Revisionsberättelse – från Svenska Frisbeesportförbundets verksamhetsrevisorer
2014
I egenskap av verksamhetsrevisor för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) har jag
granskat styrelsens arbete för verksamhetsåret 2014. Uppdraget har varit att kontrollera
att förbundsstyrelsen följer den verksamhetsinriktning som årsmötet beslutar om samt att
tillse att verksamheten är förenlig med förbundets stadgar.
Granskningen har utgått från den verksamhetsplan som fastställdes under våren 2014.
Jag har tagit del av protokoll från styrelsemöten samt hämtat information från förbundets
hemsida. Jag har under året inte deltagit vid något styrelsemöte.
•

Det nya huset
Strategin med Det Nya Huset är att styra om från ”bra tävlingsverksamhet drar
folk” till att bredda fokus genom att satsa mer på rekreation/motionsverksamhet
och därigenom skapa den grund som Frisbeesportförbundet saknar för den
framtida rekryteringen. Vår triangel från motion till skola, tävling och elit saknar
en bas.
Som ett nästa steg har förbundsstyrelsen under 2014 haft stort fokus på strategi
och visionsarbetet, inför verksamhetsdagar i november förslogs hur de olika
nivåerna i förbundets organisation ska arbeta mot gemensamma mål framöver
samt att ta in en processledare från SISU för att få stöd i omorganisationen. På
agendan inför verksamhetsdagarna (som bytte namn till Styrelsemöteshelg) fanns
två huvud ämnen, Vision och Konkret handlingsplan. Styrelsen ser om vi kan
utgå/nyttja WFDF’s nya strategier i vårt strategiarbete samt utbyta erfarenheter
med våra grannländer.

•

Utskottsarbetet
Målet var att effektivisera utskottsarbetet, öka utskottens självbestämmande samt
inspirera till ökat engagemang hos spelare och ledare.
Att delegera rätten till att disponera budgeten till respektive utskott har tagits emot
positivt. Det är även tydligt att det finns brister/utmaningar i utskottsarbetet med
avsaknad av sammankallande och tillräckligt många som vill ingå i utskott och
engagera sig ideellt.

•

Klubben Online
Målet har varit att alla klubbar ska använda sig av Klubben Online för då RF
mäter oss via det verktyget och det slår direkt på ekonomin. Det framgår inte ur
styrelsemötesprotokollen vilka aktiviteter som genomförts för att säkerställa att
alla klubbar använder sig av Klubben Online

•

Elitstöd
Målsättningen var att fortsätta implementera utvecklingsverktygen som tagits
fram.
Det framgår ingen information i protokollen kring Elitstödarbetet under 2014.
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•

Ekonomi
Förutom målet kring Klubben Online som är viktigt för ekonomin så var
målsättningen även att fortsätta med modellen där utskotten självständigt
disponerar sin budget.
Nytt inför 2015 är även att budget för Svenska Mästerskap särskiljs i
budgetförslaget. Med liggande budgetförslag för 2015 blir det ett minusresultat
vilket kräver förändringar för att vända den negativa trenden.

•

Kommunikation
Målet var att se över förbundets kommunikation för att öka intresset kring
årsmöte, förtroende uppdrag, synliggöra vilka resultat vi uppnår. Målsättningen
var även att uppnå en effektivare tvåvägskommunikation mellan styrelse och
klubbar.

•

Hur tvåvägskommunikationen förbättrats under 2014 framgår inte av protokollen
men förbundets hemsida har setts över med fokus på Menyer och samstämmighet
mellan Disciplinerna. En enkät ska skickas ut till föreningarna kring hemsidans
användningsområde. Kommunikation avseende landslag och mästerskapstävlingar
har även strukturerats och ska ske via förbundets hemsida och först därefter
genom sociala medier.

•

Discgolf
Mål har varit att organisation, struktur och information skall fortsätta att utvecklas
för att attrahera nya medlemmar samt att utbildningen av instruktörer och tränare
ska genomföras även under 2014. Ambitionen är att utveckla Discgolfen genom
att attrahera alla åldersgrupper, i synnerhet unga, där det bör finnas riktigt duktiga
förebilder.
Fortsatt positiv utveckling i discgolfen där alla tävlingar fylls på snabbt och det
gäller att vara ute i god tid för att få en plats, det har skapat ett behov av att
använda förbundets hemsida till att bära ut information kring när anmälningstiden
öppnar för stora tävlingar. Mycket positiv utveckling i antalet anmälda till SM
framförallt i junior och damklasserna. Discgolfutskottet saknar sammankallande
vilket behöver tillsättas.

