Verksamhetsplan 2015
Påbörja ett strategi- och visionsarbete under 2015
Svenska Frisbeesportförbundet har under många år arbetat för att utveckla sporten genom
de olika disciplinerna. Det arbetet har sett väldigt olika ut mellan disciplinerna beroende
på vilken ambition, vilja och möjlighet som har drivit arbetet framåt. Det som däremot
har saknats är en gemensam bild av vad som behövs för att lyfta frisbeesporten mot nya
höjder det vill säga; vad är vi idag, vart vill vi vara framöver och hur tar vi oss dit?
Under 2015 kommer därför förbundsstyrelsen tillsammans med utskotten att arbeta fram
en riktning för Svensk frisbeesport framåt.

Öka antalet medlemmar i klubbarna
Antalet medlemmar i Svenska Frisbeesportförbundets klubbar har inte haft den positiva
utvecklingstrend som borde vara möjligt utifrån förutsättningarna som finns med klubbar
och den verksamhet som genomförs runt om i landet. Utan en bred bas av medlemmar
och fungerande klubbar kommer inte verksamheten vaken på regional eller nationell nivå
att utvecklas.
För att kunna vara ett starkt förbund med bred verksamhet behöver klubbarna fyllas på
med nya medlemmar som på så sätt utvecklar både de sportsliga- och organisatoriska
delarna.
Förbundsstyrelsen tillsammans med utskotten kommer under 2015 prioritera arbetet med
att på olika sätt hjälpa klubbarna med verktyg för att kunna värva nya medlemmar till
sporten. Dessutom måste det göras ett arbete för att behålla de medlemmarna som redan
finns inom sporten.

Balans i ekonomin
Svenska Frisbeesportförbundet har ett eget kapital som gör att det finns en bra grund att
stå på för framtiden. Under de senaste åren har årsmötet beslutat utifrån
förbundsstyrelsens förslag om att budgetera för ett minusresultat. En start bidragande
orsak till minusresultaten är de minska statsbidragen som förbundet fått de senaste åren.
Trots minskade bidrag har verksamheten fortsatt haft högsta prioritet och därför också
kostat mer än vad förbundet har fått i intäkter. Sammantaget har detta har gjort att det
egna kapitalet har minskat något under de senaste åren.
För att kunna bedriva den verksamhet som vi i förbundet vill behöver vi få en bättre
balans i ekonomin så att vi vet att vi har pengar att kunna använda då vi vill göra extra
satsningar inom något område.
Förbundsstyrelsen kommer därför under 2015 att se över ekonomin och ta fram en plan
för hur förbundet kan öka sina intäkter och minska sina utgifter

