen. 
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6. Distriktsutredningen 

MG rapporterade att Hans Gunnarsson på egen hand leder utredningen där han 
sammanställt svaren från en enkät som gått ut till alla föreningar och besvarats av 18. 
Sammanställningen kommer leda till en proposition som väntas tas upp vid 
Förbundsmötet den 7 april.  
 

7. Matcharrangemang  

Alla medlemsföreningar uppdrogs ånyo (se Pr 1_2013) att göra en lista över 
aktiviteter de gör eller avser att göra i samband med sina hemmamatcher.  
MS sammanställer materialet till en liten ”Idé-bank”. 
 
Detta ska vara en grund för diskussionerna vid nästa styrelsemöte. 

 

7. Övrigt 

Tema nästa möte:   

Mål och strategier och värdegrundsarbete. 

Matcharrangemang. Varje förening skickar sin eventansvarige. 

 

8. Nästa möte 

23 februari 

 

9. Mötet avslutades kl 14:40 

 

 

 

Vid protokollet:    

 

Martin Söderberg, Sekreterare  Justeras:     Per Malmquist, Ordförande 