•

Ultimate
Övergripande målet var att skapa förutsättningar för att öka antalet aktiva på både
kort och lång sikt, ett delmål var att inhämta mer information för att kunna
utforma strategier. Utskottet behöver förstärkas med t.ex. en ungdomsansvarig
samt i Landslagskommittén. Det finns en ambition att kommunicera med
ungdomar via sociala medier, ungdomsmässor med mera samt att fortsätta stötta
UFCL (Ultimate City Frisbee League) och Hello Stockholm turneringen.
Det finns klara utmaningar för Ultimateutskottet att genomföra samtliga
initiativ/projekt p.g.a. brist på resurser. Kommunikationen mellan styrelse och
utskott har även haft brister som adresserats under året. Trots dessa utmaningar är
det flera positiva händelser från 2014 som är värda att lyftas fram, ett
ungdomslandslagsläger i Sigtuna med stort antal deltagare lovar gott inför
framtiden, Hello Stockholm var mycket lyckat med 24 openlag och 16 damlag
låter helt magiskt. Satsning på MY-mässor har varit lyckad med mycket
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uppmärksamhet i Sociala medier. Både en tjejsatsning och en tränarutbildning
genomfördes i Örebro under hösten.
•

Allround
Målsättningen är att fortsätta genomföra tävlingsaktiviteter som ex. SM på
SM-veckan i Borås samt att Det Nya Huset ska underlätta nyrekryteringen för
klubbarna.
Det saknas en sammankallande i utskottet och två av ledamöterna har bytts ut
under året, fokus har varit på tävlingsverksamheten med SM-veckan i Borås och
DDC-Touren som huvuddelar. SM genomfördes med 24 deltagare i klasserna blir
junior, Dam och Herr. DDC-touren 2014 arrangerades på fem orter vilket är fler
än tidigare.

Sammanfattar man intrycken från 2014 så har styrelsen haft fokus på att komma vidare i
visions- och strategiarbetet för att ta Det Nya Huset framåt. Det lyser igenom en vilja att
gå från ord till handling, Det Nya Huset har diskuterats under flera år nu och det framgår
tydligt från Styrelsemöteshelgen att man vill få till en konkret handlingsplan. Utöver det
ser jag en utskottsorganisation som har utmaningar med att tillsätta tillräckliga resurser
samt få till en sammankallande, här finns en risk att vi bränner ut de hjältar och hjältinnor
som engagerar sig i utskotts/projektarbeten. Viktigt att det finns en tydlig struktur för
utskotten och att styrelsen stöttar och skapar förutsättningar för utskotten att driva sporten
framåt och realisera den vision av Svensk Frisbeesport som styrelsen beslutar.
Tittar vi på de olika disciplinerna har Discgolfen en fortsatt gynnsam utveckling med nya
spelare och högt intresse för tävlingar, väldigt positivt att både junior och dam klasserna
har ökat i antal tävlande. Känslan är att Discgolfen har den bästa och mest naturliga basen
av motionsidrottande vilket även märks i nyrekrytering till klubbar och antal tävlande.
Ultimateutskottet fortsätter jobbet kring nyrekrytering och få en väl fungerande
tävlingsverksamhet. Det finns flera positiva tecken i form av stort intresse för
ungdomslandslagsläger, UFCL som spridit sig utanför Stockholm samt den nya
turneringen Hello Stockholm. För att fortsätta driva utvecklingen i en positiv riktning
krävs att vi lyckas tillsätta fler resurser till utskottet så att fler projekt/aktiviteter kan
genomföras.
För allroundsidan har fokus varit kring att arrangera tävlingar inte att bredda idrotten och
skapa förutsättningar för nyrekrytering även om det var positivt med 24 deltagare på SM i
tre klasser. Hoppas på ett lyckat VM under 2015 och att det kan leda till
rekryteringsaktiviteter.
Min rekommendation är att tydliggöra Strategiskt, taktiskt och operationellt ansvar inom
organisationen. Vem målar upp visionen om vart vi är på väg? Vem sätter
verksamhetsplanen för kommande kalenderår och vem genomför aktiviteterna under året.
Hur vi än organiserar oss så kommer det finnas naturliga gråzoner mellan dessa nivåer
men det är viktigt att det finns en tydlig organisatorisk struktur som alla kan förhålla sig
till och som skapar en bra grund för en positiv och väl fungerande verksamhet.
Eftersom vi står inför stora utmaningar rekommenderar jag att vi styckar elefanten i
mindre bitar och prioriterar endast ett fåtal aktiviteter som ska genomföras under 2015.
Bättre att genomföra två aktiviteter fullt ut och därefter kunna gå vidare och fokusera på
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nästa två än att göra lite överallt. Det känns viktigt att vi kommer fram till genomförande
för att därigenom skapa en känsla av att vi är på väg någonstans.
Den totala bedömning är att styrelsen på ett strukturerat och stadgeenligt sätt arbetat med
de uppgifter som ligger inom dess ansvarsområde.

Stockholm 1 mars 2015.

Jörgen Ahlinder
Av årsmötet 2014 utsedda verksamhetsrevisor
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